Você é o Mentor
eu estou à
procura?
A vida real é imensamente mais complicada do que os
melhores livros didáticos podem relatar. Portanto, o programa
de tutoria SUPREME irá corresponder um aluno com um
mentor. Com a ajuda de cidadãos socialmente responsáveis, os
alunos encontrarão o seu caminho na vida, nos seus estudos e
na sua carreira.
Investigações mostram que a mentoria:

 Melhora Competências de Liderança
 Fortalece Responsabilidade Social
 Prepara futuros trabalhadores
 Cria uma Imagem Corporativa Positiva
 É pessoalmente gratificante

Contactos equipa SUPREME Mentoring
team Holanda
Email: mpf@fcroc.nl
Website: www.supreme-mentoring.eu

Descobre mais sobre o
programa
Contacta a equipa SUPREME Mentoring

“Empowerment”

DEFINIÇÃO DE MENTORIA

Prevenção

Empreendedorismo

Mentoria é um relacionamento pessoal de desenvolvimento em
que uma pessoa mais experiente e mais bem informada (o
mentor) ajuda a orientar uma pessoa menos experiente (aluno).
O mentor tem o papel de conselheiro, guia, treinador, professor
e patrocinador.
• Um mentor atua como um modelo a seguir.
• Um mentor é um cidadão socialmente responsável.

A mentoria não é uma rua de sentido único. Ela não se destina
apenas para criar resultados positivos para adolescentes. O
princípio da reciprocidade é aplicável: um mentor também
aprende com seu mentorado. Alarga o seu horizonte e aprender
a ver as coisas de uma perspectiva diferente.
As vantagens chave da mentoring para as empresas são:
O QUE GANHO COM ISSO?

1.

Melhoria das competências de liderança. A mentoria é um
caminho para todos os profissionais melhorarem as suas
habilidades de coaching e liderança. A mentoria exige a disposição
de compartilhar, ouvir e prestar aconselhamento num
relacionamento flexível moldado pelas necessidades do aluno.
Melhora o valor econômico do seu conjunto de habilidades,
melhora o seu capital humano!

2.

Responsabilidade Social Corporativa. A mentoria é uma forma de
as empresas mostrarem a responsabilidade social corporativa. A
participação no programa de mentoria Supreme é uma maneira de
dar de volta à sociedade.

3.

Futuros empregados. A participação no programa de mentoria
SUPREME cria a oportunidade de preparar os futuros
trabalhadores das empresas.

4. Imagem Corporativa. A mentoria cria uma imagem positiva
da sua empresa entre os funcionários, futuros clientes e
clientes e, assim, cria benefício comercial.
5. Pessoalmente gratificante. A satisfação pessoal de transmitir
sabedoria e experiência para os outros sem a necessidade de
um grande compromisso de tempo.

“Role models”

INSCRIÇÃO NO PROGRAMA

Mentoria Networking”
“

Inscreva-se no programa de mentoria e descubra por si mesmo
como é recompensante ser mentor.
Como funciona?
Passo 1: Ingresso. A equipa de tutoria SUPREME entrará em
contato consigo para uma entrevista de admissão, onde o
programa de tutoria será explicado e as expectativas podem ser
expressas. A equipa de tutoria Supreme também fará perguntas
sobre sua formação académica e profissional.
Passo 2: Contacto com um aluno. Com base no formulário de
admissão a equipa de tutoria SUPREME vai procurar uma
correspondência de mentor e aluno adequada. Tanto do ponto de
vista pessoal, bem como a partir de uma perspectiva de carreira.
Uma boa correspondência é a chave para uma orientação bem
sucedida!
Passo 3: Primeiro encontro com aluno. A equipa de tutoria
SUPREME vai fazer uma entrevista consigo e o aluno para uma
apresentação. Você expressará os seus objetivos e expectativas.
Se for feita uma boa correspondência, marcará-se-à a primeira
reunião de tutoria.
Passo 4: Início da mentoria! Agora, o processo de mentoria real
começa. Com o seu aluno conversará de experiências e apoiará o
aluno para atingir os seus objetivos. Você também irá determinar
as questões práticas, como quantas vezes quer reuniões, etc.

Descubra mais sobre o programa de mentoria. Contacte a equipa
de mentoria SUPREME.
Detalhes de contacto da equipa SUPREME Holanda
CONTACTOS

Mentorprogramma Friesland
P.O Box 45
8900 AA Leeuwarden
The Netherlands
T: +31 58 284 2547
E: mpf@fcroc.nl
W: www.supreme-mentoring.eu
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