Startsida
Välkommen till BPW Sweden

BPW är ett nätverk där du träffar engagerade,
inspirerande och kompetenta kvinnor från olika
yrkeskategorier och åldrar.
BPW arbetar för att stärka kvinnors roll i yrkeslivet
utifrån våra tre fokusområden;
karriärutveckling, hälsa och ekonomisk självständighet.
Vi har funnits ända sedan begreppet yrkeskvinnan gjorde
sin entré på 1930-talet.

Vi är stolta över våra yrkeskvinnor

Sverige har många professionella
yrkeskvinnor. Läs om några av dem.

Ulrica
FranzénFörbu
ndsordförand
e BPW Sweden
BPW är ett
världsomfatt
ande
kvinnligt
nätverk, som
fokuserar på
kvinnors
karriärutvec
kling, hälsa
och
ekonomiska
självständig
het.
I
Sverige har
vi
kommit
långt, men
det finns så
mycket mer

att förkovra
och fördjupa
sig i. Livet
är
en
ständig
utveckling.

Ingrid
BackfjärdRek
tor
&
Ordförande
BPW Luleå
Jag
har
engagerat
mig i BPW
för
att
nätverka med
kvinnor från
olika
yrkesområden
internatione
llt,
nationellt
och
framförallt
lokalt.
Detta bjuder
på
många
inspirerande
och
utvecklande
möten, som
ger kunskap
och energi.
I BPW Luleå

finns
så
många
kompetenta
kvinnor som
jag är så
glad att jag
får
möjlighet
att samverka
med.

Lisa
RemnelidStyr
elseledamot
BPW Malmö
BPW betyder
väldigt
mycket, men
det jag är
mest stolt
över
är
systerskapet
.
Är
du
egenföretaga
re, anställd
eller
student som
förbereder
dig
för
yrkeslivet,
så
är
du
välkommen
till BPW:s
nätverk. Det

som
är
viktig
är
att vi som
tillhör BPW
har
samma
värderingar
och
vill
uppmuntra
och stödja
varandra. Vi
arbetar
efter Agenda
2030,
de
globala
målen och vi
ser
en
spännande
resa i BPW
Sweden och
alla
våra
klubbar
såväl
i
Sverige som
internatione
llt.
Välkommen
till BPW!

Johanna
WretåsLedamo
t BPW Sweden
Jag kommer
ihåg
mitt
första mötet
med
BPW

Stockholm.
Jag var helt
ny på jobbet
samt
i
Stockholm
och visste
inte vad jag
gett min in
på varken i
livet eller
med BPW. Det
var
en
kvinna som
jobbat
på
Säpo
som
föreläste
och jag blev
mottagen med
öppna armar.
När jag gick
ut
från
mötet kände
jag mig helt
lyrisk. Tänk
att få bli
så
inspirerad
och hitta en
plats med så
många
likasinnade
där man bara
kan
hämta
energi.
Sedan
den
dagen
har
jag varit en
del av BPW
och ser så
mycket fram
emot att få

kunna arbeta
för
att
kunna
ge
samma känsla
och
stöd
till andra.

Aktuellt & Event

Förbundskongress
(digitalt)

26

april

februari
1st,
2020|Kommentarer
inaktiverade för Förbundskongress 26 april
(digitalt)
Välkommen att delta på ett digitalt
årsmöte, 26 april, kl 14-16 Vår
traditionella årliga förbundskongressen,
som i år var planerad till Helsingborg har
ställt din, pga corona-viruset. Istället

genomför vi ett vanligt årsmöte, digitalt.
Handlingar [...]

Invitation to Estonia!
april 8th, 2019|Kommentarer inaktiverade
för Invitation to Estonia!
Invitation to Estonia! BPW Europe Women
Leadership Training September 20-21 2019
Please accept our warmest invitation to
BPW Europe Women Leadership Training!
Save the Dates September 20-21. BPW
Estonia will host you in wonderful
Tallinn!
[...]

BPW
på
Facebook

