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CMB Mentorprogram 2019/2020
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.
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.

Kontakten med mentorn ger en värdefull inblick i branschen och fungerar som ett
stöd för exjobb, kurser och jobbsökande. Programmet är en chans att få extra hjälp
och handledning samtidigt som jag som student kan öka min mentors kunskap om
utbildningen och vad jag kan bidra med. Det gemensamma utbytet ser jag som den
största styrkan med programmet.
Amanda Markgren, Student DCPM 2020

Att vara mentor utvecklar mig personligen på flera sätt och det är ett ömsesidigt
kunskapsutbyte. Det är viktigt för mig att ge något tillbaka till adepten baserat på
mina erfarenheter och hur vi inom NCC arbetar och resonerar. Jag får också bättre
förståelse för hur studenterna tänker kring olika frågor. Slutligen är det mycket
givande att nätverka med de andra mentorerna, det ger nya insikter och perspektiv.
Fredrik Johansson, avdelningschef NCC Building Sweden, mentor

13 september
Anmälan stänger

5 oktober
Introduktion

12 oktober
Gemensam träff

Kontinuerlig kontakt mellan mentor och adept
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Vem kan söka?
Studenter
Programmet riktar sig till studenter som går
andra året på masterprogrammet Design
and Construction Project Management
(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 webbsida:
cmb-chalmers.se/utbildning/mentorprogram
Anmälan senast den 13 september. Därefter
sker urvalet och matchningen meddelas via
mail. Mer information och en digital version
av denna folder (även på engelska) finns på
CMB:s webbsida.

Kontakt
Värd för programmet är Sebastian Bartek,
assisterad av Joline Kraemer och Elin Olsson.
Kontakta oss via mentor@cmb-chalmers.se eller
via telefon till Sebastian, 076-222 77 86.

Covid-19: Vi har höga ambitioner och stora
förhoppningar om att genomföra ett lyckat mentor
skapsprogram, givetvis i enlighet med myndigheternas
rekommendationer. Träffarna planeras med gällande
restriktioner i åtanke och aktiviteterna kan justeras
med kort framförhållning.

Januari
Gemensam träff

Mars
Gemensam träff

Maj
Avslutningsmöte
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