ETSITÄÄN
Kunnianhimoisia
opiskelijoita
jotka etsivät
yritysmentoria.
Tiesitkö, että useimmilla parhaiten menestyneillä
yrittäjillä ja ammattilaisilla on ollut
mentori? He ovat saavuttaneet tavoitteensa apunaan
yritysmentori, joka on ohjannut heitä matkan varrella.

"Kun aloitin urani, Maradona neuvoi minua 'nauttimaan ja pelaamaan sillä lailla
kuin osaan'. Paras neuvo, jonka olen koskaan saanut!" Lionel Messi
Salpauksen SUPREME-mentorointitiimin
yhteystiedot:
Sähköposti: hannu.heinonen@salpaus.fi
Verkkosivusto: www.supreme-mentoring.eu

Kiinnostuitko? Tule mukaan
SUPREME-mentorointiohjelmaan ja totea
itse, kuinka yritysmentori voi auttaa sinua
eteenpäin niin yksityiselämässäsi kuin
urallasi.

Roolimalleja

Mentorointia

LIITY OHJELMAAN

Verkostoitumista

SUPREME-mentorointiohjelman avulla saat yhteyden
menestyneeseen henkilöön, jonka kanssa pystyt
keskustelemaan itsestäsi ja tulevaisuuden tavoitteistasi.
Kuinka hän on saavuttanut omat tavoitteensa ja kuinka hän on
päässyt siihen asemaan, jossa hän on tänä päivänä? Yritysmentori
auttaa sinua määrittelemään, mitä haluat, asettamaan omat
tavoitteesi ja saavuttamaan ne.
Vaihe 1: Valinta. Ensin käyt oppilaitoksesi SUPREMEmentorointitiimin valintahaastattelussa. Vapaamuotoisessa
keskustelussa tutustutte toisiinne. Sen jälkeen määrittelette
yhdessä SUPREME-mentorointitiimin kanssa mentoroinnin
tavoitteet sekä (opiskelu-)urasi että oman itsesi osalta.
Vaihe 2: Mentorin löytäminen. Valintahaastattelun pohjalta
oppilaitoksesi SUPREME-mentorointitiimi etsii sinulle sopivan
mentorin. He etsivät henkilön, joka ei ainoastaan tue sinua
matkalla tavoitteisiisi, vaan joka on juuri sinun ominaisuuksillesi
sopiva ja jonka kanssa tunnet yhteenkuuluvuuden tunnetta.
Toimiva mentoroitava-mentoripari on avain onnistuneeseen
mentorointiin!
Vaihe 3: Ensitapaaminen mentorin kanssa. SUPREMEmentorointitiimi järjestää tapaamisen, jossa sinut esitellään
mentorillesi. Tässä tapaamisessa kerrotte omista tavoitteistanne
ja odotuksistanne. Sen jälkeen sovitte ensimmäisen
kahdenkeskisen mentorointitapaamisen ajankohdan.
Vaihe 4: Mentorointi voi alkaa! Tästä alkaa varsinainen
mentorointiprosessi. Keskustelette mentorisi kanssa päivittäisistä
tapahtumista. Ajan myötä opit, kuinka mentorisi on saavuttanut
omat tavoitteensa. Sovitte keskenänne käytännön asioista, kuten
siitä, miten usein haluatte tavata.

Voimaantuminen

Ennaltaehkäisy

Yrittäjähenkisyys

Kiinnostuitko? Tule mukaan SUPREME-mentorointiohjelmaan ja
totea itse, kuinka yritysmentori voi auttaa sinua eteenpäin niin
yksityiselämässäsi kuin urallasi.
OTA YHTEYTTÄ

Salpauksen SUPREME-mentorointitiimin yhteystiedot:
Koulutuskeskus Salpaus
Paasikivenkatu 7
15110 Lahti
Finland
T: + 358 50 50 20 690
E: hannu.heinonen@salpaus.fi
W: www.supreme-mentoring.eu
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Supreme-projektikoodi 2012-1-NL-LE005-08734. Tämän projektin rahoitukseen on saatu tukea Euroopan komission elinikäisen
oppimisen Leonardo da Vinci -ohjelmasta. Tämän julkaisun sisältö vastaa ainoastaan tekijöidensä näkemyksiä. Euroopan komissio
ei ole vastuussa mistään tämän julkaisun tietojen käytöstä.

