Del din viden
og hjælp andre i job
Din erfaring og viden er meget værd – også for andre.
Som karrierementor for Jobcenter Aarhus kan du helt uforpligtende være
med til at hjælpe jobsøgende på vej til det næste job ved at give dem 1-2 timer
af din tid og øse ud af din erfaring.

Mentor er en betroet samtalepartner, der
stiller sin erfaring og viden til rådighed for den
jobsøgende (mentee).

Din erfaring og viden kan give den jobsøgende ny
viden og indsigt, der kan være genvejen til det
næste job.

Hvad er en karrierementor?
Karrierementoren er en professionel sparringspartner for den
jobsøgende, og det er mentors opgave at stille spørgsmål, lytte
og inspirere. Som karrierementor skal du derfor have lyst til at
dele ud af dine erfaringer og tanker og fortælle om dig selv. Vi
forestiller os, at du er mellemleder eller leder og har erfaring
med at lytte til andre og give sparring.
Det er uforpligtende at være karrierementor for Jobcenter
Aarhus, og du binder dig ikke til mere end ét møde med en
mentee.
Mange mentorer finder det berigende at hjælpe andre videre via deres egne erfaringer. Du får sat din egen viden i perspektiv, og mentee har ofte spørgsmål eller ny, faglig viden, der kan
skabe fornyet refleksion. Samtidig møder du motiverede jobsøgende, som er interesserede i din branche eller dit fag.
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Hvem er mentee?
Mentee er specialestuderende eller jobsøgende – enten nyuddannet eller med erfaring - og tilknyttet Jobcenter Aarhus.
Fælles for alle mentees er, at sparring med en karrierementor
kan hjælpe dem videre i deres jobsøgning.

Et stærkt netværk er for mange jobsøgende vejen til det
næste job.

Del dit netværk med mentee

Sådan foregår det

Du kan også hjælpe mentee ved at styrke hans eller hendes
netværk. Det er en kendt sag, at et stærkt netværk for mange
er vejen til det næste job. Det kan derfor være, at du både kan
gøre dit netværk og din mentee en tjeneste ved at åbne døren
til dit netværk.

Du bliver inden for ti dage kontaktet af Jobcenter Aarhus, som
kan afklare eventuelle spørgsmål. Det er også jobcentret, som
udvælger en mentee til dig og aftaler det første møde mellem
jer. Du bestemmer selv, hvor lang tid mødet skal vare, men afsæt
som minimum gerne en time. Jeres møde er professionelt,
så hold det i din virksomhed. Du afgør, om dialogen mellem
dig og mentee er så god, at du ønsker flere end et til to møder.
Når du har mødt mentee, kan det også være, at du hellere
vil give kontakten videre, hvis du har en person i dit netværk,
som du mener, er et bedre match for mentee.

Hvad handler samtalen om?

Formålet med samtalen er, at mentee lærer af din erfaring, og
I taler først og fremmest om det, som mentee føler behov for.
Det kan handle om netværksopbygning, jobsøgning og jobsamtaler,
Kontakt
brancher, alternative jobmuligheder, videreuddannelse
eller noget helt andet. Du modtager inden mødet en kort præsentation
Jobcenter Aarhus v/konsulent Mads Gregersen
af mentee, samt hvilke ønsker han eller hun har til
E-mail:grmad@aarhus.dk · Mobil: 4185 7977
samtalen.
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