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Invitation

 
Netværket er målrettet kvindelige jurister samt andre talentfulde kvinder,

som ønsker at blive en del af et fortroligt fællesskab, hvor de kan tale
åbent og ærligt om og blive klogere på tematikker som løn,

forfremmelse, karrieremuligheder, hindringer og worklife-balance. 
 Kvinder er desværre stadig underrepræsenteret i topledelsen af

virksomheder, og vi ønsker en dialog omkring disse emner.
 

Initiativtagerne bag netværket  
 
 

Dr. Sabba Mirza       
Dir. My Law Story    
My Law Story er et netværksbaseret fællesskab og medievirksomhed
med fokus på bæredygtig karriereudvikling og diversitet.

 
Malene Fagerberg
Partner Deloitte | RA Cyber Strategy
Deloitte er Danmarks største revisions- og rådgivningsvirksomhed.

 
 
 
 
 

Netværket er en del af My Law Story Networks:
Network on International Law and Relations 

   Diversity & Inclusion Network (Law)

 



Program for 2022/23 

Vi sørger for lettere forplejning til netværksmøderne.
 
 
 

D. 7. juni kl. 18-21
 

Malene Fagerberg Partner | RA Privacy | Partner Deloitte
Fra tryghedsnarkoman på et advokatkontor til et balanceret liv i rådgivningsbranchen.
Performancekultur på en ny måde.

Victoria Sobocki | RA Privacy | Consultant Deloitte
Når unge jurister foretrækker deltidsarbejde. 
Alt for mange jurister og advokater har problemer med stress, ensomhed, depression
og misbrug mener Victoria og tilføjer: ”Jeg vil mere end blot arbejde i mit liv – jeg vil
også være glad og have overskud. Min identitet og integritet er vigtig”. 

D. 24. august kl. 18-21

Dorte Raahave | Senior Sustainability Advisor | PFA
Sustainability & Jura
Corporate Social Responsibility (CSR) og Sustainability er rykket ind i virksomhedernes
direktioner og bestyrelser. Har du interesse for området? Kom og hør om det
spændende arbejde.  

Emilie Marley Siemssen | Lead Legal & Space Regulatory Counsel and Launch
Director at GomSpace
Space Law: Rumjurist planlægger missioner ud i rummet.
Er du træt af at arbejde med jordiske problemstillinger? Så kan juraen føre dig til det
ydre rum. Bliv klogere på jobbet som rumjurist.

 
 



D. 26. oktober kl. 18-21
 

Hanne Petersen | Professor i Retskulturelle opfattelser, Det Juridiske
Fakultet, Københavns Universitet
Kvindernes indtog på arbejdsmarkedet – fortid, nutid og fremtid. Forandring tager
tid. Det har altid været sådan, men hvordan ser fremtiden ud for kvinder på
arbejdsmarkedet?

Mette Reissmann | Cand.jur. | Medstifter af Kvindeøkonomien og
tidligere vært på tv-programmet Luksusfælden
Bliv finansminister i dit eget liv. 
Få mere ud af dine egne penge og få dem til at gro. Selv når markedet opfører sig
som en rutchebane. 
Få indflydelse med dine pengesedler og samtid få et afkast. Hør mere om hvordan
du kommer i gang.

D. 18. januar kl. 18-21
 

Anissa Gaceb | Founder af Money Talks | Rådgiver kvinder i
lønforhandling og karriereudvikling
Sådan får du lønforhøjelse.
Få værktøjerne til at skabe de bedste betingelser for lønforhandling. Bliv
komfortabel i forhandlingssituationen, lær dit professionelle værd at kende så du
kan lande en lønpakke, der matcher dit benchmark.

Anne Kathrine Wennergren Holm | Head of Innovation & Tech Solutions |
Partner Deloitte
Hvordan kommer du på forkant med nye teknologier og får bedre idéer, der
styrker din karriere? 
Hvorfor er det vigtigt, at kunne tænke skævt i forhold til traditionerne? Hvordan
lærer du at tænke nye tanker på tech-området, som styrker din profil?



Women in Law and Tech Konference
Marts 2023

 Vi er i gang med at planlægge et kæmpe event med taler, paneldebat,
networking og forplejning. Mere info kommer senere. 

 
Foreløbig kan vi afsløre navne som Stine Bosse, erhvervskvinde og Camilla Kruse,

People and Purpose Leader, Deloitte. 
 

 Bliv medlem af netværket. 
Gå ind på www.mylawstory.org og tilmeld dig under 'netværk'.

 Det koster 600 DKK at være medlem på dette program. 
Spørg din arbejdsplads, om de har lyst til at betale for din og dine kollegers

medlemskab. 
Skriv til os på contact@mylawstory.org for spørgsmål. 

 

@MyLawStory


