FLERE KVINDER
I LEDELSE

Alle taler om det. De store internationale virksomheder gør det. Dansk lovgivning kræver det.

Hvad sker der i jeres virksomhed. Når I jeres mål…
Et trænet blik udefra kan hjælpe jer med at identificere og forstå præcis hvilke barrierer og mekanismer, der skal forandres og fornys.
E-QUALITY kan gennemføre en seriøs og grundig undersøgelse, der adskiller virkelighed fra myter og ser på de underliggende
mekanismer.
En undersøgelse, der giver jer




knivskarp viden om, hvor de konkrete barrierer og de nye muligheder ligger,
mulighed for at agere på et vidensbaseret og velovervejet grundlag,
afsættet til at udvikle en skræddersyet politik og en handlingsplan, der skaber resultater.

Undersøgelsen vil munde ud i en rapport, der afdækker organisationens forandringspotentiale, perspektiverer igangsatte initiativer
og leverer konkrete anbefalinger til en ny og forbedret politik og handlingsplan.

På kort sigt sparer I tid og penge. På lang sigt skaber I de nødvendige resultater.
Ring eller skriv til Charlotte Kirkegaard, CEO, Cand.jur., E-QUALITY
på 61 69 59 90 eller ck@e-quality.pro for at høre nærmere og få et uforpligtende tilbud.

"I sin tilgang til opgaverne spænder Charlotte fra det kompromisløst principfaste til det pragmatisk løsningsorienterede, og det er kendetegnende
for hendes arbejde, at det altid er solidt underbygget og hviler på grundige refleksioner." Poul Bonde Jensen, HR Strateg, Jyske Bank.
"Charlotte Kirkegaard er meget vidende på sit felt og formidler det levende og relevant. Hun bruger sin viden sammenholdt med egne
undersøgelser på en dejligt pragmatisk måde, som gør det vedkommende og meget anvendeligt." Henrik Hjorth, Cope Consulting Networks.

E-QUALITY er en konsulentvirksomhed, der siden 2007 har gennemført undersøgelser, evalueringer og foredrag
nationalt og internationalt. Kundegruppen består af større private virksomheder, FN, EU, Erhvervsministeriet,
Ligestillingsministeriet, Nordisk Ministerråd og Europarådet.
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