Kommissorium for Jammerbugt Mentornetværk
Jammerbugt Mentornetværk består af 10 mentorer, som tilsammen udgør et professionelt netværk
af direktører, erfarne virksomhedsledere, virksomhedsejere og bestyrelseserfarne personer, der
via egne kompetencer og erfaringer kan være med til at styrke ledelseskompetencen hos
virksomheder og/eller deres ejere.
Hvad kan din virksomhed bruge Mentornetværket til?
Mentornetværket kan vejlede og bistå din virksomhed i udarbejdelse af forretningsplaner,
salgsplaner, generel sparring og mentorrådgivning inden for forandringsledelse, projektstyring,
ledelse i turn around, økonomisk ledelse, salgs- og eksportrådgivning, finansiering, fusion og
fission, køb/salg og generationsskifte.
Mentornetværket tilbyder sig professionelt bredt målt på brancher, bl.a. jern- og metal industrien,
håndværksfagene, turisme, vidensvirksomheder, handel, transport og logistik samt økonomi og
finans.
Krav til mentorer
Der kræves generel overordnet ledelseserfaring, dvs. erfaring med at ”lede og drive en virksomhed
og varetage strategiske opgaver”. Mentorerne skal desuden være i stand til at formulere sig
skriftligt. Fortrolighed i forhold til virksomheder og/eller deres ejere er en selvfølgelighed.
Hvem kan gøre brug af mentornetværket?
Virksomheder med fast tilknytning til Jammerbugt Kommune, dvs. enten at virksomheden drives i
Jammerbugt Kommune eller at ejer har privat bopæl i Jammerbugt Kommune,
Virksomheder og/eller dens ejer(e) erkender et behov for en mentor.
Ansvar og ansvarsfraskrivelse
En mentor påtager sig ikke ansvar for virksomhedens daglige drift.
Mentor eller det arbejde, der igangsættes af mentor, kan ikke forpligtige den daglige drift eller
virksomhedens medarbejdere.
Mentor er alene sparringspartner og/eller vejleder, og rådgivning er ikke ansvarspådragende. Det
er virksomheden/ejer(e), der bærer det fulde ansvar af mentors råd og vejledning.
Pris
Virksomheden får stillet 6 timer til rådighed med en mentor. Det er op til virksomheden konkret og i
god tid at planlægge, hvad der skal drøftes, og hvor der ses behov for sparring, jfr. den
udarbejdede aftale/kravspecifikation.
En mentorordning har en tidsmæssig afgrænsning, typisk 3 – 6 måneder.
Honorering incl. kørsel: 3000,-kr. exl. moms for de aftalte 6 timer. Mentoren aflønnes / honoreres
direkte af virksomheden.
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