KVINFOs mentornetværk

Hosgeldiniz

Neden mentor olmali?

”Ben kendi firmami baslattigimda, kabul etmeliyim ki, sebeke programi benim icin Danimarka’ da basarili olmak icin
büyük önem tasiyordu. Simdiye kadarki bütün islerim sebeke ve kisisel kontak yolu ile gerceklesmistir”
Grete, 44 yasinda, mühendis

”Benim görüsümce, bu ülkeye gelen iyi egitimli
insanlarin toplumsal kücümsenmeye mâruz kalarak, is güclerinden faydalanilmamaktadir. Ben,
sebeke ve kontaklarimla bir farklilik yaratabilirim
ve benim arkadas listem herkese aciktir”
Pernille, 30 yasinda, proje lideri

”Bence, mülteci ve göcmenlere bir seyler verebilmek bir
vatandas olarak benim görevim. Ben, mesela; Danimarka
is piyasasi hakkinda pek cok bilgi ve onun kodlarini
sunabilirim”
Laila, 50 yasinda, fagbevægelsen`de görevli

Mentees’ den bilgiler

Kimler mentee olabilir?

Pratik sureci:

Her yas arasi ile her cesit egitim ve meslekten,
mülteci ve göcmen kadinlar ve etnik kökeni
olan danimarkalilar.

Ayda bir kere mentor’ un ile toplanti yapmalisin. Bu surec icin ozel hedefler iceren ve yarim
seneden bir seneye kadar surebilecek bir kontrat imzalayacaksin. Bir mentee olarak günlük
planlari yaparken, mentorun seni dinler, isbirligi
yaparak gerekli öneri, tavsiye ve iletisimde
bulunur.
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Bir menteenin yapmasi gerekenler:
Sormak, dinlemek ve her iyi rehberlige ve
xtavsiyeye acik olmak
Kendi hedef ve durumunu, egitim ve ise
gore aciklamak
Mentor ile toplantida hem kararli, hem de
pratik olmak
Durust, sabirli ve güvenilir bir konusma
arkadasi olmak

KVINFOs mentornetværk nedir?
KVINFOs mentornetværk, mülteci ve göcmen
kadinlarin Danimarka is piyasasindaki kadinlarla
uyum saglamasina yardimci olur.
Biz bu ciftlere menteeler ve mentorlar diyoruz
ve bu uyumu egitim, meslek ve bununla ilgili
istekler üzerine kuruyoruz

KVINFOs mentornetværk hakkindaki gercekler

Bizim temel dusuncemiz:
Birebir es deger toplantida, mentorlar kendi
mesleki olusumlarini acmaktadir. Is dilekceleri, is
görüsmeleri, is yeri kültürü, is imkanlari hakkinda yeni düsüncelerle ilgili danismanlik yapar.
Danimarka’ daki is yerlerinin tahminen % 50’si,
kisisel sebeke yoluyla ise almaktadir. Bu,
Danimarka’ da is olanak kapisi acmak icin cok
onemlidir.

Destek ve fikir alisverisi:
KVINFOs mentornetværk sürekli olarak olusum
toplantilari ve katilanlar icin workshop düzenliyor. Burada, herkes birbirinin tecrübesinden faydalanarak, sunuc ve konusmalar araciligi ile
ilham sahibi oluyor.

Sen de dinamik bir sebekenin
parcasi ol:
KVINFOs mentornetværk, farkli ulkelerin,
meslek ve egitimli kadinlarindan olusuyor. Bu
sebekenin bir parcasi olmakla daha genis ve
dinamik bir sebekeye giris imkani elde
edersiniz.

Buyurun

Soo dhawaaw
Netværket’ te kimler var?
Hvem er med i netværket?

Buyurun

S o o d h awa aw
Mentorler bu gibi is yerlerinden gelmektedir:

Mentees’te bulunan veya aradiklari
isler:

Nova Nordisk
IBM
Lundbeck
COWI
Københavns Kommune
LO
Rigshospitalet
KAD
Danmarks Blindebibliotek
Novozymes
Københavns Universitet
Handelshøjskolen
DR
Dansk Røde Kors
Danmarks Biblioteksskole
DSB

Hemsireler
Tercümanlar
Disteknisyenleri
Ögrenciler
Ebeler
Iktisatcilar
Sekreterler
Fotografcilar
Sevkiyatcilar
Eczacilar
Doktorlar
Mühendisler
Muhasebeciler
Biyologlar
Artistler
Laborantlar

Danmarks Farmaceutiske
Universitet
Dansk Industri
Ingeniørforeningen
Danmarks
Erhvervspædagogiske
Læreruddannelse
Nykredit
Combifragt Group
Københavns Energi

Fizikciler
Ergoterapeutler
Dis doktorlari
Ilkokul ögretmenleri
Datamatikerler
Biokimyacilar
Yazarlar
Hukukcular
Grafikerler
Doktor sekreterleri
Humanistler
Gazeteciler
Antropoloji uzmanlari

Mentor`lar hakkinda
bilgiler

Kimler mentor olabilir:

Pratik sureci:

Büro egitimi, hemsirelik, IT-halki, biyolog ve
benzeri sebeke ve meslekten her yas arasi ve
genis tecrubesi olan kadinlar.

Mentor, ayda bir kere mentee ile toplanti
yapmalidir. Bu surec icin özel hedefler iceren
ve yarim sene veya daha fazla sürebilecek bir
kontrat imzalamalidir. Mentor oneri ve tavsiyede bulunur, mentee ise gunluk plani yapar.
Her mentee’nin günlük ihtiyaclari farklidir.
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Bir mentor`un yapmasi gerekenler:
Dinlemek, sormak, kilavuz ve calisma
arkadasi olmak
Herzaman sebekesini acmaya hazir olmak
Mentee`nin beklentilerine göre yaratici ve
gercekci olmak
Dürüst, sabirli ve güvenilir bir konusma
arkadasi olmak

Neden mentee olmali?

”Ben ilk olarak mentornetværk yoluyla benimle ayni
meslekten olan Danimarkali bir kadinla tanistim.
Buraya geldigimde yalnizca kocam, ailesi ve cevresinden baska kimseyi tanimiyordum. Ayrica onlardan
hicbiri benim meslegimde degildi”
Harpreet, 29 yasinda, biyoteknolog

”Mentor’ umla ikinci görüsmemden sonra cok büyük bir
hafifleme hissettim. Artik, kendi is arama ve bulma konusundaki problemlerimle ve yeteneklerimin neye yeterli oldugu
konusunda yalniz degildim. Ben kendi vatanimda büyük bir
basariya ulastim ve inaniyorumki ayni basariyi burada da
elde edecegim”
Heidi, 43 yasinda, eski cicekci

”Ben simdilerde Danimarka’ da gecici hemsire olarak calisma izni aldim. Bundan dolayidir ki, bu
bolumde ise baslamadan once, bana Danimarkacami gelistirmemde yardimci olup, Danimarka
hastane kültürünü anlatacak bir mentor istiyorum”
Mahsa, 28 yasinda, hemsire

Kaydolmak veya daha fazla bilgi
icin bizimle kontak kurabilirsiniz
KVINFOs mentornetværk
KVINFO
Chr. Brygge 3
1219 København K.
33 13 50 88
mentor@kvinfo.dk
www.mentor.kvinfo.dk
KVINFOs mentornetværk
Kvindemuseet
Domkirkepladsen 5
8000 Århus C
86 13 61 44
mentor@womensmuseum.dk
www.mentor.kvinfo.dk

KVINFO hakkinda
KVINFO kültür bakanligi altinda bulunan, kendine ait bir kurulus ve kadin-cinsel
sorusturma bilim arastirmacisidir. Biz kültür bakanligi altinda olan ve kadin-cinsel
sorusturma bilincine araci bir arastirma kütüphanesi yürütüyoruz, internet yayini
yapiyor, bedava online ansiklopedi, kadin uzmanlardan öte elektronik uzman ve
senede 200 000 in üzerinde ziyaretcisi olan www.kvinfo.dk sayfasinda bir website
yayini yapiyoruz.

KVINFOs mentornetværk entegrasyon bakanligi tarafindan; multecilere, gocmenlere ve 2003-2006’ ya kadar 4 senelik bir surec icin finanse edilmistir. Mentornetværket ”Buyuk Kopenhag” bolgesi uzerine kurulmus ve 2004’ ten itibaren, ulke plani uzerindeki yerel bolumlere acilmaktadir.

