Citat från nöjda deltagare
i tidigare mentorprogram:

”Min mentor är det bästa som har hänt
mig och mitt företag! Trots att hon själv
har mycket att göra tar hon sig tid till mig.
Jag uppskattar att hon är rak och ärlig
och vi kan prata om allt. Hon stöttar,
pushar och kommer med goda råd. Det
bästa av allt är att hon får mig att komma
på svaren själv. Hon har inte bara hjälpt mig att utveckla mitt företag,
hon har också hjälpt mig att utveckla mig själv!”

För dig som bedriver jordbruks- eller trädgårdsföretag

Utveckla
hållbart företagande
med en mentor!

”Jag har fått kunskap som har gjort mig säkrare i min roll som företagare/
ledare/person, både i med- och motvind. Till utbildningen har det även
knutits ett mentorsprogram där jag fått kontakt med en mycket klok och livserfaren människa. Med min mentor diskuterar jag ofta de frågor som
inte går att få svar på i den ’vanliga’ rådgivningen.”

UTSIKT affärsutveckling AB drivs av Erika Ekesbo Andrén sedan 2001. Företaget har över
20 års erfarenhet av att driva mentorprogram, traineeprogram och ledarprogram inom de
gröna näringarna tillsammans med ett stort nätverk av samarbetspartners från Sverige
och Europa. Över 1000 personer har coachats och drygt 120 mentorspar har matchats.

UTSIKT affärsutveckling AB
Blåbärsstigen 40, 541 33 Skövde
070-314 3189, erika@utsiktaffarsutveckling.se
facebook.com/utsiktaffarsutveckling.se
utsiktaffarsutveckling.se/coachning-hallbart-ledarskap
Se jordbruksverket.se sökord Mentor Hållbart Ledarskap

Genomförs i Västra Götaland, Halland och
Värmland år 2016-2020 på uppdrag av Jordbruksverket.

Väx som företagare
tillsammans med oss!

Ansökan
senast 15/9
2017

Adept
För att kunna delta i mentorsprogrammet krävs att du:
• är heltidsföretagare inom jordbruk, trädgård eller
en kombination av dessa
• vill starta eller har nyligen startat ett heltidsföretag inom
jordbruk, trädgård eller kombinationsverksamheter

För dig som bedriver jordbruks- eller trädgårdsföretag
Programmet Mentor Hållbara ledare är för dig som är nyetablerad eller
vill komma vidare i utvecklingen som företagare. Du ska vara heltidsföretagare
eller ha viljan och möjligheten att bli det.

• är etablerad företagare med vilja och möjlighet att bli
heltidsföretagare
• vill avsätta ett par timmar i månaden under ett år för
kontakt med mentorn och övriga i mentorprogrammet

Upplägg
• Pågår under ett år med start 24 oktober 2017.
• Affärsutveckling, föreläsningar, workshop, studiebesök och erfarenhetsutbyte med 20 likasinnade adeptföretagare, mentorer och supermentorer
vid sex tillfällen under oktober–mars.
• Adept och mentor har kontakt varje månad ett par timmar för
adeptens unika behov och frågor.
• Mentorn har tillgång till supermentorer för rådgivning och får
utbildning i coachning. Mentorn arbetar ideellt.
• För att bli antagen till programmet ska du vara beredd på att avsätta
tid och engagemang.
• Kostnadsfritt, finansieras av landsbygdsprogrammet.

Innehåll gemensamma träffar
Omvärldstrender, strategi och mål, affärsplanering, innovation, hållbart
ledarskap, kommunikation, effektiva möten, förhandlingsteknik, presentera/
pitcha ditt företag, alternativa finansieringsformer. Du kan även påverka
innehåll och upplägg med egna idéer!

Ansökan och frågor
Till varje mentorprogram antas 20 adeptföretag. Intresseanmälan via länk eller
skicka ett mejl med din intresseanmälan till mentor@utsiktaffarsutveckling.se
så får du ett ansökningsformulär. Kontakta ansvarig för mentorprogrammet Erika
Ekesbo Andrén, UTSIKT affärsutveckling AB på erika@utsiktaffarsutveckling.se
eller 070-314 3189 för frågor.

Varmt välkommen med din ansökan!
Erika & Co, UTSIKT affärsutveckling AB med samarbetspartners.

Mentorn
Mentorerna handplockas från olika branscher ur näringslivet och matchas till adeptens behov. De kommer att ha
fokus på att utveckla adeptens roll som företagare och
ledare (av sig själv och ev. andra). Mentorerna får utbildning i coachning med en specialisering på hur man lyssnar
in vilka drivkrafter som motiverar den egna adepten.
Mentorn arbetar ideellt och vill dela med sig av sin erfarenhet och kontakter för att utveckla en annan företagare.
Många mentorer brukar uppleva att de får lika mycket
utveckling i sin roll som adepten får.

Supermentorer som vill lyfta Sveriges bönder
till en än högre nivå!
Din mentor har också tillgång till ett mycket kompetent
gäng med stor erfarenhet av utveckling runt företagande
som vi kallar våra Supermentorer. Dessa personer är
taggade i uppgiften att skapa utveckling för såväl företag
som företagare. De finns som bollplank till mentorerna
och har erfarenheter från vitt skilda områden som t.ex.
entreprenörskap, hållbarhetsfrågor, ledarskap i allt från
småföretag till börsnoterade bolag, juridik, försäkringar,
ekonomi, personal, marknad, sälj och dessa kommer från
olika branscher som teknik, service, restaurang, lantbruk,
bank, tillverkningsindustri, handel mm.

