
For hver dag der går – særligt i den private sektor – arbej-
des der mere og mere på tværs af kulturer, sprog og lan-
degrænser, og integration af international arbejdskraft 
er blevet en præmis. Men skønt potentialet er stort, er 
der også udfordringer ved stor mangfoldighed i teams og 
virksomheder. 

Vil I drage fordel af teamets eller organisationens kogni-
tive og kulturelle diversitet, kræver det imidlertid mere 
end blot at samle en mangfoldig gruppe. Det kræver nem-
lig solid kulturel intelligens (CQ) at få kulturelt mangfol-
dige grupper til at fungere, udleve potentialet i de diver-
se medarbejdere og høste den kulturelle diversitetsbonus. 

WEBINAR OM
Kulturel mangfoldighed og diversitet  

på arbejdspladsen
TekSam holder i samarbejde med Signe Ørom fra ConnectingCultures  

et webinar om kulturel diversitet på arbejdspladsen 

Det er afgørende, at både ledere og medarbejdere gør en 
indsats, og at der udvikles et inkluderende mindset og 
kultur - og det gør man ved at udvikle den kulturelle in-
telligens hos både ledere og medarbejdere.

På dette webinar deler Signe Ørom viden og erfarin-
ger fra sin nye bog ”Forstod du, hvad de sagde? Kultu-
rel intelligens og diversitet i globale samarbejder” om, 
hvordan man kan arbejde effektivt i multikulturelle og 
diverse samarbejder. Du får værktøjer til at håndtere for-
skellene på en inkluderende måde, så det dermed tilfø-
jer værdi til hele teamet/organisationen og skaber triv-
sel blandt dine mangfoldige medarbejdere.

7. februar 2023 kl. 13.00 til kl. 14.00 

Praktisk information:
Webinaret er for medlemmer af samarbejdsudvalg på virksomheder omfattet af  
industriens overenskomster.

Tilmelding:   Klik her

Om Signe Ørom
Signe Ørom, ph.d. inden for sprog og kultur er inde-
haver af konsulentvirksomheden ConnectingCultures. 
Hun har i mere end 10 år lavet workshops og holdt fore-
drag om kulturel intelligens, virtuelt samarbejde, diver-
sitet og inklusion i danske og internationale virksom-
heder. Selv har hun boet i forskellige lande i knap 10 år 
og arbejdet på tværs af kulturer i mere end 20 år. Der-

udover er Signe en del af forskningsgruppen CIRCD ved 
Københavns Universitet og medlem af en række net-
værksgrupper for forskere og konsulenter og bogaktu-
el med de to bøger ”Forstod du, hvad de sagde? Kulturel 
intelligens og diversitet i globale samarbejder” og Did 
You Get the Point? Cultural Intelligence and Diversity in  
Global Collaboration”.

https://www.danskindustri.dk/arrangementstilmelding/25548

