MENTORPROGRAM
Utlysning av mentorprogram for kvinnelige gründere i Østfold og Follo

Ønsker du å utvikle bedriften
din og ta den til neste nivå?
Trenger du en sparringspartner som gir deg nye
perspektiver og motivasjon til
å realisere gode ideer?
Kvinnovasjon 2.0 utlyser med
dette et Mentorprogram for
kvinnelige gründere som går
over ett år med oppstart i
januar 2016

HVEM ER MENTORPROGRAMMET FOR?

HVA GIR MENTORPROGRAMMET?

HVORDAN FUNGERER
MENTORPROGRAMMET?

Programmet passer for
kvinnelige gründere i Østfold
eller Follo/Akershus med
ambisjoner om vekst i bedriften.
Du har ansvar for egen
virksomhet og flere områder
som skal skjøttes tilknyttet drift,
utvikling og nytenkning.

I mentorprogrammet vil du få
tilgang på en kompetent
ressursperson som bistår deg og
din virksomhet videre:

Hver kandidat får tildelt en mentor,
dvs. en profesjonell og dedikert
sparringspartner.

Du er helst over den første
gründerfasen, og gjerne der at
du tenker – hva nå? Hvordan skal
jeg videreutvikle bedriften min?
Hvordan skal jeg få den til å
vokse?
Kanskje du ønsker å ansette
noen? Eller å satse
internasjonalt? Du kan ha behov
for dialog med uhildet og erfaren
person for å ta sjansen på satse.

En person med et annet
erfaringsgrunnlag og ulik
kompetanse enn din egen.
En som kan gi større trygghet, og
bedre grunnlag for beslutninger.
En som ser bedriften din utenfra,
og som kan gi deg et nødvendig
dytt videre.
Formålet med programmet er å
forsterke egen- og faglig utvikling,
å dele erfaringer i en
skreddersydd relasjon, å gi ”nytt
blod” til bedriften og stimulere til
vekst.

Programmet rekrutterer egnede
mentorer, og vil jobbe for å koble
mentor og kandidat basert på
kandidatens utviklingsbehov.
I løpet av ett år vil man ha inntil 10
møter mellom mentor og kandidat. I
snitt en gang pr måned.
I dette samarbeidet er kandidatens
læring og utvikling sentralt, men det
gis også rom for at mentoren kan
utvikle nye ferdigheter som kan bli
verdifulle i hans/hennes eksisterende
rolle.

