
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 på alla nivåer. 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 samtal 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 utbildning, rådgivning och löpande 
uppföljning. Mentorskapet kan genomföras fysiskt eller digitalt, 
baserat på din och mentorns preferens. Du får även tillgång 
till en unik plattform för erfarenhetsutbyte och nya kontakter 
genom nätverksträffar med andra adepter och mentorer under 
programmets gång. Efter avslutat mentorprogram bjuder vi in dig 
som medlem i vårt uppskattade alumninätverk. 

PROGRAMSTART
FLEXIBEL

LÄNGD
10 MÅNADER

STRUKTUR 
DIGITALT / FYSISKA MÖTEN 

PLATS 
MENTORSKAP I HELA SVERIGE
NÄTVERKSTRÄFFAR I STHLM

NOMINERING/ANSÖKAN 
LÖPANDE

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

Skräddarsydd mentormatchning 
med tongivande mentor från  
svenskt näringsliv

novare.se/academy

NOVARES 
MENTORPROGRAM
FÖR LEDARE
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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 chefer, specialister och seniora ledare 
från företag inom olika branscher och sektorer.  
Mentorskapet löper under 10 månader och är 
skräddarsytt efter din profil och dina behov.

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

INVESTERING
Kostnaden för programmet är 49 000 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 kontaktuppgifter och en kort 
motivering till johanna.andersson@novare.se. 

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

KONTAKT
Välkommen att kontakta Johanna Andersson på 
johanna.andersson@novare.se eller 0704 53 58 64. 

novare.se/academy

Vem hjälper dig  
till framgång?

UPPLÄGG & PROCESS
FÖR MENTORSKAPET 
 
BEHOVSANALYS 
Samtal med Novare Leadership Academy för 
dialog kring ditt syfte, målbild, behov och 
önskemål om mentor. Tid för uppstart av 
mentorskapet sker utifrån din preferens.

UPPSTART MED MENTOR & NOVARE 
Digitalt uppstartsmöte med dig, din mentor 
och Novare för att sätta struktur och 
förväntningar samt ta del av våra erfarenheter 
av hur man skapar ett värdefullt mentorskap. 
 
MENTORSAMTAL  
Cirka 6-8 individuella möten med din mentor 
i 10 månader. Ni bestämmer själva format, 
tid och upplägg för träffarna. Du som adept 
ansvarar för att förbereda frågeställningar.
 
NÄTVERKSTRÄFFAR 
Vi bjuder in till fyra nätverksträffar (en per 
kvartal) med andra adepter & mentorer. 
Träffarna sker fysiskt och sänds även digitalt, 
du väljer själv hur du önskar delta.
 
UPPFÖLJNING 
Du har löpande kontakt med Novare för 
avstämning och uppföljning av mentorskapet.

“Tack vare min mentor har jag 
vågat ta steget att verkligen tro 
på mig själv som ledare”
 
Adept, Novares Mentorprogram
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novare.se/mentor 

AKTUELLA MENTORER, TALARE, TEMAN & NYA INSIKTER SEDAN 2009

MARIE EHRLING
STYRELSEORDFÖRANDE

SECURITAS

VAHID ZOHALI
VD 

IBM SWEDEN

SONAT BURMAN-OLSSON
STYRELSEPROFFS

TID. VD COOP

MENTORER I VÅRT NÄTVERKTIDIGARE MENTORER I VÅRT NÄTVERK

TOMAS FRANZÉN
STYRELSEPROFFS
TID. CEO BONNIER

PAULA GUILLET DE 
MONTHOUX, GENERAL-

SEKR. CHILDHOOD

PETER BODIN
GLOBAL CEO

GRANT THORNTON

GOOGLES SVERIGE-VD OM 
LEDARSKAP PÅ DISTANS
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