
GIRLS’ DAY IN SCIENCE    
   ATEA

VELKOMMEN TIL

I  Atea  vil vi være med til at bygge vores fremtid digitalt. Vi ønsker at 
gøre det ansvarligt - med fokus på at sikre økonomisk tryghed og under 
hensyntagen til sociale konsekvenser og vores planets begrænsede 
ressourcer. Det kalder vi bæredygtig it. Målet er at, vores tilgang til 
teknologi og IT forbedrer menneskers liv og effektiviserer vores samfund. 
Hos Atea vil I møde nogle af vores dygtige kvinder, som arbejder med 
teknologi og bæredygtighed. Gennem små besøg i vores hus, workshops 
og spændende fortællinger får I en forsmag på, hvordan vi arbejder med 
at bygge et stærkere samfund med hensyn til vores miljø og fremtidige 
generationer. 
Undervejs kommer vi også ind på, hvad en karrierevej inden for IT kan 
være, og føre til. 

Vi glæder os til at se jer.

08.30 - 09.00 Ankomst og morgenmad

09.00 - 09.35 Velkomst og introduktion til Atea 

09.35 - 10.10 Vi tester nogle af fremtidens teknologiske løsninger v. vores Information 
Management

10.10 - 10.25 Pause

10.25 - 11.00 Mød nogle af Ateas dygtige kvinder via besøg ud i huset

11.00 - 11.30 Frokost, Atea er vært for en frokost

11.30 - 11.35 Pulsen op

11.35 - 12.10 Workshop: Hvordan skaber vi en mere bæredygtig hverdag? V. Ateas 
Sustainability Manager 

12.10 - 12.40 Fortællingen om vores ansvar som global virksomhed inkl. Quiz om it-
genbrug

12.40 - 13.50 Opsamling, evaluering og tak for i dag

ATEA SÆTTER FOKUS PÅ IT-BÆREDYGTIGHED

• Besøg vores hjemmeside og undersøg, hvem 
vi er, og hvad vi laver. I kan med fordel også se 
vores Facebook, Instagram og LinkedIn.

• Skriv spørgsmål ned, som du gerne vil have 
svar på af vores kvindelige medarbejdere. 
Det kan være tanker om bæredygtighed, 
uddannelse, job og fremtid.  

VÆR GODT FORBEREDT

• Vi serverer frokost

VIGTIG INFORMATION

DATO
6. oktober 2021

TID
08.30 - 13.50

STED
Atea
Lautrupvang 6
2750 Ballerup

Girls’ Day in Science arrangeres af Tektanken - Naturvidenskabernes Hus

https://www.atea.dk/
https://www.facebook.com/ateadanmark/
https://www.instagram.com/ateadanmark/
https://www.linkedin.com/company/atea-danmark/?viewAsMember=true

