KVINFOs mentornetværk

Kom indenfor

Hvorfor blive mentor?

“ Da jeg startede eget firma, måtte jeg selv sande,
at netværk er alfa og omega for at klare sig i Danmark.
Alle mine opgaver er hidtil opstået ud af netværk og
personlige kontakter “
Grete, 44 år, ingeniør

“Jeg synes, det er spild af gode kræfter, at der
kommer mennesker til landet med en god uddannelse,
som blot bliver socialt marginaliseret og ikke brugt.
Jeg kan gøre en forskel med mine netværk og kontakter,
og min venneliste er heller ikke lukket “
Pernille, 30 år, projektleder

“Jeg synes, det er min pligt som borger at give noget
til flygtninge og indvandrere. Jeg kan bl.a. tilbyde en
masse viden om det danske arbejdsmarked og dets
mange koder “
Laila, 50 år, ansat i fagbevægelsen

Hvorfor blive mentee?

“Jeg har via mentornetværket for første gang
mødt en dansk kvinde med samme faglige baggrund
som mig selv. Da jeg kom hertil, kendte jeg jo kun
min mand, hans familie og deres omgangskreds, og
ingen af dem arbejder inden for mit fag “
Harpreet, 29 år, bioteknolog

“ Efter mit andet møde med min mentor følte jeg en
enorm lettelse. Nu var jeg ikke længere alene med mine
problemer i forhold til jobsøgning og det at finde ud af,
hvor jeg passer ind jobmæssigt med mine kvalifikationer.
Jeg har haft succes i mit hjemland og tror nu på, at jeg
også nok skal få det her “
Heidi, 43 år, tidl. blomsterhandler

“Jeg har for nylig fået begrænset autorisation til at
arbejde som sygeplejerske i Danmark. Derfor vil jeg
gerne have en mentor, som kan hjælpe mig med at
praktisere mit danske sprog og fortælle mig om dansk
hospitalskultur, inden jeg kommer ud på en afdeling “
Mahsa, 28 år, sygeplejerske

Information for mentees

Hvem kan blive mentee?

Det praktiske forløb

Kvinder, der er flygtninge, indvandrere
eller danskere med etnisk minoritetsbaggrund i alle aldre med alle typer
uddannelser og fag.

Du mødes med din mentor ca. en
gang om måneden. Sammen udfylder
I en kontrakt med specifikke mål for
forløbet, som kan vare fra et halvt til
et helt år. Det er dig som mentee, der
sætter dagsordenen, mens din mentor lytter, sparrer og kommer med
nødvendige forslag, råd og kontakter.

En mentee skal:

.
.
.
.

Spørge, lytte og være åben for
gode råd og vejledning
Definere egne mål i forhold til
uddannelse og arbejde
Være aktiv og målbevidst i mødet
med mentor
Være en ærlig, tålmodig og fortrolig
samtalepartner

Fakta om KVINFOs mentornetværk

Hvad er KVINFOs mentornetværk?

Vores hovedtanke

KVINFOs mentornetværk matcher flygtninge/indvandrerkvinder med kvinder
på det danske arbejdsmarked. Vi kalder
parterne mentees og mentorer og
baserer matchet på uddannelse,
erhverv eller ønsker om disse.

I et ligeværdigt én-til-én møde åbner
mentorer deres faglige netværk, rådgiver om jobansøgninger, jobsamtaler,
arbejdspladskultur, nytænkning af jobmuligheder osv. Over 50% af alle jobs
i Danmark skønnes at blive besat via
personlige netværk, som er altafgørende for at få åbnet dørene i Danmark.

Support og erfaringsudveksling
KVINFOs mentornetværk holder jævnligt netværksmøder og workshops for
deltagerne, hvor alle kan drage nytte af
hinandens erfaringer og få inspiration
via oplæg og foredrag.

Vær en del af et dynamisk netværk
Ved at blive en del af KVINFOs mentornetværk får du adgang til et bredt og
dynamisk netværk med mange forskellige kvinder fra forskellige lande,
uddannelser og erhverv.

Buyurun

Soo dhawaaw

Buyurun

Hvem er med i netværket?

S o o d h awa aw
Mentorer kommer fra
arbejdspladser som:
Novo Nordisk
IBM
Lundbeck
COWI
Københavns Kommune
LO
Rigshospitalet
KAD
Danmarks
Blindebibliotek
Novozymes
Københavns
Universitet
Handelshøjskolen
DR

Mentees har uddannelser eller
søger arbejde som:
Dansk Røde Kors
Danmarks
Biblioteksskole
DSB
Danmarks
Farmaceutiske
Universitet
Dansk Industri
Ingeniørforeningen
Danmarks Erhvervspædagogiske
Læreruddannelse
Nykredit
Combifragt Group
Københavns Energi

Sygeplejersker
Tolke
Tandteknikere
Studerende
Jordemødre
Økonomer
Sekretærer
Fotografer
Speditører
Farmaceuter
Læger
Ingeniører
Bogholdere
Biologer
Skuespillere

Laboranter
Fysikere
Ergoterapeuter
Tandlæger
Folkeskolelærere
Dramatikere
Biokemikere
Forfattere
Jurister
Grafikere
Revisorer
Lægesekretærer
Humanister
Journalister
Antropologer

Information for mentorer

Hvem kan blive mentor?

Det praktiske forløb

Kvinder i alle aldre med en bred vifte
af erfaring, netværk og erhverv fra
kontoruddannede til sygeplejersker,
IT-folk, biologer mm.

Du mødes med din mentee ca. en gang
om måneden. Sammen udfylder I en
kontrakt med specifikke mål for forløbet, som kan vare fra et halvt til et
helt år. Det er mentee, der sætter
dagsordenen, mens du lytter, sparrer
og kommer med nødvendige forslag,
råd og kontakter. Det er individuelt,
hvad den enkelte mentee har brug for.

En mentor skal:

.
.
.
.

Lytte, spørge, guide og være
sparringspartner
Være indstillet på at åbne sine
netværk
Være opfindsom og realistisk i
forhold til mentees kvalifikationer
Være en ærlig, tålmodig og fortrolig
samtalepartner

Kontakt os for tilmelding
eller mere information
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

Om KVINFO
KVINFO er en selvejende institution under Kulturministeriet og formidler
viden om kvinde- og kønsforskning. Vi driver et forskningsbibliotek,
udgiver webtidsskrift, gratis online leksikon, ekspertdatabase over
kvindelige eksperter og et omfattende website www.kvinfo.dk med
over 200.000 besøgende om året.

KV!NFOs mentornetværk er finansieret af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration i en 4-årig periode 20032006. Mentornetværket er baseret i Storkøbenhavn og forbereder lokalafdelinger på landsplan fra 2004.

