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Maj  
Avslutningsmöte

Februari 
Tredje gemensamma  

träffen

November 
Andra gemensamma  

träffen

Oktober 
Första gemensamma  

träffen

22 september 
Anmälan stänger

Maj 2017  
Anmälan öppnar

CMB Mentorprogram är forumet för dig som är yrkesverksam och vill 
påverka morgondagens ledare, liksom för dig som är student och vill 
ha möjlighet till ett ovärderligt erfarenhetsutbyte med skickliga ledare 
från olika delar av samhällsbyggnadssektorn.

För oss på WSP är kunskapsutbytet viktigt, vilket jag ser som en 
central del av mentorprogrammet. Dagens studenter kommer 
in i branschen med nytt perspektiv och energi, möjligheten att 
förstå dessa drivkrafter är för en arbetsgivare otroligt värdefullt.

Anders Grönvall, avdelningschef på WSP  
Management, mentor.

Jag är verkligen glad att jag var med i mentorskapsprogrammet 
för det utbyte jag fick var intressant, nyttigt men framförallt 
väldigt roligt. Min mentor och jag diskuterade allt mellan 
himmel och jord och jag blev introducerad för personer som jag 
inte annars hade träffat.

Donia Aslanzadeh, DCPM-student.

CMB Mentorprogram är en plattform för erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan studenter och 
näringsliv. Syftet är att på bästa sätt förbereda morgondagens ledare för kommande utmaningar 
genom att samla yrkeserfarna och studenter i relationsbildande möten där studenterna kan få stöd i 
sin utveckling. Målsättningen är att skapa förutsättningar för en prestigelös och öppen interaktion 
där både studenten och mentorn kan tydliggöra sina drivkrafter.

CMB Mentorprogram 2017/2018 Vem kan söka?
Studenter
Programmet riktar sig till studenter som går 
andra året på DCPM*. Det är öppet för både 
svenska och internationella studenter.

Mentorer
Programmet är öppet för yrkesverksamma 
ledare från hela samhällsbyggnadssektorn 
som vill ha ett utbyte med studenter och 
andra mentorer. Ett villkor är att företaget är 
huvudman i CMB.

Omfattning
Under året arrangeras fyra gemensamma träffar 
för alla mentorer och adepter. Träffarna har 
olika teman så som ”ledarskap” och ”första 
jobbet”. Utöver schemalagda träffar är det 
upp till mentorparen att avsätta tid som de 
anser rimligt. Tidigare år har paren träffats i 
genomsnitt 3-4 gånger.

Praktiska frågor
Anmälan, för både studenter och mentorer, 
sker via formulär på CMB:s hemsida:  
www.cmb-chalmers.se/utbildning.

Anmälan är öppen till och med den 22 
september. Urvalet sker i slutet av september 
och matchningen meddelas via mail. Mer 
information och en digital version av denna 
folder (även på engelska) finns på CMB:s 
hemsida www.cmb-chalmers.se/utbildning.

Kontakt
Värd för mentorprogrammet 
är Leo Lindegård som nås via 
telefon 073-697 27 96 eller 
mentor@cmb-chalmers.se.

* Vad är DCPM?
Masterprogrammet Design and Construction Project Management (DCPM) riktar sig till 
hela samhällsbyggnadssektorn och erbjuder en utbildning inom management som svarar mot 
behovet i sektorn. Mer information finns på CMB:s hemsida, www.cmb-chalmers.se.

Kontinuerlig kontakt mellan mentor och adept
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