SÅ HÄR FUNGERAR DET:

TA CHANSEN

OCH SKAFFA ER EN ERFAREN

FÖRETAGSMENTOR!
Ett erbjudande till er som vill ta ert
arbetsintegrerande sociala företag till nästa nivå.

•

Ert företag matchas mot en mentor som passar er som person
och de utmaningar ert ASF står inför.

•

Mentorn har flerårig erfarenhet av företagande och entreprenörskap.

•

Det är helt kostnadsfritt att ta stöd av en mentor.

•

Alla mentorer har fått en grundläggande introduktion till vad ett
ASF är av projektet Social inkludering och tillväxt i Blekinge.

•

Mentorskapet pågår så länge ni upplever att samarbetet fungerar
väl och är givande.

•

Ni matchas mot en mentor genom att höra av er till
Louise Sandholm Lindell på Coompanion Blekinge eller
Marcus Fredriksson på Karlskrona kommuns Näringsliv.

•

Kontakt och matchning mellan mentorer och företag sker löpande
från oktober 2017.

Vi ser fram emot att höra ifrån dig!
Nu har ni som driver ett ASF chansen att få en alldeles egen företagsmentor som stöder er i arbetet att utveckla företaget. En mentor är
en erfaren person från näringslivet som helt kostnadsfritt ställer upp
som bollplank och delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter.
Tillsammans arbetar ni metodiskt och målinriktat utifrån ert ASF:s
behov. Det är ni som företagare som är den drivande parten i
samarbetet.
Ni träffas eller talas vid när ni själva vill eller har behov. Målet är att
mentorn ska bidra i företagets uppstarts- eller utvecklings-/tillväxtprocess. Det är alltid ni som företagare som fattar besluten medan
mentorn fungerar som ett stöd i beslutsprocessen.

Louise: tel 073-429 21 65 / louise.sandholm-lindell@coompanion.se
Marcus: tel 0455-32 14 27 / marcus.fredriksson@karlskrona.se

Du kan läsa mer om hur ett mentorskap
fungerar på www.socialinkluderingblekinge.se
Mentorskapet samordnas av pågående ERUF-projekt Social inkludering och tillväxt i Blekinge.
Ett projekt som syftar till att stärka Blekinges ASF och se till att nya startas.

