MENTOR
UDDANNELSEN

DIN VÆRKTØJSKASSE
TIL AT ARBEJDE MED
MENNESKER
En mentor er en erfaren person, der knyttes til en medarbejder. Ved at stille din erfaring og viden til rådighed skal
du som mentoren sikre, at medarbejderen integreres og
trives i sit team.
Som den erfarne person du er, lærer du at vejlede de
ansatte i selve jobfunktionen og kulturen i din virksomhed.
På uddannelsen får du viden om menneskers forskelligheder, der kan have indflydelse på arbejdsmiljøet i et team, fx
sociale-, kulturelle- og etniske forhold.
Vi arbejder med de faktorer, der sikrer en medarbejders
trivsel og integrering på arbejdspladsen.
Du får indblik og træning i coaching, så du på de første
dage får teorien på plads og en god basistræning i anvendelse af værktøjerne. Derefter går du hjem og afprøver
metoderne i det omfang, det er muligt. Når vi mødes igen,
udveksles erfaringer fra ”det virkelige liv”, og du får flere
værktøjer og mere træning.
Alt i alt bliver du klædt rigtig godt på til at varetage rollen
som mentor - både hvad angår den menneskelige og den
mere praktiske del af rollen.
Se bagsiden for fagbeskrivelse.

EN MENTORORDNING GIVER TRYGHED
OG SIKRER, AT:
→→ Medarbejderen kommer godt i gang med
jobbet og har en stabil støtte gennem oplæring og integration i virksomheden.
→→ Viden og erfaring er til rådighed for medarbejderen.
→→ Der altid er en person at henvende sig til,
uanset hvad det drejer sig om og uden at
det går ud over produktionen i virksomheden.
Uddannelsen er rettet mod erfarne medarbejdere
både faglærte og ufaglærte, som har et godt kendskab til arbejdspladsens historie, værdier og kultur.

5 dage - kr. 620,-.
Ring på telefon 48 29 00 00.
Få mere at vide på unord.dk

MENTORUDDANNELSEN
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Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere // 5 dage
Uddannelses formål er at du på baggrund af viden om mentorens jobfunktion, herunder muligheder
og begrænsninger, kan hjælpe nyansatte ind i job og arbejdsfællesskab. Dette sker ud fra en viden
om aktiv lytning, samarbejde og konfliktløsning samt konstruktivt feedback. Desuden lærer du at
anvende viden om menneskers forskelligheder fx sociale, kulturelle og etniske, der kan have indflydelse på arbejdsmiljøet. Du lærer at vejlede nyansatte om kompetenceudvikling og relevant lokal
efteruddannelse.

*1)

*2)

Pris kr.

Pris kr.

620,00

3.073,00

) Pris: Hvis du ikke har en længerevarende videregående uddannelse, efter evt. en erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse, kan
du deltage på diverse arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) til den angivne pris. Der kan søges tilskud til lønrefusion (VEU-godtgørelse), på op
til 871 kr. pr. dag efter gældende regler. *2) Pris: Hvis du en længerevarende videregående uddannelse, kan du deltage på diverse arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) til den angivne pris. For yderligere oplysninger, målgruppe, priser m.m., se unord.dk. Vi tager forbehold for
lovgivningsmæssige ændringer, der kan have indflydelse på indhold, pris og varighed.
*1

OM OS

Hvert år kompetenceudvikler vi mere end 10.000 kursister. Og det er
ikke tilfældigt, at så mange vælger os.
På U/NORD opkvalificerer vi medarbejdere gennem uddannelsesforløb, som er målrettet virksomhedens behov og det danske erhvervsliv.
Vores faguddannede professionelle undervisere og det øvrige personale er altid klar til at give dig en god oplevelse.
SKRÆDDERSYEDE VIRKSOMHEDSFORLØB
Vi har stor erfaring med at tilbyde kundetilpassede uddannelsesforløb, der er skræddersyet den enkelte virksomheds individuelle ønsker
og behov. Vi har for længst erkendt, at vores kunder har meget forskellige ønsker, og at der kan være stor forskel på de forhold, der gør
sig gældende i den enkelte virksomheds organisation og produktion.
Vi tilbyder skræddersyet forløb, der er tilpasset netop din virksomheds specifikke behov. Vi tilrettelægger og udvikler naturligvis forløbet i tæt samarbejde med dig og uddannelserne kan tages hos os,
eller i din virksomhed, hvis du foretrækker dette.

KOMPETENCEUDVIKLING PÅ ALLE NIVEAUER
Vi kan tilbyde kompetenceudviklingsforløb på alle niveauer – lige fra
den ufaglærte i produktionen til direktører og afdelingschefer på
ledelsesgangen og palletten er bred.
Vi har en stor produktportefølge af arbejdsmarkedsuddannelser,
som vi kan tilbyde dig og dine medarbejdere.
Vi tilbyder blandt andet kompetenceudvikling inden for følgende
områder:
→→ Ledelse.
→→ Transport.
→→ Personlig udvikling & HR.
→→ It & Administration.
NYSGERRIG?
Vil du vide mere om dine muligheder, så kontakt:
Svend-Ove A. Pedersen T. 24 86 99 05 / M. svop@unord.dk
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