
NOVARE HUMAN CAPITAL GRUNDADES 2001 AV INVESTOR 
AB och är idag det ledande humankapitalbolaget i Sverige. 
Vi på Novare Leadership Academy, en del av Novaregruppen, 
driver utvecklings- och nätverksprogram för talanger, ledare och 
nyckelpersoner. Genom vårt unika nätverk samlar vi marknadens 
främsta ledare och inspiratörer från alla branscher för inspiration, 
verktyg och erfarenhetsutbyte.

VI HAR ARBETAT MED MENTORSKAP SEDAN 2009 och matchat 
över 2 000 drivna adepter med uppskattade företagsledare. 
Genom interaktiva möten mellan generationer och branscher är 
vår ambition att skapa nya tankesätt och perspektiv, som kan 
leda till givande diskussioner och lösningar på såväl individuella 
ledarskapsfrågeställningar som affärs- och samhällsutmaningar.

NOVARE LEDARSHIP ACADEMYS MENTORPROGRAM syftar 
till att ge dig och din mentor ett värdefullt erfarenhetsutbyte 
och kunskapsöverföring. Vi gör en relevant matchning 
utifrån dina utmaningar och behov samt sätter ramverket 
för mentorskapsåret genom coachning och utbildning. Du 
får även tillgång till en unik plattform för erfarenhetsutbyte 
genom nätverksträffar under programmets gång samt via vårt 
uppskattade alumninätverk.

PROGRAMSTART
FLEXIBEL 

NOMINERA/ANSÖK  
LÖPANDE

KONTAKT 
ALICE.STAL@NOVARE.SE  
(+46) 763 18 65 06

NOVARES 
INDIVIDUELLA 
MENTORPROGRAM

Skräddarsydd mentormatchning 
med tongivande mentor från  
svenskt näringsliv

novare.se/academy
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NOVARES MENTORPROGRAM

MENTORPROGRAMMET RIKTAR SIG TILL DIG med 
höga ambitioner som vill utvecklas professionellt 
och personligt genom ett mentorskap. Programmet 
passar för chefer, projektledare och specialister från 
företag inom olika branscher, organisationer och 
offentlig sektor. Mentorskapet löper under 1 års tid.

UTVALDA MENTORER
Mentorerna är exklusivt utvalda bland uppskattade 
ledare med nyckelpositioner i näringslivet, politiken 
eller offentlig sektor. De har gedigen erfarenhet som 
de nu vill dela med sig av. Vi väljer ut och matchar 
mentorerna utifrån adeptens specifika affärs- och 
ledarskapsutmaningar.

INVESTERING
Kostnaden för programmet är 59 000 SEK ex. moms. 
Material, nätverksträffar och medlemskap i Novare 
Alumni Network ingår i programkostnaden.

NOMINERING/ANSÖKAN
Företag kan nominera medarbetare och individer 
kan själva ansöka till programmet, givet att det är 
godkänt av arbetsgivaren. För att nominera eller 
ansöka, vänligen skicka nedanstående information 
till alice.stal@novare.se. 

• Namn, företag & titel/roll
• Kontaktuppgifter, mail & telefonnummer

Novare Leadership Academy kommer att kontakta 
den sökande för att be om kompletterande 
ansökningsinformation samt boka tid för 
uppstartsmöte.  

KONTAKT
För mer information, vänligen kontakta Alice Stål på 
alice.stal@novare.se eller +46 (0) 763 18 65 06

novare.se/academy

Vem hjälper dig  
till framgång?

UPPLÄGG & PROCESS
FÖR MENTORSKAPET 
 
UPPSTART 
Uppstartsmöte med Novare Leadership 
Academy för dialog kring adeptens syfte och 
målbild samt genomgång av strukturen för 
programmet. Uppstart av mentorskapet sker 
utifrån adeptens önskemål. 
 
MENTORSAMTAL 
Cirka 6-8 individuella träffar med din mentor 
under ett års tid. Ni bestämmer själva tid 
och upplägg för träffarna och du som adept 
ansvarar för att förbereda frågeställningar.
 
NÄTVERKSTRÄFFAR 
Du bjuds in till fem nätverksträffar med 
andra adepter & mentorer från Novares 
mentorprogram i Stockholm eller Göteborg.
 
UPPFÖLJNING 
Du har löpande kontakt med Novare för 
avstämning och uppföljning av mentorskapet.
 
ALUMNINÄTVERK 
Efter avslutat program blir du inbjuden 
till Novares alumninätverk som arrangerar 
löpande nätverksträffar i Stockholm. 
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