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FÅ EN MENTOR GENNEM
VÆKSTFABRIKKERNE
Hvad tilbyder Vækstfabrikkernes mentorordning?

Vækstfabrikkernes mentorordning er et tilbud til de virksomheder,
som bor på Vækstfabrikkerne – vækstfabrikanterne. Mentornetværket
består af erfarne og kompetente erhvervsfolk, som stiller deres viden
og erfaringer til rådighed for vækstfabrikanterne.
Alle mentorer deltager på frivillig basis.
Formålet med mentorordningen er at skabe kontakt mellem vækstfabrikanterne og mentorerne, der i det efterfølgende forløb yder
kvalificeret sparring, samt støtter og inspirerer vækstfabrikanterne
i deres forretningsudvikling og vækst.
Når du som vækstfabrikant ønsker at gøre brug af mentorordningen,
bliver du matchet med en mentor fra Vækstfabrikkernes mentordatabase.
Databasen indeholder en profil af hver enkelt mentors kompetencer
og erfaringer, og ved at matche specifikke præferencer, kriterier og
kompetencer, finder vi den rette mentor til dig.

Udbyttet for dig som vækstfabrikant

• Hjælp til at sætte skub i virksomhedens udvikling og vækst ved at
fokusere på virksomhedens styrker og udviklingsområder
• Afklaringsforløb, som fører til en konkret og realistisk plan over
virksomhedens målsætninger og beslutningsgrundlag
• Mulighed for fortrolig drøftelse af ømtålelige emner såsom personlige
og forretningsmæssige kriser, konflikter med medarbejdere, samarbejdspartnere eller kunder, samt konkurrencemæssige forhold

Hvis du som vækstfabrikant
ønsker at blive tilknyttet en
mentor, skal du kontakte din
lokale projektleder.
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Processen

Efter matchet er foretaget, aftaler du og din mentor selv, hvor ofte
I skal mødes og hvilke konkrete udviklingsområder, forløbet og sparringen
isærdeleshed skal koncentrere sig om. Du vil herudover få mulighed
for at deltage i særlige mentoraftener, hvor flere vækstfabrikanter
og deres mentorer samles for at drøfte specifikke udfordringer og
emneområder, og hvor du får mulighed for at få deres input og sparring
på en konkret udfordring, du oplever.
Det er centralt for mentorforløbet, at du som vækstfabrikant ønsker at
indgå aktivt og opsøgende i mentorforløbet. Det er vækstfabrikantens
egen rolle at få det optimale ud af sparringen med mentoren, og du
skal selv gøre dig konkrete tanker om, hvad du gerne vil have ud af
forløbet, og hvilke emner du ønsker at diskutere. Det er ikke mentorens
rolle at fortælle dig, hvad du som virksomhedsleder skal eller bør gøre,
men derimod at stille gode og udfordrende spørgsmål, som du selv
skal arbejde videre med. Formålet med et mentorforløb er, at du
som vækstfabrikant bruger sparringen til selv at tage ejerskab for
egen udvikling.
Tidsramme- og forbrug afstemmes fra forløb til forløb, men mentor og
vækstfabrikant opfordres til at mødes mindst en gang om måneden,
lige som der i løbet af året vil blive inviteret til mentoraftener af 3-4
timers varighed.

Hvis du har spørgsmål,
bedes du kan du kontakte
Randi Grundal Jensen,
tlf. 4199 9803
og e-mail
rgj@vaekstfabrikkerne.dk

