
Hösten 2020 tar vi in 6 personer till Altitude Academy i Malmö.  Altitude Academy är en unik 
och helt kostnadsfri ledarskapsutbildning för dig under 30 som vill förändra världen till det 
bättre. Vi ger dig tillgång till vårt nätverk, bjuder in exklusiva gästföreläsare och delar med 

oss av alla kompetenser som behövs för att du ska kunna växa.

Samhället står inför stora utmaningar. Några av de saker 
som oroar oss mest handlar om demokrati, hållbarhet och 
mångfald. 
På Altitude Meetings arbetar vi redan med dessa frågor i 
ganska stor skala. Men vi tror att något av det viktigaste 
vi kan göra för att förändra samhället till det bättre är att 
hjälpa dagens engagerade unga med kunskap, nätverk 
och insikter – så att de inte behöver börja från noll. 

Altitude Academy riktar sig specifikt till dig som på något 
sätt vill arbeta med:
• Demokratifrågor
• Hållbarhetsfrågor
• Integrations/mångfaldsfrågor

Altitude Academy är en ledarskapsutbildning.  
Den är till just för dig som vill uppnå en förändring inom 
dessa tre områden.  
Du som söker är antagligen i början av din karriär och vill 
få kraft, mod och verktyg att kunna nå verkliga resultat. 

Altitude Academy träffas en gång i månaden under ett 
års tid. 
Inför varje träff finns en uppgift som man gör enskilt och 
som gruppen sedan diskuterar tillsammans vid ett eget till-
fälle mellan undervisningsträffarna. Vi läser böcker, rappor-
ter och fördjupar oss tillsammans. 

Vi hjälper er att skapa nätverk och delar med oss av våra 
kompetenser, kunskaper, insikter och kontakter.  
Du får också gå på alla våra events. 

Du ansöker genom att skicka in ditt CV och ett medföljan-
de brev till yasemin@altitudemeetings.se senast 20 juni. 

I brevet vill vi att du besvarar följande frågor:
• Varför du vill gå Altitude Academy? 
• Vad du vill uppnå/förändra/skapa som du inte kan idag?

Vi kommer att göra en första gallring och sedan kalla till 
intervjuer. Välkommen att söka!

Sök till Altitude Academy 
– ledarskapsutbildning för dig under 30

Vill du 
göra skillnad?


