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Välkommen!

Till dig som är mentor

Till dig som är mentee

Ert mål

Hållpunkter

Dina noteringar



VAD ÄR ARBETSPLATS MÄLARÖARNA?
Vi är ett initiativ för hållbart arbetsliv med syftet att öka sysselsättning lokalt på
Mälaröarna. 

VARFÖR STARTAR VI ETT MENTORSKAPSPROGRAM?
Vi ville skapa ett mentorskapsprogram för att öppna upp för nya kontakter, skapa
ömsesidigt erfarenhetsutbyte och ett meningsfullt samtal. Inom programmet
matchar vi "mentees" som vill hitta vägen in på arbetsmarknaden, växa i sin yrkesroll
eller som söker ett bollplank i sitt yrkesliv med en mentor.

HUR FUNGERAR PROGRAMMET?
Programmet pågår under cirka fyra månader där vi har tre frivilliga gemensamma
träffar. Syftet med träffarna är att nätverka med de andra mentorparen och byta
erfarenheter. Vi rekommenderar alla mentorpar att träffas individuellt cirka fyra
gånger under pågående program. Naturligtvis träffas mentorparen så ofta de vill och
kan på det sätt som passar er båda bäst. Vid uppstartsträffen kommer ni att få en
överenskommelse som båda parter ska signera, den belyser bland annat sekretess.

På Arbetsplats
Mälaröarna tror vi på

kraften i att dela
erfarenheter och att

samtalet som sker
i mötet mellan

människor kan göra
stor skillnad.

VÄLKOMMEN!
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TILLSAMMANS
ÖKAR VI

SYSSELSÄTTNINGEN
LOKALT
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Meningsfullhet, få möjlighet att göra skillnad för en
annan person. 
Ökad erfarenhetsutbyte.
Ett ökat nätverk med såväl mentees som mentorer. 

Fundera på dina förväntningar på
mentorskapsprogrammet och vad du vill bidra med.
Formulera den ungefärliga tid du vill avsätta för
mentorskapet. Vårt förslag är att avsätta ca 1,5tim
per individuell träff och att under programmet gång,
"ses" cirka fyra gånger. 
För att starta upp ert första samtal och lära känna
varandra kan ni båda skicka tre bilder som är
betydelsefulla för dig och som du vill dela med din
mentee för att sedan tala om i ett första möte.
Mentorskapet kan ske digitalt, via telefon eller i ett
personligt möte, gärna utomhus. 

ATT VARA MENTOR 
Det innebär att du stöttar din mentee, där din uppgift är
att vara bollplank och vägleda din mentee utifrån hens
behov, förutsättningar och mål. Det kan handla om frågor
kring arbetsmarknaden, tips och råd i jobbsökandet eller
om en specifik bransch. 

För menteen är det viktigt med en mentor som är
engagerad i  uppdraget och som har möjlighet att avsätta
tid för att bygga en givande relation.

VÄRDET AV ATT VARA MENTOR

TIPS INFÖR ERT FÖRSTA MÖTE

TILL DIG SOM
MENTOR

5 (10)



Stöttning, råd och vägledning kring yrkeslivet.
Ett ökat nätverk med såväl mentees som mentorer.
Möjlighet att ta första steget in på arbetsmarknaden.
Komma vidare i din yrkesroll.
Rådgivning och inspiration om du har fastnat i din yrkesroll
eller vill byta yrkesinriktning. 
Tillgång till ett nätverk, erfarenheter och lärdomar som
annars kan ta lång tid att skaffa sig. 

Vi rekommenderar att du kontaktar din mentor och
schemalägger ert första möte kan vara ett telefonsamtal.
Fundera på dina förväntningar och mål med mentorskaps-
programmet.
För att starta upp ert första samtal och lära känna varandra
kan ni båda skicka tre bilder som är betydelsefulla för dig
och som du vill dela med din mentee för att sedan tala om i
ett första möte.
Mentorskapet kan ske digitalt, via telefon eller i ett
personligt möte, gärna utomhus.

ATT VARA MENTEE
Det innebär att du får ett bollplank som du kan rådfråga och lära
känna genom samtal och få ett ömsesidigt erfarenhetsutbyte.
Under fyra månader få hjälp att uppnå dina mål relaterade till
jobb och arbetslivet. Mentorskapet drivs av dig som är mentee.

 VÄRDET AV ATT VARA MENTEE

TIPS INFÖR ERT FÖRSTA MÖTE

FÖRSLAG PÅ SAMTALSÄMNEN
Utbildningar, arbetsmarknaden,  arbetssituationen, cv-
granskning, mål och förväntningar, möjligheter, utmaningar, 
 hälsa, familjesituationen, tidigare upplevelser i livet eller annat
som du vill tala med din mentor om.

TILL DIG SOM
MENTEE
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HÅLLPUNKTER
PROGRAMMET
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Skriv ner dina förväntningar, vad du vill få ut av programmet. Dela den
med din mentor/mentee som underlag till era träffar.

MÅLSÄTTNING
TILLSAMMANS
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NOTERINGAR
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Arbetsplats Mälaröarna

hej@arbetsplatsmalaroarna.se

www.arbetsplatsmalaroarna.se

Kontaktuppgifter

  

Whats App Grupp
Vi har en gemensam Whats App grupp

där vi delar med oss av tips, ställer

frågor och nätverkar. Där finns både

nuvarande och tidigare deltagare av

mentorskapsprogrammet. Så in och

nätverka! 

https://www.facebook.com/arbetsplatsmalaroarna
https://www.instagram.com/arbetsplatsmalaroarna/
https://www.linkedin.com/company/arbetsplats-m%C3%A4lar%C3%B6arna/

