MENTOR MATCH
ÖREBRO UNIVERSITETS MENTORSKAPSPROGRAM
– ETT PILOTPROJEKT

MENTOR MATCH: EN PRESENTATION
Att staka ut sin väg efter universitetsstudierna kan vara nog så
utmanande, oavsett om man letar efter det rätta jobbet, vill
starta ett eget företag eller funderar på fortsatta studier.
Vårt pilotprojekt kring mentorskap, Mentor Match, för samman
talangfulla och motiverade studenter med noga utvalda alumner
och vänner till Örebro universitet. Mentorerna utmanar och erbjuder råd och kunskap som hjälper våra studenter att ta sina
första viktiga steg efter avslutade studier – och att göra det med
självförtroende och entusiasm.
Mentorskapsprogrammet är en rolig och givande erfarenhet för
alla inblandade och det ger våra studenters anställningsbarhet
ytterligare en skjuts. Det är förstås positivt för både studenter och
arbetsgivare. Dessutom bidrar programmet till ökat anseende för
vårt universitet och för dem som någon gång och på något vis haft
en koppling hit, såsom forskare, studenter och samarbetspartners.

Varför ska jag delta?
Om du är student är det här en möjlighet för dig att utvidga ditt
kontaktnät. Du får möjlighet att lära dig mer om ett visst yrkesområde eller en viss bransch. Du kan utveckla intervjuteknik och
din sociala kompetens, men också utforska och förbereda dig för
den karriärväg som du är intresserad av. Det ger dig en möjlighet
att vidga dina vyer.
Om du är alumn eller en av Örebro universitets samarbetspartners
så ger det här dig en möjlighet att bygga relationer och skaffa dig
en uppfattning om hur framtidens arbetskraft eller kunder ser ut.
Du kan utvidga ditt nätverk och samarbeta inte bara med din
adept utan även med andra mentorer på programmet. Det är ett
ypperligt tillfälle att dela med dig av din framgång och erfarenhet
till en student, samtidigt som du engagerar dig i Örebro universitets
verksamhet och vardag.

En rolig och givande erfarenhet för alla inblandade

Hur går det till?
Mentor Match kommer att löpa under sex månader, från oktober
2017 till mars 2018.
Vi drar igång pilotprojektet med en gemensam Kick Off för alla
deltagare. Tillsammans tittar vi på hur vi ska kunna få ut så mycket
som möjligt av de erfarenheter som programmet ger och vi
presenterar mentorer och adepter för varandra.
Direkt efter Kick Off får mentorn och adepten chans att träffas en
första gång – ni får berätta om er bakgrund, diskutera era målsättningar och vad ni ska prata om nästa gång ni ses.
Även om vi kommer finnas tillgängliga för att hjälpa till med
eventuella frågor under programmets gång, är tanken att mentorskapet ska vara ett fristående och frivilligt samarbete, där studenten
är drivande och tar ansvar för processen med stöd av mentorn.
Mot slutet av programmets sex månader samlar vi alla för en sista
nätverksträff. Vi får då tillfälle att tacka alla som gett av sin tid och
att dela med oss av tankar och funderingar och av det vi tar med
oss från projektet.

Hur kan jag engagera mig?
Tack för att du kan tänka dig att delta. Vi tar nu emot intresseanmälningar inför programstart i october 2017.
Är du student? Prata då med någon på Novatorget eller anmäl
ditt intresse på webben, på www.oru.se/mentormatch.
Är du alumn eller en av Örebro universitets samarbetspartners?
Läs mer och anmäl ditt intresse på www.oru.se/mentormatch.
Om du har frågor som du önskar svar på i samband med att
du lämnar in din intresseanmälan, kontakta oss på:
mentormatch@oru.se.

www.oru.se/mentormatch
Mentorskapsprogrammet Mentor Match är ett pilotprojekt som
drivs enligt först till kvarn-principen och antalet platser är
begränsade. Vi vill att fler studenter ska kunna delta, men först
måste vi testa programmet och utvärdera vilka krav som ställs på
oss i form av resurser, riktlinjer och stödinsatser. Det är det som
vårt pilotprojekt under 2017/18 syftar till.
Tack för ditt stöd och visat intresse!
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