Chefsutvecklings- och mentorprogram
för kvinnliga seniora ledare 2023
Ruter Dam har funnits i 35 år, mer än 1400 kvinnliga chefer h
 ar genomgått det ettåriga
Chefsutvecklings- och mentorprogrammet. Många återfinns idag på ledande
positioner i svenskt näringsliv. Programmet har ett stort affärsfokus och deltagarna
representerar hela Sveriges näringsliv. Erfarenhetsutbyte och det affärsnätverk
deltagarna bygger upp under året är unikt. Ruter Dams mål är fler kvinnliga chefer på
hög nivå i stora bolag. Genom programmet, mentorskap och nätverk blir deltagarna
stärkta i sitt ledarskap och redo att t a nästa steg inom det egna bolaget.
PROGRAMINNEHÅLL, SEMINARIER I UPPSTARTSMÖTEN OCH 5 MODULER
(20 DAGAR) ÖVERGRIPANDE ÄMNEN:
Modul 1: Omvärldsbevakning och fördjupning i Svenskt Näringsliv,
Det personliga ledarskapet
Modul 2: Digital transformation, innovation och strategiskt ledarskap
Modul 3: Perspektiv på makt och genusmedvetet ledarskap
Modul 4: Hållbarhet och styrelsearbete
Modul 5: Global utblick – hot och möjligheter
Smärre förändringar kan förekomma
AFFÄRSNÄTVERK
Ett starkt Affärsnätverk är grunden för att klara med- och motgångar under
karriären. R
 uter Dam lägger stor vikt vid att skapa ett starkt, tillitsfullt nätverk i
den egna årskursen. Efter Ruter Dam-året erbjuds deltagarna medlemskap i Ruter
Dams stora A
 ffärsnätverk, öppet endast för dem som gått Ruter Dam.
Detta proffessionella n
 ätverk med fokus ”affär” genomför ca 40 aktiviteter
om året digitalt samt i Stockholm, G
 öteborg och Malmö.
MENTORSKAP
En intern och en extern företagsledare på högsta nivå mentorerar och utmanar
deltagaren till att ta nästa steg i karriären inom sitt företag.
URVALSKRITERIER OCH NOMINERING
Ruter Dams målgrupp är seniora, kvinnliga chefer på hög nivå i karriären på
storbolag. Linjechefer med resultatansvar har företräde.
Antalet platser är begränsat.
Nominering sker via koncernledning / HR.
Ruter Dam ansvarar för gruppsammansättningen där målsättningen är att skapa
en dynamisk grupp för maximalt erfarenhetsutbyte.
Seminarierna genomförs på kursgård med obligatorisk övernattning.

DATUM 2023:
Uppstart: januari
1 modul: februari
2 modul: mars
3 modul: maj
4 modul: sep
5 modul: nov
ANSÖKAN OSS TILLHANDA
SENAST:
16 juni 2022
Antagningsbesked lämnas i
oktober 2022
KOSTNAD:
210 000 kronor per deltagare
exklusive moms. Kostnad för
kost och logi tillkommer.
Seminarierna genomförs på
svenska.
HAR DU NÅGRA FRÅGOR?
Kontakta oss gärna:
vd Marika Lundsten,
marika.lundsten@ruterdam.com
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»Sagt om Ruter Dam:
”Jag är otroligt glad och tacksam att jag fick möjligheten att gå Ruter
Dams ledarskaps- och mentorprogram förra året, särskilt med tanke på de
utmaningar vi alla hamnade i under 2020 med Covid-19. Mixen av fantastiska föreläsare som verkligen bjuder på sig själva under utvecklingsmodulerna, samt stödet och diskussionerna med mentorerna har
utvecklat mig massor och lett till nya möjligheter i karriären.
Att dessutom få så många nya fantastiska och bjussiga vänner som
befinner sig i liknande situationer, både gällande jobb och privat är en
tillgång som är ovärderlig och som jag bär med mig hela livet.”
JENNIE HAMMER VISKARI, RUTER DAM 2020, VEONEER

”Att vara mentor i Ruter Dam är verkligen inspirerande och utvecklande.
Mentorskapsprogrammet ger mig möjlighet att hjälpa någon annan
utvecklas och följa med på deras resa när de har utmaningar eller står
inför fina möjligheter. Vi diskuterar många olika frågeställningar som
också ger mig nya perspektiv och lärdomar hur vi på E.ON kan bli ännu
bättre och som inspirerar mig i mitt ledarskap.” 
MARC HOFFMAN, EXTERN MENTOR 2022, VD E.ON SVERIGE

”Min resa med Ruter Dam har varit mycket utvecklande och givande –
och pågår fortfarande genom kontakterna och vänskaperna. I yrkeslivet
har jag kunnat använda verktyg och lärdomar, och jag gläds åt att kunna
föra vidare mina erfarenheter till nästa generation ledare. Jag är en stark
ambassadör och kan intyga att nätverket, de teoretiska kunskaperna och
mentorskapet är en oslagbar kombination.”
MALIN FRENNING, RUTER DAM 2004, EVP AND HEAD OF INFRASTRUCTURE AT AFRY

“Att få följa deltagarnas utveckling under deras Ruter Dam år är
fantastiskt. Den tillit och det erfarenhetsutbyte som sker under
året lägger grunden till ett livslångt affärsnätverk som finns där
i både med- och motgång. Det är jag glad och stolt över att Ruter
Dam lägger grunden till.” Marika Lundsten, vd Ruter Dam
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