Ett mentorskap som boostar din karriär och utveckling

Boosta
karriären och
lönen med
mentorskap!

Genom ett mentorskap får du möjlighet till en snabbare utveckling av din karriär och lön
enligt en avhandling från Linköpings universitet*. Det finns många fler fördelarna med
ett mentorskap.
Många fördelar med ett individuellt mentorskap;
❖ 100% fokus på dig och dina utmaningar. För dig som är ny i yrkeslivet, ny som chef eller vill
utveckla din karriär kan en mentor vara guld värd. En mentor är en erfaren person som ser till
ditt bästa och blir ditt personliga bollplank för att hitta lösningar på dina utmaningar.
❖ Mentorns affärsnätverk bli ditt nätverk. En person med en längre karriär har ett stort
affärsnätverk. Att dela med sig och att se andra utvecklas ligger i mentorns DNA vilket innebär
att du kan få många nya värdefulla kontakter.
❖ Snabbare karriär och löneutveckling. Ett mentorskap ger dig tillgång till din mentors
erfarenhet och kunskaper genom att du ställer frågor. Det ger dig en unik genväg för att
snabbare boosta din karriär och utveckling.
❖ Mentorskap slår traditionell företagsutbildning med hästlängder. Ett mentorskap utgår från
dina personliga mål och utmaningar och pågår under längre tid och är helt anpassat till dina mål
och utmaningar. Ett mentorskap är en personlig kompetensutveckling över tid.
❖ Fler positiva effekter. Både mentorer och adepter upptäcker eller förstärker sina egna
förmågor vilket ger stärkt självförtroende, bekräftelse, vänskap, möjligheter till
självförverkligande, reflektion samt förstärker motivationen för att ge och ta emot rådgivning.

Hur skapas ett framgångsrikt mentorskap?
Vår matchning av mentor och dig som kund som bygger på dina utmaningar samt mål och som skapar
grunden för utvecklande mentorskap. Ett öppet och förtroligt introduktionsmöte sätter mål och definierar
utmaningarna för samarbetet.
Mentorerna.se är Sveriges ledande digitala marknadsplats för mentorskap för chefer och medarbetare
som söker en mentor. Våra mentorer har genomfört fler än 1 000 mentormöten samt har kunskap och
erfarenhet från många branscher. *Källa Mentorskap och dess effekter av Anna Kapteijn, Linköping universitet.
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