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MENTORSKAP

NOVARE GRUNDADES 2001 AV INVESTOR AB. Vi på Novare 
Leadership Academy, en del av Novaregruppen, driver 
högkvalitativa ledarskapsprogram och affärsnätverk med 
fokus på ledarutveckling, nya perspektiv och framtid. 

I MENTORPROGRAMMET MÖTER NYA GENERATIONENS 
ledare seniora beslutsfattare. Vår ambition är att skapa 
nytänkande ledare – för ett konkurrenskraftigt samhälle och 
näringsliv. Novares Mentorprogram riktar sig till chefer och 
specialister med höga ambitioner och stor potential. Du 
får mentorskap, tillgång till ett exklusivt affärsnätverk och 
utvecklas som ledare. 

VÅR SKRÄDDARSYDDA MATCHNING MED EN MENTOR 
sker utifrån dina önskemål, utmaningar och ambitioner 
framåt. Du träffar din mentor löpande under 10 månader 
och ni sätter tillsammans mål för programmet. Utöver 
möten med mentorn ingår du i ett squad team med andra 
adepter som vill diskutera liknande frågeställningar. Vi skapar 
även en unik plattform för att expandera ditt affärsnätverk 
genom interaktiva programworkshops där vi bjuder in 
framstående ledare och experter. Programmets gemensamma 
programworkshops sker digitalt under våren, och fysiskt i 
Stockholm om förutsättningarna är rätt. Oavsett format kan 
du som deltagare alltid vara med digitalt.

INVESTERINGEN för programmet är 35 000 SEK (exklusive 
moms), vilket inkluderar mentorskap, programworkshops, 
squad team samt medlemskap i Novares alumninätverk.  

ÄR DU DEN VI SÖKER? SKICKA DIN INTRESSEANMÄLAN till 
mentor@novare.se innan den 31 mars 2021. Vi kontaktar 
dig sedan för en vidare dialog. Antagning sker löpande. 
Programstart sker i april 2021. 

DU FÅR 
MENTORSKAP
AFFÄRSNÄTVERK
ERFARENHETSUTBYTE 
BOOST & VERKTYG FÖR 
DIN KARRIÄR

 »  Skräddarsydd mentormatchning 

 »  6-8 mentorträffar, 10 månader 

 »  4 programworkshops med 
   aktuella teman & gästtalare 

 »  Digitala / fysiska möten utifrån           
   mentorparets preferens 

 »  Utveckla ditt ledarskap 

 »  Medlemskap i Novares    
   alumninätverk  

VI SÖKER ADEPTER 
SOM VILL NÅ SIN FULLA 
POTENTIAL 

 »  Stort driv & ambition  

 »  Uppvisad förmåga att leda och       
   driva team/projekt/företag 

 »  Chefer, projektledare &   
   specialister från olika sektorer 
 

ANTAGNING PÅGÅR
UPPSTART APRIL 2021

VILL DU TA DITT LEDARSKAP TILL NÄSTA NIVÅ? 
TA HJÄLP AV EN ERFAREN MENTOR! 

I Novares Mentorprogram har vi sedan 2009 samlat 
Sveriges tyngsta mentorer för att rusta nya generationens 
ledare och nyckelpersoner. Vi har matchat över 2 000 
mentorpar i hela Sverige och vågar kalla oss experter 
på mentorskap. Nu söker vi nya adepter till Novares 
Mentorprogram 2021. Är du en av dem? Vill du ta ditt 
ledarskap till nästa nivå? Behöver du ett bollplank i din 
karriär?

novare.se/mentor 

JOHANNA ANDERSSON
NOVARE LEADERSHIP ACADEMY
JOHANNA.ANDERSSON@NOVARE.SE
+46 704 53 58 64

NYFIKEN? HÖR AV DIG!
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PROGRAMWORKSHOPS
Under fyra interaktiva programworkshops får du chans att expandera 
ditt affärsnätverk och ta del av den senaste utvecklingen av heta 
frågor för näringsliv och samhälle. Vi bjuder in Sveriges främsta ledare 
och sakkunniga för att diskutera hur vi förhåller oss till, och formar, 
framtidens ledarskap och arbetsliv. 

Vi delar vår verktygslåda och ger dig inspiration för ett framgångsrikt 
och nytänkande mentorskap. Du får utmana dina frågeställningar 
och målsättning för programmet. Vi diskuterar även det omvända 

mentorskapet och hur vi kan få hävstång på den kompetens, 
erfarenheter och perspektiv som olika generationer besitter. 

FRAMTIDENS MENTORSKAP

Vi bjuder in några av Sveriges mest inflytelserika ledare och 
organisationer för en interaktiv workshop med fokus på framtidens 
ledarskap. Vi diskuterar vilka värderingar och arbetssätt som formar 
dagens organisationer och hur vi bemöter det på bästa sätt. Du får blicka 
framåt och förstå hur du kan göra skillnad i ditt ledarskap. En injektion av 
nya idéer att ta vidare i dialogen med din mentor! 

FRAMTIDENS LEDARSKAP

FRAMTIDENS HÅLLBARA INNOVATION

Vi lyfter perspektiven och blickar framåt för att förstå hur vi ska navigera 
som ledare i framtiden. Vilka trender påverkar oss? Hur ser nya arbetssätt 

och strukturer ut? På vilket sätt påverkas min bransch av disruptiva 
teknologier? Hur driver vi hållbar tillväxt och förändring? Nytänkande 
bolag och ledare är på plats för att utmana oss kring dessa frågor. Du 

bidrar i dialogen och får konkret input att ta tillbaka till din organisation. 

En träff för bara adepter där du får chans att knyta närmare kontakt 
med de andra deltagarna i programmet. Vi lyfter frågan kring hur du 
skapar de bästa förutsättningarna för en hållbar karriär. Hur kan du som 
högpresterare bygga framgångsrika team? Du får konkreta tips på hur du 
leder smart utifrån dina värderingar och styrkor. 

FRAMTIDENS HÅLLBARA KARRIÄR

ADEPTER & MENTORER 

ADEPTER 

ADEPTER & MENTORER 

ADEPTER 
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AKTUELLA TALARE, TEMAN & NYA INSIKTER SEDAN 2009


