Lynn Gardner Heffron
A kisebbségek és a nők jogaiért küzdő szervezet, a Diversity Spectrum társ-alapítója és
elnöke.
Az MNKSZ mint ENSZ-ECOSOC speciális konzultatív státusszal rendelkező civil
szervezet képviseletét látja el az ENSZ-ben New York-ban.
Életútja során Lynn az üzleti életben, az oktatás területén, a kormányzati és a magán
szektorban a nők és a kisebbségek jogait képviselte és sokat tett azok érvényesítésért.
A mások és a saját maga jogaiért folytatott küzdelmét már korán elkezdte, amikor terhesként
elbocsátották tanári állásából.
Vezetése alatt a Divirsity Spectrum az egész világon több mint 2 millió emberhez jut el
hírlevelein keresztül, amelyek elsősorban a globális esélyegyenlőség kérdéseivel
foglalkoznak.
Az Egyesülés jelenleg a Védelmi Minisztérium egyik kiemelkedő szerződéses partnere,
kereskedelmi missziókat szervez Spanyolországban és Nyugat-Afrikában, partnere a Női
Politikai Kutatási Intézetnek. Több tréninget szervez és kutatást irányít valamint tanácsadói
tevékenységet folytat a munkaerő toborzás és megtartás, a mentorálás, a munkahelyi zaklatás
témakörökben.
Korábban Lynn az Esélyegyenlőség Legjobb Gyakorlata testület elnök-helyetteseként
dolgozott és több esélyegyenlőségi programot szervezett a pénzügyi, a közigazgatási és IT
szektorban, az építő és szórakoztató iparban.
Üzleti képzéseket és web-alapú szemináriumokat irányított a menedzsment, a márka és a
válság-kezelés témákban.
Társ-szerzője a Diversity Primer kiadványnak.
Néhány évvel ezelőtt a Dumbarton Group vezető tanácsadójaként is dolgozott, ahol kis- és
középvállalkozások növekedését segítette.
Mint projektvezető kezdeményezője volt a „Jövő Változás Irodája” elképzelésnek, melyért
magas kitüntetésben részesült.
Lynn meghívott előadóként a Californiai, a Santa Barbara Egyetem és a Hancock College
címzetes professzora.
Lynn nagy tapasztalatokkal rendelkező film és videóproducer és forgatókönyvíró.
2008. februárban a MNKSZ „Legjobb Női Munkahely” pályázat díjátadási ünnepségének
meghívott előadója volt. Szakmai együttműködésünk elmélyülését mutatja, hogy Lynn
javaslatára Ferenczi Andreát beválasztották a Diversity Spectrum Corporation Vezetői
Diversity Tanácsnak tagjai közé. A sokszínűség és az esélyegyenlőség területét érintő legjobb
gyakorlatok összegyűjtésére és terjesztésére irányuló közös munkánk a Magyar Női
Karrierfejlesztési Szövetség számára stratégiai jelentőségű.
Lynn Gardner Heffront a Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség 2008-ban felkérte a
Szövetség az akkor 5éves fennállását ünneplő MNKSZ a Tiszteletbeli Tanácsadó Testületébe.

Lynn Gardner Heffron sokszínű egyénisége, kiemelkedő szakmai tudása és nyitottsága
mindnyájunk számára olyan példa, amely a közösségért kifejtett munkában való személyes
kiteljesedést mutatja be.

