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Mentorprogram
- Personlig utveckling med fokus på verksamheten –

Bakgrund Du kanske har en ledarroll för första gången, eller står inför en ny typ av utma-
ning. Förmodligen upplever du ett behov av någon att bolla nya och svåra frågor
med, någon att få konkret stöd från. Troligen vill du helst träffa någon med erfa-
renheter utifrån, som ser din situation med friska ögon.

Kanske har du medarbetare i din organisation som behöver stöd för att komma
vidare inom verksamheten? Kanske handlar det om stärkt självförtroende, behov
av nya ”verktyg”, eller personlig mognad?

Mentorskap Mentorprogrammet utgår ifrån att företaget anlitar en mentor, i syfte att erbjuda
medarbetaren stöd från en extern person. Företaget deltar i diskussionen om över-
gripande målsättningar. Mentorn och adepten utgår därefter från dessa verksam-
hetsrelaterade mål, och formulerar tydliga förväntningar på varandra. Under pro-
grammet förs dialogen endast mellan mentor och adept.

En central utgångspunkt är adeptens självinsikt om sitt eget beteende och sätt att
kommunicera för att vara effektiv. En röd tråd igenom hela programmet som i hu-
vudsak baseras på adeptens varierande behov.

Resultatet med mentorprogrammet är:
 utveckling av individ och roll med långvarigt bestående resultat
 en mer effektiv person i rollen (verksamhet, projekt)
 oftast ett flertal förbättringar i verksamheten som resultat av idéutbyte och

sparring

Leveranser  Tydliga förväntningar och mål dokumenterade
 Adeptens beteende/personlighet bestämd och kommunicerad till adepten
 Avtalat antal möten genomförda, med minnesanteckningar
 Skriftlig återkoppling till adepten

Angreppssätt

 Genomgång av adeptens förväntningar på mentorn och programmet
 Test av adeptens personlighet m.h.a. IDI (Interpersonal Dynamics Inventory)
 Genomförande av mentorsmötena med löpande avstämning mot förväntningar
 Bedömning av programmet med rak feedback mellan mentor och adept

Mer information Spantets hemsida www.spantet.se eller maila till: info@spantet.se
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