NŐ, CSALÁD ÉS KARRIER II.
Generációk közötti együttműködés
nemzetközi konferencia
a Personal Hungary 12. Emberierőforrás- menedzsment Szakkiállításon.
A rendezvény keretében került sor a „Legjobb Női Munkahely 2014” Díjak
ünnepélyes átadására.
Időpont: 2015. november 12. 14:30- 17:30
Helyszín: Personal Hungary 12. Emberierőforrás- menedzsment Szakkiállítás
Millenáris „B” Épület (Cím. H–1024 Budapest, Kis Rókus u. 16–20.)
Támogatók:
Nemzeti Együttműködési Alap
Personal Hungary
A konferencia nyelve: magyar és angol
ELŐADÓK BEMUTATÁSA
Ferenczi Andrea
a Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség elnöke
Több mint 20 éve tevékenykedik a női esélyegyenlőség előmozdítása érdekében, amerikai és nyugateurópai indíttatásnak köszönhetően 2003-ban megalapította a Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetséget
(MNKSZ), amely 2009-től az ENSZ-ben „UN-ECOSOC Consultative NGO” státusszal rendelkezik, mint
első magyar civilszervezet.
2010-től Szakértő az AGE Platform Europe „Foglakoztatás és aktív időskor” Munkacsoportban.
2008 óta az Older Women Network (OWN) Europe női szervezet elnökségi tagja.
Ferenczi Andrea a Külkereskedelmi Főiskolán szerzett diplomát Budapesten, németül és angolul
folyékonyan beszél. 1991-1995 között amerikai tanulmányutak keretében szerzett szakmai gyakorlati
ismereteket PR, lobbizás és HR területen.
1991-ig a nehézipari monopólium (Nikex) külkereskedőjeként járta be a világot. Ezután saját cégeket
alapított. A PRenergia Kft. alapítója és ügyvezető igazgatója 1999-től, amely átvette a korábban, 1991ben alapított cége a Ferenczi&Ferenczi keretében elsősorban az energiaipar igényeire specializálódott
professzionális üzleti tanácsadói, PR és HR szolgáltatásokat. Ezek 10 éve kibővültek informatikai és
WEB szolgáltatásokkal fia, egyben tulajdonostársa, Ferenczi István vezetésével.
Dani Gyöngyi
Vívó, paralimpikon
Ötszörös ezüstérmes vívó paralimpikon, édesanya. Szakmájában munkavállalási tanácsadóként sokat
tesz azért, hogy a fogyatékos emberek munkavállalási lehetőségei bővüljenek, hogy egyenrangú és
egyenlő esélyekkel induló tagjai lehessenek a munkahelyi közösségeknek. Személyre szabott
tanácsadással igyekszik segíteni a fogyatékossággal élőket a munkavállalásban és sikerrel építette ki
önálló munkaerő-piaci szolgáltatását.
Dobi Kitti
Regionális igazgató
Jelenleg az Alexander Mann Solutions regionális igazgatója, az elmúlt években különböző
multinacionális vállalatok HR igazgatójaként dolgozott. Négy éven keresztül volt például a BP európai és
Afrikai területekért felelős HR igazgatója, előtte a Vodafone és a Procter &Gamble regionális HR
folyamatokért felelős vezetőjeként szerzett gyakorlati tapasztalatokat a női munkaerőpiacról.
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Wendy Dorman-Smith
Az Ír Nagykövetség misszióvezető-helyettese
Wendy Dorman-Smith több mint 14 éve dolgozik az Ír Külügyi és Külkereskedelmi Minisztériumban.
Afrikában, Dél-Amerikában és a Közel-Keleten dolgozott nagykövetségeken, mielőtt visszatért Európába
az elmúlt évben. A nagykövetségi nyilvánvaló feladatokon kívül, mint a politikai és gazdasági jelentések,
és az ír állami szervezetek érdekében folytatott tevékenység a kereskedelem és a turizmus területén,
vannak olyan kevésbé látható munkák is a nagykövetségeken, mint a konzuli szolgáltatások és
segítségnyújtás, adminisztráció és a menedzsment. Mielőtt csatlakozott a Külügyminisztériumhoz,
Wendy különböző munkákat vállalt szerte a világon, többek között az ingatlan, a turizmus területén
vállalt, vagy a pincérnői és házvezetőnői állásokat, így rengeteg tapasztalatot szerzett mind
személyesen, mind megfigyelőként, a legváltozatosabb területeken. A konferencián a saját személyes
véleményét mondja el.
Dunai Mónika
Országgyűlési képviselő, a Női Méltóságért Albizottság elnöke
A Törvényalkotási Bizottság, a Kulturális Bizottság, és a Nemzeti Összetartozás Bizottságának a tagja.
A Fidesz parlamenti képviselőcsoportjának tagja.
Budapest 14. számú választókerületének (XVII. és X. kerület) képviselője. A 2015-ben megalakult
Országgyűlés Női Méltóságért Albizottságának elnöke.
Magyar- francia szakos középiskolai tanár.
Farkas Erika
A Magyar Rádió szerkesztő-műsorvezetője
Rádiós pályafutását Debrecenben a Magyar Rádió Körzeti Szerkesztőségében kezdte. A 90-es években
került Budapestre a Kossuth Rádióba, a Krónikához, ahol tíz évig hír és politikai vitaműsorok vezetője
volt. 2007-ben indult a Hely című műsora azzal a kettős céllal, hogy a - világszerte egyre fontosabb
médiaággá váló -népszerű tudományos ismeretterjesztést kevesek által ismert helyek bemutatásával
párosítsa. A műsor rendkívül népszerűvé vált a hallgatók körében. Farkas Erika hitvallása, hogy a jó
riporter nagyon egyszerűen profi, ha esik, ha fúj, előhozza magából azt az állapotot, amely életre kelti a
beszélgetést.
Miczinkó Katalin
Szakközgazdász, médiaszakértő
2014 –től a Mediaworks Kiadó értékesítési igazgatója. ebben a pozíciójában országos és regionális
napilapok, magazinok, online felületek értékesítéséért felelt. Ezzel párhuzamosan felügyelte a cégen
belül önálló egységként működő, a szakmai konferenciák szervezéséért felelős csapatokat. Korábban
a Ringier Kiadónál töltötte be az értékesítési igazgatói pozíciót, ahol egyszerre felelt a napilap,
magazin, és online divíziók eredményes működéséért.
Modláné Görgényi Ildikó
Okleveles gépészmérnök, mérnök-tanár, szakképzési és felnőttképzési szakértő
a három éves doktori iskolát elvégezte.
A CEDEFOP-ban hat éven át 2011-ig elnökségi tag volt Magyarország képviseletében. Folyamatos
hazai és külföldi (német, svájci, angliai, kanadai, litván, osztrák, svéd, cseh, macedón)
továbbképzéseken vett részt.
Munkatapasztalatot szerzett mérnökként, szakoktatóként, középiskolai tanárként, egyetemi oktatóként, a
szakképzés és a felnőttképzés területén szakfelügyelőként, minisztériumi irányítóként, a Nemzeti
Szakképzési és felnőttképzési Intézet főigazgató-helyetteseként, főigazgatójaként, a Nemzeti Munkaügyi
Hivatal főigazgató-helyetteseként 2013-ig. Több szakmai kiadvány és tankönyv írója. Főbb területe a
változó körülményeknek megfelelő szakképzés fejlesztés és szakképzési rendszerek kiépítése,
projektek tervezése.
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Verena Schmidt
Az ILO, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet főtanácsadója
munkafeltételek és esélyegyenlőség szakterületen (Senior Specialist on Conditions of Work and Gender
Equality)
Az ILO Közép-Kelet Európai szervezetének munkatársaként szakterülete a nemek közötti egyenlőség,
az egyenlő munkafeltételek biztosítása. Korábban az ILO központjában tudományos kutatóként, illetve a
brémai egyetemen az Európai Unió nemek közötti egyenlőségi témakörök kutatójaként dolgozott. Kiváló
minősítésű PhD fokozatot a Bochumi Ruhr Egyetemen szerzett, kutatási témája: „ Gender
mainstreaming mint innovatív megközelítés az Európai Unióban” . Számos cikke és több könyve jelent
meg gender és foglalkoztatás, munkahelyi egyenlő bánásmód, foglalkoztatási esélyek, munkaerő piaci
helyzet és az oktatás összefüggései témában.
V. Kulcsár Ildikó
Brianza-díjas újságíró-író,
az amerikai Optimist International dísztagja, a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjének
birtokosa, az ország legnagyobb példányszámú magazinjának, a Nők Lapjának munkatársa. Az ELTE
Bölcsészettudományi Kar magyar és orosz szakán végzett, majd a Bálint György Újságíró Akadémián
szerzett diplomát (ahol éveken át tanított), később pszichopedagógus, 2013-ban párkapcsolati mediátor
lett. Eddig tíz könyve jelent meg, 2014-ben a Komédium Színházban mutatták be első színdarabját, évek
óta járja az országot és a magyarlakta területeket az Egy korty derű című estjével. Elsősorban női
témákkal, családdal és szociális problémákkal foglalkozik. Házasságban él, öt gyerek édesanyja.

Budapest, 2015. november 12.

Kapcsolat: Ferenczi Andrea, elnök (mobiltelefon: +36 30 982 7093)
Email: ferenczi@t-online.hu
www.noikarrier.hu,
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