Del ud af din faglighed
- meld dig som mentor inden
den 9. december.
Bliv mentor i Vidensbyens Career Mentoring Programme, vinter 2018
Vidensbyen søger mentorer, som har lyst til at hjælpe medrejsende ægtefæller til internationale
specialister med at skabe en karriere og opbygge et netværk i Danmark.
Mentorordningen, Career Mentoring Programme, har til formål at gøre Lyngby-Taarbæk attraktiv for
højtuddannet arbejdskraft. Mentorordningen opbygger nye netværk og gør det lettere for lokale
virksomheder og DTU at tiltrække og fastholde internationale specialister.
Mentorordningen er et tidsbegrænset forløb indtil april, og du er selv med til at vælge din mentee.

14. januar
17:00-19:00

Opstartsmøde
for mentorer

28. januar
17:00-20:00

Kick-off &
speed
networking

26. februar
17:00-20:00

25. marts
17:00-20:00

Midvejsmøde
og ‘mentoring
på tværs’

Workshop om
job og
interview

14. april
17:00-18:00

Afslutning og
evaluering

Yderligere møder mellem mentor og mentees aftales indbyrdes. Mentor-mentee er selv med til at vælge hinanden.
Alle møder finder sted i eller omkring Lyngby.

Hvorfor blive mentor?

Kontakt

▪

Del ud af din egen faglighed

Tilmelding og information:

▪

Styrk dit professionelle netværk

▪

Få et internationalt pift i hverdagen

▪

Du hjælper et andet menneske

▪

Indsatsen gavner lokalområdet

▪

Mentorarbejdet ser godt ud på CV’et

Program koordinator
Sabina Bigom
Telefon: 25733210
E-mail: careermentoring@vidensby.dk
Tilmeldingsfrist d. 9. december 2018

Styrk dit professionelle netværk
- meld dig som mentor
Hvem kan blive mentor?
Vidensbyens mentorer kan have mange forskellige faglige baggrunde og jobtyper.
For at blive mentor lægger vi vægt på, at du:
▪
▪
▪
▪

Har lyst til at hjælpe og sparre med en international medborger, som er kommet til Danmark i forbindelse med
ægtefællens job i Danmark.
Har tilknytning til det danske arbejdsmarked
Har interesse i at give adgang til dit personlige netværk
Har tid til at deltage i alle fælles møder og minimum 2 x 1:1 møder mellem fællesmøderne

Hvem er mentees?
Mentees er medrejsende ægtefæller til internationale specialister og forskere, som:
▪
▪
▪
▪

Bor eller arbejder i Lyngby-Taarbæk
Har et stærkt ønske om job/karriere i Danmark
Kommer fra hele verden
Har oftest en mellemlang eller lang videregående uddannelse

”

Selvom det ikke lykkedes min mentee at få job under
mentorprogrammet, har jeg en tydelig fornemmelse af, at
vores samarbejde har flyttet en masse fagligt og personligt
for min mentee.
Marie Helles, Leder af inkubatoren hos Cphbusiness.

Kontakt os hvis du ønsker at tale med andre, som har været mentorer, inden du beslutter dig.

Om Vidensbyen
Vidensbyen arbejder bl.a. for at gøre Lyngby-Taarbæk til en af Europas førende videns- og
universitetsbyer og til et internationalt knudepunkt for arbejdskraft, kultur, handel og byliv.
Mentorordningen arrangeres af Vidensbynetværket for Internationalisering. Læs mere på vidensby.dk

