
GIRLS’ DAY IN SCIENCE    
   ØRSTED

VELKOMMEN TIL

Verden står overfor store klimaudfordringer, og forandring er en 
nødvendighed. Hos Ørsted mener vi at en omstilling af det globale 
energisystem kan bekæmpe udfordringerne og vi vil derfor skabe en 
verden, der kører udelukkende på grøn energi. Besøg Ørsted når Girls´ 
Day in Science løber af stablen og få et indblik i, hvordan vores kvindelige 
Science-, Engineering- og IT-talenter udvikler løsninger og arbejder med 
klimaudfordringerne. Vi åbner dørene for 100 deltagere hos Ørsted, hvor 
deltagerne vil kunne møde og tale med de Ørsted medarbejdere der 
dagligt arbejder i STEM jobs. Deltagerne vil se eksempler på konkrete 
løsninger, være med til at idéudvikle, afprøve teknologi, Virtual reality 
og afbrænding af biobrændsel. . Efter en formiddag med workshops i 
Gentofte, tager vi deltagerne med til Avedøreværket til rundvisning og 
første parket besøg ved havvindmøllerne udenfor værket. Kom og bliv 
inspireret til at vælge en karrierevej, hvor du kan være med til at gøre 
verden til et grønnere sted! 

Vi glæder os til at se jer.

09.00 - 09.45 Velkommen til Ørsted

09.45 - 12.15 Workshops 

12.15 - 13.00 Frokost

13.00 - 15.00 Afgang og rundvisning på Avedøreværket

15.00 - 15.30 Spørgsmål og evaluering 

15.30 Tak for i dag

BÆREDYGTIG ENERGI NU OG I FREMTIDEN 

• Besøg vores hjemmeside og undersøg, hvem 
vi er, og hvad vi laver

• Se vores film Love your home 
• Skriv spørgsmål ned, som du gerne vil have 

svar på af vores kvindelige medarbejdere. 
Det kan være tanker om uddannelse, job og 
fremtid

VÆR GODT FORBEREDT

• Vi serverer frokost 
• Praktisk sikkerhedsinformation kommer 

senere
• Dagen afsluttes på Avedøreværket 

Hammerholmen 50, 2650 Hvidovre  

VIGTIG INFORMATION

DATO
6. oktober 2021

TID
09.00 - 16.00

STED
Ørsted
Nesa Allé 1
2820 Gentofte 

Girls’ Day in Science arrangeres af Tektanken - Naturvidenskabernes Hus

https://orsted.dk/
https://www.youtube.com/watch?v=56MhjXTcSCg

