YRKESVÄNNER

YRKESVÄNNER
Borås - En kommun för alla

Social hållbarhet - En verklighet

Vi på Borås Stad arbetar aktivt med att sätta
Borås i framkant när det kommer till mångfald
och möjligheter för alla oavsett bakgrund.

Med utgångspunkt från ett långsiktigt
perspektiv med social hållbarhet som ledord
välkomnar vi just dig och ditt företag att bli
mentor. Vi vill att Era kunskaper och
kompetens bidrar till att föra företagsklimatet
framåt i kommunen mot ett modernare och
öppnare Borås.

Vårt Mentorsprogram Yrkesvänner är en
viktigt del av detta och riktar sig till företag
inom kommunen.

YRKESVÄNNER
Bli en viktig del i att föra Borås
företagsklimat framåt

Moderna företag ser möjligheter

Vi vill bjuda in dig och ditt företag till att bli en
viktig del i att fortsätta utveckla nya
möjligheter för företag och samtidigt föra
kommunens företagsklimat framåt. Borås
Stad strävar alltid efter innovativa sätt att
arbeta med social hållbarhet där Yrkesvänner
är en del i detta arbete.

Vi på fadderverksamheten har med detta som
bakgrund utvecklat mentorsprogrammet Yrkesvänner som bygger göra den kunskap och erfarenhet som finns bland Borås företagen tillgänglig
för våra nyanlända kommuninnevånare.

Det finns flera anledningar till att bli ett
mentorsföretag däribland möjligheten att
positionera sin verksamhet som ett modern
och framåtriktat aktör genom sitt deltagande
tillsammans med att förvärva kulturell
kompetens på ett kontrollerat sätt inom den
egna verksamheten.
Sammantaget finns det flera starka skäl som
alla med högt goodwill värde positionerar er
verksamhet i framkant när det kommer till
social engagemang.

Som företag inom kommunen har ni en unik
position att kunna hjälpa våra nyanlända
kommuninnevånare att få de bästa
förutsättningarna att utifrån sin yrkesbakgrund
komma nära arbetsmarknaden och med det bidra
till en fortsatt positiv utveckling för kommunen.
Mentorsprogrammet Yrkesvänner handlar om att
vara ett stöd och innebär inte några skyldigheter
att anställa adepten. Mer att ge adepten de bästa
förutsättningarna utifrån Er kompetens och
erfarenhet att lyckas i yrkeslivet på bästa sätt.

Vid frågor är ni välkomna att kontakta Elham Seifi på tel. 076 888 70 08
eller via e-post: elham.seifi@boras.se

YRKESVÄNNER
Rätt kompetens på rätt plats

Bli mentor

Vi förfogar idag över en mängd kompetenser
inom olika branscher och yrken från våra
nyanlända kommuninnevånare som ofta har
mindre än fem år i landet men betydlig fler år
inom sitt yrke. Vi på Borås Stad har gått
igenom den kunskap och erfarenhet
programmets adepter innehar och med det
som grund matchat de aktuella profilerna mot
potentiella Borås företag inom valda
branscher.

Att bli mentor är enkelt - Vi på Borås Stad arbetar
efter ett upplägg som bygger på att våra mentorer
avsätter tid för att träffa adepten vid 1-2 tillfällen
per månad. Vid dessa tillfällen hanteras innehåll
enligt nedan:

Detta gör att vi utifrån detta ser stora
möjligheter för våra mentor att finna möjliga
resurser i olika former för den egna
verksamheten.
Möjligheter för alla
Detta samtidigt som adepten får möjligheten
att redovisa sin kunskap och erfarenhet
under successiva former för mentorn och
knyta kvalificerade kontakter med företag i
Borås.

•

Allmän introduktion av mentorns
egna verksamhet för adepten

•

Återkoppling kring adeptens tidigare
yrkeserfarenhet med tillkommande
tips/råd för komplettering av CV
om aktuellt

•

Hjälp med nätverksetablering

•

Besvara frågor kring arbetsklimat
så som koder i arbetslivet

Vid frågor är ni välkomna att kontakta Elham Seifi på tel. 076 888 70 08
eller via e-post: elham.seifi@boras.se

