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44 %
Kvinner i toppledelsen

11 %
Kvinner totalt i Mesta



Slik blir vi bedre på mangfold, inkludering og likestilling
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KPI på 
kvinneandel

Detaljert, systematisk 
og tverrfaglig arbeid

Bevisstgjøring av ledere 

18 % av alle nyansatte skal 
være kvinner

Mangfold forankret i toppledelse

Kurs i mangfold og ubevisste 
fordommer 

Kurs i inkluderende rekruttering 
(støtte fra IMDI)

Aktivitets- og redegjørelsesplikten 
skjerper og veileder oss

Bærekraftforum bidrar til 
samarbeid og handling



Inkluderende rekruttering
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Kurs i inkluderende 
rekruttering

Søknadsprosessen
enklere og mer
inkluderende

Tilrettelegger for unge

Støtte fra Integrerings- og 
mangfoldsdirektoratet (IMDi) 

Hjelpe ledere til å bli mer 
oppmerksom på ubevisste 
fordommer og forstå verdien 
av mangfold på 
arbeidsplassen

Fjernet søknadsbrev i alle 
stillingsannonser 

Fjernet CV fra noen annonser

Stiller konkrete utvalgsspørsmål

Egenskaper og holdninger er 
viktigst

Tar inn lærlinger – et krav i kontrakter 

Traineeprogram som skreddersys og 
tilpasses utdannelsesnivå
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1 av 3 unge velger grønne arbeidsgivere*

Oppfatter du bygg- og 
anleggsbransjen som 
bærekraftig?**

*NHO/Opinion, Befolkningsundersøkelse 2021
** Mesta undersøkelse om bærekraft til studenter 2022

Er det viktig for deg at din 
fremtidige arbeidsgiver har 
fokus på bærekraft?

Synes du bedrifter bør stille krav 
til sine arbeidsgivere?

NEI
64 %

JA
89 %

JA
91 %



«Sustainnovation»
• Innovasjonskonkurranse for unge
• Mesta initiativ, samarbeid med Grønn Anleggssektor og Konnekt
• 3 heldagsworkshops: NTNU, NMBU og digitalt i september
• Ulike tema: sirkulærøkonomi, teknologi, biomangfold, mangfold, klimatilpasning etc
• Løsningene pitches på Grønn Anleggssektor sitt webinar 18. oktober
• Vinnere får oppleve bransjen tett på

Er du interessert i å bidra eller få mer informasjon? Ta kontakt!

Et samarbeid mellom

Vi inkluderer unge i utviklingen av bærekraftige løsninger
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