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BLIV MENTOR FOR
VÆKSTFABRIKKERNE
Hvad er en Vækstfabrik?

En Vækstfabrik er et særligt udviklingsmiljø, hvor iværksættere og
mindre virksomheder med vækstpotentiale tilbydes et koncentreret
vækstforløb samt en kontorplads i professionelle omgivelser.
Vækstfabrikkernes vækstforløb består af sparring med Væksthus
Sjællands vækstkonsulenter, kompetenceudvikling, mentorordning
samt faglige netværk. Man kan bo på en Vækstfabrik i op til tre år.
Vækstfabrikkerne hjælper vækstiværksættere og vækstvirksomheder
med at professionalisere deres virksomhed, og realisere deres fulde
potentiale.

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 erfaring 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 støtter, yder kvalificeret sparring og inspirerer
vækstfabrikanterne i deres forretningsudvikling og vækst.
Når man som vækstfabrikant ønsker at gøre brug af mentorordningen,
bliver man matchet med en mentor fra Vækstfabrikkernes mentordatabase. Databasen indeholder en profil af hvert enkelt mentors
kompetencer og erfaringer, og ved at matche specifikke præferencer,
kriterier og kompetencer er det muligt at bistå med at finde den
rette mentor.

Udbyttet for dig som mentor

• Mulighed for at være inspirationskilde for unge virksomheder
ved at viderebringe din erhvervserfaring og dermed bidrage
til at de overlever, vækster og når deres mål
• Udvidelse af dit netværk
• Udvikling af dine kommunikative og formidlende evner
• Tilførsel af nye perspektiver, ny faglig viden, ny inspiration

Vækstfabrikkerne er et projekt
under Væksthus Sjælland.
Læs mere på
www.vaekstfabrikkerne.dk
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Processen

Efter matchet er foretaget, aftaler virksomhed og mentor selv, hvor
ofte de mødes, og hvilke konkrete udviklingsområder, forløbet og
sparringen i særdeleshed skal koncentrere sig om.
Det er centralt for mentorordningen, at vækstfabrikanten ønsker at
indgå aktivt og opsøgende i mentorforløbet. Det er vækstfabrikantens
egen rolle at få det optimale ud af sparringen med mentoren, og
vækstfabrikanten skal selv gøre sig konkrete tanker om, hvad han
eller hun gerne vil have ud af forløbet, og hvilke emner der ønskes
diskuteret. Det er ikke din rolle som mentor at fortælle vækstfabrikanten
hvad han eller hun som virksomhedsleder skal eller bør gøre, men
derimod at stille gode og udfordrende spørgsmål, som vækstfabrikanten
selv skal arbejde videre med. Formålet med et mentorforløb er dermed,
at vækstfabrikanten bruger den kyndige og erfarne sparring, til selv
at tage ejerskab for egen udvikling.
Tidsramme- og forbrug afstemmes fra forløb til forløb, men mentor og
vækstfabrikant opfordres til mindst at mødes en gang om måneden.

Hvordan bliver man mentor?

Hvis du ønsker at blive mentor for Vækstfabrikkerne, skal du sende
et uddybet CV samt særlige styrker inden for forretningsområdet.
Som mentor, vil du løbende blive præsenteret for spændende virksomheder,der ønsker mentorsparring, og som du har mulighed for at byde
ind på.

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

