Sytuacj a kobiet na szcz ytac h biz nes u

Sytuacja zawodowa kobiet a firmowe wartości
W grudniowym wydaniu „Harvard Business Review Polska” ukaże się raport dotyczący sytuacji kobiet w polskim biznesie. Już dziś zapraszamy Państwa do
udziału w jego współtworzeniu.
Choć kobiety konsekwentnie „walczą” o zmianę swojej pozycji w biznesie, nadal napotykają szereg barier ograniczających możliwość ich rozwoju, a tym
samym sprawowania najwyższych funkcji w organizacjach. Nierówności te są widoczne w obsadzie stanowisk oraz w wysokości wynagrodzeń. Ponadto
kobiety znacznie częściej zmuszone są do zmiany założonych na początku kariery celów.
Z drugiej strony, badania oraz doświadczenia poszczególnych firm pokazują, że kompetencje kobiet oraz typowe dla nich cechy sprawiają, że świetnie radzą
sobie w roli liderek, a ich praca przynosi wymierne korzyści finansowe. W czym więc tkwi problem?
W raporcie odpowiemy na te i inne pytania, m.in.:

•
•
•
•
•
•

Czy na przestrzeni ostatnich lat sytuacja kobiet na rynku pracy uległa zmianie?
Z jakimi wyzwaniami muszą się mierzyć współczesne kobiety?
Na ile zjawisko szklanego sufitu uniemożliwia im dalszy rozwój?
Czy pogodzenie aspiracji zawodowych z życiem rodzinnym jest możliwe?
Na ile firmy stawiają na wyrównywanie szans zawodowych obu płci?
Co liderki wnoszą do organizacji?

Nasza wiedza uzupełniona Państwa doświadczeniami pozwoli stworzyć nam merytoryczny raport, który przedstawi czytelnikom HBRP sytuację zawodową Polek
oraz stosunek polskich przedsiębiorstw do ich rozwoju.
W ramach partnerstwa projektu proponujemy:

•
•

publikację stworzoną przy współpracy z redakcją HBRP,
udział w debacie redakcyjnej połączonej ze śniadaniem biznesowym, która odbędzie się w grudniu 2016 r.

Dodatkowo raport opublikowany zostanie na stronie www.hbrp.pl.
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