
MENTOR

SAMARBETE FÖR ETT STARKARE SAMHÄLLE

KONTAKTPERSONER ADEPTER: helen.albrektsson@mjolby.se – stefan.sandell2@svenskakyrkan.se – emma.henriksson@arbetsformedlingen.se   
ANMÄL DELTAGANDE: emma.henriksson@arbetsformedlingen.se – helen.albrektsson@mjolby.se

100 MENTORER TILL 100 ARBETSSÖKANDE 
I MJÖLBY KOMMUN

Nu är det dags för en spännande storsatsning i Mjölby kommun i brett samarbete mellan näringsliv, kom-
mun och civilsamhälle! Vi vill med din hjälp skapa möjligheter för fler av våra arbetslösa kommuninnevå-
nare att komma ut i arbetslivet och få den livskvalitet som ett arbete innebär.

FÖR ATT DENNA SATSNING SKA LYCKAS
BEHÖVER VI DIG SOM MENTOR! 

VAD BLIR DIN UPPGIFT SOM MENTOR? 

Det innebär att du som medmänniska hjälper en arbetssökande med stöd i hennes/hans jobbsökande. Du gör detta främst 
genom dina jobberfarenheter och att du delar med dig av ditt nätverk. Som mentor i detta sammanhang handlar det enbart om 
personer som söker jobb. Det är den arbetssökande som har ansvaret.

HUR MYCKET TID GÅR DET ÅT TILL DETTA OCH HUR GÖR MAN?

Mentorskapet pågår ca 6 månader. Ni träffas några gånger enligt ett upplägg som du och den arbetssökande kommer överens 
om. Ni väljer själva om ni träffas personligen eller per telefon. Viktigt är att det finns en tydlig plan på vad den arbetssökande ska 
göra och som ni stämmer av på era träffar. Mentorskapet är inte juridiskt bindande utan kan avbrytas av båda parter när som 
helst under perioden.

VILKET STÖD FÅR DU SOM MENTOR?

Du kommer att bli kallad till en träff innan du börjar som mentor där du får du tips och förslag. Träffens längd ca 1-2 timmar 
beroende på hur många som kommer med och vilka frågor ni har.
Du får också ett nätverk av personer till vilka du kan ringa när du har frågor eller behöver stöd.
Åsa Nagy, Arbetsmarknadskoordinator asa.nagy@mjolby.se
Tobias Stenström, Studie- och yrkesvägledare tobias.stenstrom@mjolby.se
Antony Schaub, Arbetsförmedlare antony.schaub@arbetsformedlingen.se

UPPFÖLJNING

När din arbetssökande får ett jobb, en praktikplats, kommer på intervjuer etc vill vi gärna glädjas med dig. Du kommer att få en 
mailadress där du får dela med dig av det som händer. Vid ”halvtid” blir du också kallad till en mentorträff.
 
ANMÄLAN

Anmäl dig som mentor till annelie.ahlstrom@mjolby.se


