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Als toonaangevende sociale onderneming werkt JUMP samen met organisaties en mensen
om de genderkloof tussen vrouwen en mannen op de werkvloer te dichten, duurzame
bedrijfsprestaties te realiseren en een maatschappij met meer gelijkheid te creëren.

WWW.JUMP.EU.COM

ONTDEK DE OPLOSSINGEN DIE JUMP UW ORGANISATIE BIEDT

JUMP FORUM

JUMP CORPORATE HUB

Het JUMP Forum is een evenement dat jaarlijks in Brussel, Parijs
en Lyon wordt georganiseerd om de gendergelijkheid op de
werkvloer te verhogen en carrières van vrouwen te bevorderen.
26 maart

18 juni

oktober

2019

2019

2019

Brussel

Parijs

Lyon

JUMP ACADEMY
De JUMP Academy biedt organisaties workshops op maat en
inspirerende sprekers om diversiteitsnetwerken te stimuleren,
vrouwelijk talent te versterken en het engagement rond
gendergelijkheid bij leiders en managers te verhogen.

JUMP AWARD
De Wo.Men@Work Award beloont de CEO die het meeste ijvert
voor gendergelijkheid op de werkvloer.

JUMP

22 av Winston Churchill, BE-1180 Brussels

De JUMP Corporate Hub bestaat uit een netwerk van
diversiteitsstakeholders uit de bedrijfswereld, die beste praktijken
uitwisselen over gendergelijkheid op het werk.
4 sessies in 2019
Brussel

Parijs

Lyon

JUMP CONSULTING
JUMP Consulting verstrekt expertise, voorziet begeleiding en
voert en deelt onderzoek, zodat organisaties doeltreffende
gelijkheidsplannen kunnen uitbouwen. Daarnaast helpen we ook
bij het uitrollen van genderneutrale communicatiecampagnes.

JUMP RESOURCES
JUMP Resources is een kenniscentrum voor gendergelijkheid op
de werkvloer, dat studies en praktisch materiaal voorziet, alsook
bedrijfspraktijken op het vlak van gendergelijkheid deelt.

JUMP pour l’égalité c/o Ylios 29 Rue Vernet, FR-75008 Paris

INSPIRATIE VOOR AMBITIEUZE VROUWEN

JUMP for Me is een meertalig
webplatform en een nieuwsbrief
met inspirerende tips en de beste
bedrijfspraktijken om vrouwen
te versterken en hun carrières te
bevorderen.

WWW.JUMPforMe.EU
MAAK DEEL UIT VAN ONZE
COMMUNITY

Schrijf u in voor onze maandelijkse
nieuwsbrief en ontdek hoe u uw carrière
doet groeien.

WWW.JUMPforMe.EU
Volg ons!

facebook.com/jumpequality
@JumpEquality
linkedin.com/groups/71498

Onze oprichtster Isabella Lenarduzzi is een Ashoka Fellow.
Ashoka Fellows zijn sociale ondernemers die worden erkend voor hun innovatieve oplossingen voor
sociale problemen en hun potentieel om patronen doorheen de maatschappij te doorbreken.
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