İş Dünyasından bir
mentor isteyen,azimli
gençler

ARANIYOR!

Dünyadaki en başarılı girişimcilerin ve iş
adamlarının bir mentörü olduğunu biliyor
muydunuz? İş dünyasından mentörler bu başarılı
insanlara hedeflerine ulaşmaları için rehberlik
etmişlerdir.

‘‘Bu işe profesyonel olarak ilk başladığımda, Maradona bana ‘eğlen ve bildiğin
gibi oyna’ dedi ve bu benim hayatımda aldığım en iyi tavsiye oldu!’’ Lionel Messi
SUPREME Mentörlük Ekibi Türkiye
iletişim
Email:aslibursamem@gmail.com
Website: www.supreme-mentoring.eu

Merak ettiniz mi?
O halde siz de SUPREME Mentörlük programına
katılın ve iş dünyasından bir mentörün sizi hem
kişisel hem de mesleki anlamda nasıl ileriye
götürdüğünü deneyimleyin.

Rol Model

Mentörlük Sosyal İletişim Ağı

PROGRAMA BAŞVURMA

SUPREME Mentörlük Programı size, iletişime geçmeniz için,
kendiniz hakkında ve gelecekteki hedeflerinizi
konuşabileceğiniz, sosyal hayatta ve iş dünyasında başarıya
ulaşmış kişiler seçer. Onlar hedeflerine nasıl ulaştılar? Bugün
bulunduklara yere nasıl geldiler? İş dünyasından mentörler sizin
gerçekte ne istediğinize karar vermenize, hedefler belirlemenize
ve bu hedeflere ulaşmanıza yardım edecekler.
Adım 1: Alım. Önce okulunuzda SUPREME Mentörlük Ekibi sizinle
bir görüşme yapar. Bu görüşme samimi bir şekilde sizin
isteklerinize odaklanır.Ve bu görüşmede SUPREME Mentörlük
Ekibi ile birlikte, mentörlük sayesinde okul başarısı için, ileriki
meslek hayatınız için ve kişisel gelişminiz için nereye ulaşmak
istediğinize karar verirsiniz.
Adım 2: Mentör ile iletişim. Sizinle yapılan bu görüşme
doğrultusunda okulunuzdaki SUPREME Mentörlük Ekibi sizin için
uygun olabilecek bir mentor arayışına girer. Sizin için doğru
mentörü ararken sadece sizi hedefe götürecek kişileri değil aynı
zamanda kişisel olarak da size uyacak ve anlaşıldığınızdan emin
olacağınız kişiler arasından mentörünüzü seçmeye çalışır. Çünkü
mentörlükte başarıya giden yol doğru eşleşmeden geçer!
Adım 3: Mentörünüzle ilk buluşma. SUPREME mentörlük ekibi
size mentörünüzle tanıştırmak için bir görüşme ayarlar. Bu
görüşmede siz ve mentörünüz birbirinize karşılıklı olarak
beklentilerinizi açıklarsınız. Sonra ilk görüşme için
randevulaşırsınız.
Adım 4: Haydi Mentörlük Başlasın! Bu adımda artık normal
mentörlük süreci başlar. Mentörünüzle her görüşmede
tecrübelerinizi paylaşır ve onun hedeflerine nasıl ulaştığını
öğrenirsiniz.Bu aşamada uygulamaya yönelik bazı detaylara da
birlikte karar verirsiniz.( Ne sıklıkta görüşelim,nerde,nasıl, ne
zaman vb.)

Güçlendirme

Önleme

Girişimcilik anlayışı

Merak ettiniz mi? SUPREME Mentörlük Programına katılın ve
ileriki kariyeriniz ve kişisel gelişiminiz için bir mentörün size nasıl
destek olabileceğini deneyimleyin.
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