Estudantes ambiciosos
que queiram um mentor
de uma empresa.
Sabia que a maioria dos cidadãos de sucesso,
empresários e pessoas de negócios teve um
mentor? Tendo um mentor de uma empresa
que os guiou ao longo do caminho fez-los a
alcançar seus objetivos.

Contactos equipa SUPREME Mentoring
team Holanda

Curioso? Envolva-se no Programa de

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

Mentoria SUPREME e veja por si mesmo
como um mentor, o vai ajudar a seguir
em frente, tanto pessoalmente como
profissionalmente.

“Role models”

INSCREVA-SE NO PROGRAMA

Mentoria Networking”
“

O programa de mentoria SUPREME permite entrar em contacto
com uma pessoa de sucesso para falar sobre si e das suas
ambições futuras.
Como ele ou ela atingiu os seus objetivos e como eles chegaram
onde estão hoje? Um mentor de uma empresa irá ajudá-lo a
determinar o que é que quer, ajudá-o a definir as suas metas e a
alcançá-las.
Passo 1: A inscrição. Primeiro vai ter uma entrevista de admissão
com a equipa de tutoria SUPREME na sua escola. Numa conversa
informal vai-se familiarizar com os outros. Depois, com a equipa
de tutoria SUPREME, vai determinar o que quer alcançar com a
mentoria.
Passo 2: Entrar em contacto com um mentor. Com base na
entrevista de admissão, a equipa de tutoria SUPREME na escola
irá procurar um mentor adequado. Eles vão encontrar uma
pessoa que não só irá ajudá-lo a alcançar os seus objetivos, mas
também alguém que é certo para si, pessoalmente, e com quem
se senta ligado. Uma boa ligação é a chave para uma orientação
bem sucedida!
Passo 3: Primeira reunião com o mentor. A equipa de tutoria
SUPREME irá marcar uma reunião para apresentá-lo ao seu
mentor. Aqui pode expressar os seus objetivos e expectativas. Em
seguida, uma marcação será feita para a primeira reunião de
orientação.
Passo 4: Início da mentoria! Agora, o processo de mentoria real
começa. Com o seu mentor, fala sobre experiências do dia-a-dia
vai aprender como o mentor alcançado os objetivos. Vai também
determinar as questões práticas, como quantas vezes quer reunir,
etc.

“Empowerment”

Prevenção

Empreendedorismo

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

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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