Ambitieuze studenten op
zoek naar een mentor uit
het bedrijfsleven
Wist je dat de meest succesvolle burgers,
ondernemers en zakenmensen een mentor
hebben gehad? Het hebben van een
mentor heeft ervoor gezorgd dat ze hun
doelstellingen hebben behaald.

Contactgegevens SUPREME Mentoring
team Nederland.

Nieuwsgierig? Doe mee aan het

E-mail: mpf@fcroc.nl
Website: www.supreme-mentoring.eu

SUPREME Mentor Programma en ervaar
zelf hoe een mentor uit het bedrijfsleven
je vooruit kan helpen, zowel persoonlijk
als professioneel.

Rolmodellen

MELD JE AAN VOOR HET PROGRAMMA

Mentoring Netwerken

Het SUPREME mentor programma geeft je de mogelijkheid in
contact te komen met een succesvol persoon om te praten over
jou en je ambitites voor de toekomst.
Hoe heeft hij of zij haar doelstellingen bereikt en hoe zijn ze
gekomen waar ze nu zijn? Een mentor uit het bedrijfsleven helpt
je bij het vaststellen van hetgeen wat je wilt, wat je doelstellingen
zijn en hoe je deze kunt bereiken.
Stap 1: Intake. Allereerst zul je een intake gesprek hebben met
het SUPREME mentoring team op jouw school. In een informeel
gesprek maak je kennis met elkaar. Vervolgens stel je samen met
het SUPREME mentoring team vast wat je wilt bereiken met
mentoring, zowel voor je (school)carrière als voor jou als
persoon.
Stap 2: Matchen met mentor. Op basis van het intake gesprek
gaat het SUPREME mentoring team op zoek naar een geschikte
mentor voor jou. Zij zullen een persoon vinden die je niet alleen
zal steunen bij het behalen van je doelstellingen, maar ook
iemand die persoonlijk bij je past en met wie je je verbonden
voelt. Een goede match is cruciaal voor succesvol mentorschap!
Stap 3: Eerste kennismaking met mentor. Het SUPREME
mentoring team maakt een afspraak om je voor te stellen aan
jouw mentor. Tijdens deze kennismaking laten jullie je
doelstellingen en verwachtingen naar voren komen. Vervolgens
zal er een afspraak worden gemaakt voor de eerste mentor
afspraak tussen jou en je mentor.
Step 4: Laat het mentorschap beginnen! Nu begint het echte
mentoring proces. Samen met je mentor praat je over dag-totdag ervaringen en leer je hoe jouw mentor zijn of haar doelen
heeft bereikt. Ook bespreek je praktische zaken als het aantal
keer dat jullie willen afspreken, etc.

Empowerment

Uitvalpreventie

Ondernemersgeest

Nieuwsgierig? Doe mee aan het SUPREME Mentor Programma en
ervaar zelf hoe een mentor uit het bedrijfsleven je vooruit kan
helpen, zowel op persoonlijk als professioneel gebied.
CONTACT

Contactgegevens SUPREME mentoring team Nederland
Mentorprogramma Friesland
Postbus Box 45
8900 AA Leeuwarden
Nederland
T: +31 58 284 2547
E: mpf@fcroc.nl
W: www.supreme-mentoring.eu
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