Danes Worldwide, Djøf New York og Generalkonsulatet
inviterer til netværksmøde for globale danskere
Onsdag den 31. maj kl. 18.30
i Scandinavia House, New York

Danes Worldwide, Djøf New York og Generalkonsulatet inviterer igen i år til møde med fokus på dig og dine
behov som global dansker. Samtidig får du mulighed for at netværke med andre globale danskere i området. Og så byder vi på specialiteter fra Claus Meyers foodhall, ost fra Arla og drikkevarer fra Carlsberg.
Arrangementet er gratis og åbent for alle – ikke kun medlemmer af Danes Worldwide og Djøf – og finder
sted i Volvo Hall, Scandinavian House, 58, Park Avenue, New York, NY.

PROGRAM:
18.30 - 19.15: Netværksreception og buffet med danske specialiteter
19.15 - 19.30: Velkomst ved den danske Ambassadør, Generalkonsul i New York Anne Dorte Riggelsen
19.30 - 20.00: Præsentation fra Danes Worldwide ved Generalsekretær Anne Marie Dalgaard
20.00 - 20.10: Q&A
20.10 - 20.30: Præsentation fra Djøf New York ved Netværksansvarlig for New York Naja Christensen
20.30 - 20.40: Q&A
20.40 - 21.55: Reception og networking (fortsat)

Om arrangørerne:
Danes Worldwide og udlandsdanskerne som ressource for Danmark
Aftenens indlæg fra Danes Worldwide handler om udlandsdanskerne som ressource for Danmark.
Med udgangspunkt i rapporten ”UdlandsDanmark – en overset guldmine”, som Danes Worldwide og
organisationen Copenhagen Capacity udarbejdede i 2016 på baggrund af en meningsundersøgelse,
vil generalsekretær Anne Marie Dalgaard fortælle om, hvad Danes Worldwide kan gøre for dig. Og ikke
mindst høre fra dig, hvad du som udlandsdansker har brug for.

Djøfs tilbud i udlandet og til djøfere, der vender hjem
Djøf New York er netværket for djøfere, der arbejder, studerer eller bor i New York. Formålet med netværket er at skabe faglige og sociale relationer på tværs af brancher, organisationer og virksomheder
i byen. Djøf New York holder jævnligt spændende arrangementer, der fokuserer på medlemmernes
faglige interesser og aktuelle temaer. Eksempler kan være faglige oplæg, debataftener, CV-kursus og
hjælp til jobsøgning m.m. I oplægget fortæller Djøfs repræsentant i New York, Naja Christensen, om,
hvilke tilbud, organisationen har til medlemmer i udlandet og til danskere, der bor i New York. I oplægget
vil hun også komme ind på, hvad Djøf tilbyder studerende, der tager ud og hvilke tilbud Djøf har, når man
vender tilbage til Danmark.

Det Danske Generalkonsulat i New York
er Danmarks officielle repræsentation i New York. Vi rådgiver og hjælper på en række forskellige områder: konsulære, kommercielle, investering, kultur og presse. Vi fremmer netværksarbejde og skaber
arrangementer og projekter med en række lokale partnere, virksomheder og uddannelses- og kulturinstitutioner i Tri-State-området samt på tværs af USA. Vores kommercielle afdeling skaber forretningsforbindelser og aktiviteter mellem USA og Danmark, mens vores kultur- og presseafdeling fremmer kulturel
udveksling ved at assistere og rådgive danske kunstnere, kunstinstitutioner mv. samt yder service til
medierne og offentligheden i almindelighed.

Vi glæder os til en spændende, inspirerende og hyggelig aften.
Af hensyn til traktementet beder vi om tilmelding senest mandag d. 22 maj 2017 til Danes Worldwide
på danes@danes.dk eller +45 3332 0913.

Aftenens sponsorer

