Gratis erhvervsmentorforløb for Greves iværksættere
Greve kommunes Erhvervsmentorkorps
Er du iværksætter i Greve Kommune, og har du et ønske om at udvikle eller styrke din virksomhed?
Så få hjælp til succes af erfarne lokale erhvervsledere, der stiller sig til rådighed som mentorer for Greves
iværksættere.

Formålet med Greves lokale erhvervsmentorforløb
For yderligere at styrke indsatsen omkring iværksætteri og støtte op om den positive udvikling i Greves
iværksættermiljø, er der som en del af vækstpolitikken, frem mod 2017, søsat et forsøg med et lokalt
mentorkorps i Greve Kommune.

”Formålet er, at erfarne lokale erhvervsledere med en bred erfaring inden for
forretningsudvikling, drift, vækst og opstart af virksomheder kobles til og deler deres
viden og erfaring med nyetablerede lokale iværksættere, så de får nemmere ved at lykkes
med at etablere, udvikle og drive forretning i Greve”, fortæller Formand for Vækst- og
beskæftigelsesudvalget Morten Dahlin

Hvem kan få et mentorforløb?
Du kan komme i betragtning til et gratis mentorforløb, hvis du er iværksætter, der driver virksomhed i
Greve Kommune, og har et ønske om at udvikle eller styrke din virksomhed.
Det afgørende er, at din virksomhed har overlevelsespotentiale og at du har fuldt engagement i din
virksomhed, er parat til at lytte, gå nye veje - og evt. til at indgå i et potentielt længerevarende samarbejde.

Hvem er den rette mentor for dig?
Det er vigtigt med et godt match mellem dig og din mentor. Ofte kan man ikke alene ud fra CV’er og
overordnet indsigt afgøre et match. Der kan være masser af spændende faktorer, der motiverer og driver
personer i et match. Derfor vil vi typisk lægge op til, at din ansøgning i anonymiseret version sendes ud til
alle mentorerne, der selv vurderer, om de har kvalifikationen og føler de kan bidrage til din og din
virksomheds udvikling. Hvis flere mentorer melder sig, får du mulighed for at vælge mellem dem. Ligesom
du selvfølgelig altid kan sige nej til et mentorforslag.

Hvordan er ansøgningsprocessen?
Du ansøger ved at udfylde ansøgningsskemaet, som du finder på www.erhvervscentret.greve.dk.
Ansøgningen er et vigtigt skridt for dig til at reflektere over din egen og din virksomheds udvikling, og de
mål, du ønsker at nå med mentorforløbet.
Din ansøgning vil blive gennemgået af Greve-Solrød Erhvervsservice, som visiterer ansøgerne. Vi vil tage
kontakt med dig for en personlig dialog. Bliver du visiteret til en erhvervsmentor, sender vi din ansøgning
anonymiseret ud til erhvervsmentorerne.
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De mentorer, der har tid og kan se, at de kan bidrage positivt til at udvikle din virksomhed, vender tilbage
med en kort begrundelse for, hvorfor de gerne vil være din mentor.

Du aftaler selv evt. formøde
Hvis der er flere, der vender positivt tilbage, får du valget mellem de erhvervsmentorer, der vender positivt
tilbage. Evt. kan du mødes med dem først til et kort møde, hvor I kan se, om kemien er god.
Vi kan ikke garantere, at alle ansøgere kan få en mentor – men vi vil gøre vores yderste for at understøtte
dig i din forretningsudvikling.

Første møde - forventningsafstemning og fortrolighedserklæring
Mentee tager initiativ til at aftale det første møde med mentor. Første møde skal finde sted senest en
måned efter tildeling af en mentor.
Ved det første møde beslutter I, om forløbet skal igangsættes. Der er gensidig fortrydelsesret fra begge
sider.
De spilleregler, som I ønsker for forløbet, behandles på det første møde. Greve-Solrød stiller værktøjer til
rådighed for denne afklaring.
I udfylder og underskriver begge en kontrakt og en fortrolighedserklæring, som mentee ved visitationen har
modtaget fra Greve-Solrød Erhvervsservice. Mentee sender en kopi til Greve-Solrød Erhvervsservice.

Ansvaret og processen for mentorforløbet
Ansvaret for mentorforløbet ligger hos mentee.
Når mentee har fået kontaktoplysninger på potentielle mentorer, tager mentee uopfordret kontakt til
mentor og initierer det første møde.
Mentee må indordne sig under mentors tidsrammer og geografiske placering og møder forberedt til
møderne.
Mentors opgave er at stille sig til rådighed for samtalen og være katalysator, og ikke at drive
udviklingsprocessen. Derfor er det vigtigt, at mentee selv påtager sig ansvaret for at få mest muligt ud af
mentorrelationen og sikre det gode samspil.

Rammerne for erhvervsmentorordningen
Hvor lang tid løber mentorordningen?
Erhvervsmentorordningen er en del af et forsøg, der løber frem til 2017, og den vil herefter blive evalueret.
Den aftale, du laver med en mentor, vil derfor senest kunne løbe frem til 31/12 2017. Hvis der gensidigt er
interesse for at fortsætte mentorrelationen herudover, er der naturligvis intet til hinder for dette.
Inden for denne ramme er det mentor og mentee, der selv fastsætter længden af relationen. Typisk vil man
starte ud med f.eks. 6 måneder. Denne forventningsafstemning indgår i den kontrakt, Mentor og Mentee
aftaler ved første møde.

Hvor ofte skal man mødes?
Parterne aftaler selv mødefrekvensen. Oftest vil man måske starte ud med at mødes hver anden uge eller
månedligt. Efterhånden kan der gå længere tid mellem møderne.
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Det vigtigste er, at der er dynamik i forholdet, og at l får forventningsafstemt. Det hjælper kontrakten jer til
at sikre, og I er altid velkomne til at kontakte Greve-Solrød Erhvervsservice, hvis I har behov for at få et nyt
afstemningsgrundlag.

Afbrydelse af forløbet
Der kan være mange gode grunde til, at et forløb afbrydes før tid. Hvis forløbet afbrydes før tid (dvs. før
den periode, der er aftalt i kontrakten), skal mentee give Greve-Solrød Erhvervsservice besked af hensyn til
evalueringen.

Evaluering
Ordningen vil løbende blive evalueret af Greve-Solrød Erhvervsservice.

Hvem er ansvarlige for Erhvervsmentorordningen?
Programledelsen varetages af Erhvervs- og udviklingskonsulent Dorte Kjærgaard, Greve-Solrød
Erhvervsservice.

Kontakt
Dorte Kjærgaard
dkd@greve.dk
36915241
www.erhvervscentret.greve.dk
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