Vill du vara med att framtidssäkra
vår arbetsmarknad och bidra till
ett mer inkluderande samhälle?

Mentorskapsprogrammet Framtidens Ledare öppnar dörrarna

till ett mer jämlikt arbetsliv. Programmet är en plattform där erfarna
mentorer från ledande befattningar inom näringsliv och offentlig
sektor möter högutbildade talanger med afrosvensk bakgrund.
Tillsammans vill vi vidga normen om kompetens och ledarskap.
Vi vill skapa en bredare rekrytering som speglar den mångfald
som finns i Sverige idag. Var med och förverkliga vår vision
om en mer inkluderande arbetsmarknad.

Som mentor breddar du ditt kontaktnät och får nya insikter
Nyfikenhet leder till nya perspektiv och kontaktnät. Vi ger dig chansen att dra nytta av den kunskap och
erfarenheter som finns i det svenska samhället, men som i dagsläget inte utnyttjas fullt ut.
• Att vara mentor innebär att du coachar adepten i att sätta upp och nå sina mål.
• Din roll är att besvara frågor och dela med dig av dina erfarenheter och insikter.

Som adept får du hjälp att välja rätt väg
Delta i vårt mentorskapsprogram och lär dig använda ditt driv och engagemang för att komma dit du vill.
Genom Vidga Normens mentorskapsprogram får du möjlighet att med hjälp av en mentor identifiera dina
professionella mål och vägen dit, utöka ditt professionella nätverk och utveckla ditt egna ledarskap.
• Genom vårt nätverk matchar vi dig med en ledande person utifrån dina behov
• Din mentor blir ditt bollplank och vägvisare mot ett meningsfullt ledarskap
• Som adept förväntas du investera tid och driva din egen utveckling

?
Hur fungerar det?
Programmet startar i månadsskiftet november december 2017 och pågår till september 2018. Innan programstart matchar vi
adept och mentor för att ge de bästa förutsättningarna för ett givande utbyte och lärande. Regelbundna möten gynnar kunskapsutbyte och framgångsrik coachning så det är därför viktigt att båda parter är engagerade i programmet. Vår programansvarig ser
löpande till att matchningen och mötena fungerar på ett bra sätt.
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Mentorer inleder med att gå
vår utbildning om “Begränsande normer på arbetsmarknaden” den 17 november
kl 8.30 – 10.00
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Vi kör gemensam kick-off
den 22 november 2017
kl 17.30

3

Därefter träffas mentorer
och adepter månadsvis

Vidga Normen
Vi är ett nätverk som tillvaratar afrosvenskarnas kompetens för att Vidga Normen
på arbetsmarknaden. Vi skapar en mötesplats mellan arbetsgivare och högutbildade
afrosvenskar samt sprider kunskap om normkritisk rekrytering.

