ATV Mentor
Hvad, hvor længe og hvordan?
Et mentorforløb varer et år og kører decentralt. Det er virksomhedens udfordringer og behov, der er
udgangspunktet for den sparring og rådgivning, I får fra mentor. Målsætninger defineres i fællesskab af
mentee og mentor. Mentoren stiller de gode, konstruktive og kritiske spørgsmål, der giver virksomhedens
ledelse et grundlag for at træffe beslutninger for den videre udvikling.
Mentor og mentee aftaler indbyrdes, hvor ofte og hvordan rådgivningen skal foregå. De fleste vellykkede
forløb baserer sig på to til fire møder (eventuelt over Skype) i kombination med telefonsamtaler og kontakt
pr. e-mail.
Nogle få krav til virksomheden
• 10 til 100 ansatte
• Vækstpotentiale og vækstambitioner
• Ledelsen skal indledningsvis udfylde et elektronisk spørgeskema med nogle få spørgsmål om
virksomhedsfakta, vækstplaner, udfordringer m.m.
• Ledelsen skal være indstillet på at investere den fornødne tid i programmet i det år, det varer
• Ledelsen skal være indstillet på at samarbejde med mentoren i fortrolighed, herunder være åben
over for mentor om udfordringerne i virksomheden
• Ledelsen skal ud over de individuelle møder deltage i tre fælles halvdagsseminarer.
Mange af de deltagende virksomheder er helt eller delvis ejerledede, men det er ikke et krav. Der er heller
ingen krav om branchetilknytning. Mentorprogrammet er åbent for alle virksomheder, uanset om de har
tilknytning til organisationerne bag programmet eller ej.
Undervejs i forløbet afholdes et opstarts-, et midtvejs- og et afslutningsseminar. Det er en god mulighed for
at blive klogere på andres erfaringer og styrke netværket.
Mentorerne
Mentorerne er erfarne ATV-medlemmer med erhvervsbaggrund. De fleste er eller har været ledere i nogle
af landets største teknologivirksomheder. Mange af dem er aktive som bestyrelsesmedlemmer og
bestyrelsesformænd i forskellige sammenhænge. De arbejder ulønnet i mentorprogrammet for at styrke
dansk erhvervsliv og dermed skabe vækst og beskæftigelse.
Få mere at vide:
Kontakt os gerne for at høre nærmere – eller indsend spørgeskema
Få en mentor
Kontakt den organisation, hvor virksomheden er medlem eller kunde – Dansk Erhverv, Håndværksrådet
eller PwC. Hvis virksomheden ikke har tilknytning til en af de tre partnerorganisationer, kan du henvende
dig til ATV.
Kontakt os
Dansk Erhverv: Salgschef Jesper Juul-Jensen, E: jjj@danskerhverv.dk, T 33 74 61 00
Håndværksrådet: Chefkonsulent Dorte Kulle, E: kulle@hvr.dk, T: 22 17 47 17
PwC: Partner Maj-Britt Nørskov Nannestad, E: mbn@pwc.dk, T: 39 45 32 17
ATV: Chefkonsulent Dorthe Brander Pedersen, E: dbp@atv.dk, T: 51 20 68 80

