
Ökade jobbchanser 

genom en mentor 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

  
 

  

 

Vi erbjuder dig som är på 

väg mot arbete eller 

utbildning att få tillgång till 

nya kontakter och ett 

starkt stöd! 

Vilka rättigheter och skyldigheter har 

man som arbetstagare – vilka krav 

ställer cheferna på de anställda? 



ung och inte vet riktigt vad du vill bli? Är du studerande som redan vet eller 

funderar på framtida yrke? Är du på väg mot ditt första jobb? Är du äldre och 

befinner du dig mellan jobb? I så fall är du en lämplig adept! 

Mentorn är en arbetsledare/chef i ett privat företag eller ansvarig för någon 

verksamhet inom Kävlinge resp. Lomma kommuner.  

Kanske finns det något i nedanstående lista som du behöver stöd i eller mer 

kunskap om? 

 Hur ser villkoren i dagens arbetsliv ut, vilka rättigheter och skyldigheter 

har du som anställd? Hur tänker chefer när de 

rekryterar personal och hur bedömer de sina 

anställda i det dagliga arbetet? Detta är viktig kunskap 

att ha med sig inför praktik eller anställning. 

 Har du för få kontakter i arbetslivet? Då har du behov 

av att utöka ditt kontaktnät så att du lättare får jobb. 

Genom mentorsnätverket ökar ditt kontaktnät genom 

att du träffar både likasinnade adepter och får 

tillgång till mentorernas nätverk i olika branscher. Du 

vet säkert att minst 70 % av alla jobb tillsätts genom 

kontakter! 

 Få tips på verktyg för att hålla ditt kontaktnät vid liv. 

 Få ett bollplank att diskutera val av yrke/bransch med 

- vad är en realistisk och framkomlig väg till arbete 

just nu? 

 Få en referensperson som kan beskriva dig och dina 

egenskaper. 

 Vid behov få hjälp att hitta en praktikplats/anställning för att få en 

arbetsrelaterad referens att lägga till i ditt CV.  

Vad kan en mentor hjälpa dig med? 

Är du… 



Vad vinner du på att vara adept? 
 Du får tillgång till ett stort nätverk bestående av chefer/arbetsledare på 

företag i olika branscher/kommunala enheter belägna i Kävlinge och 

Lomma kommuner liksom ett stort gäng adepter. 

 Du får någon att diskutera med och som stödjer dig i när det gäller ditt 

yrkesval och/eller hur din väg till arbete bäst kan stakas ut just nu.  

 Du får större kunskap om vilka kriterier chefer går efter både när de 

rekryterar och när de bedömer prestation. 

 Du får besöka din mentors verksamhet och delta i något personalmöte 

eller kundmöte. 

 Du kan genom din mentors kontaktnät lättare hitta praktikplats och/eller 

anställningsmöjligheter. 

 Du får delta i nätverksmöten med alla adepter och mentorer för att knyta 

så många kontakter som möjligt. 

 Du får dig nya kunskaper till livs genom att delta i intressanta 

föreläsningar inom olika områden.  

 

 

 

 

 
 



 

Kontakt – frågor? 
Prata i första hand med din handledare/mentor i det arbetsmarknadsprogram 

du deltar i och/eller din handläggare på Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan eller kommunens socialtjänst. 

 

Har du övergripande frågor kan du kontakta någon av nedanstående:  

 

  

Carina Sandelin, aktivitetsledare Kävlinge kommun 

Tel: 0709-73 90 20 

E-post: carina.sandelin@kavlinge.se 

 

 

 

Thomas Persson, socionom Lomma kommun 

Tel: 040-641 12 41 

 E-post: Thomas.persson@lomma.se  

 

 

 

Anna Junehag, ungdomskoordinator Lomma kommun 

Tel: 0733-41 12 13 

E-post: anna.junehag@lomma.se  

 

 

Mentorsnätverket finansieras av det finansiella samordningsförbundet Finsam 

Kävlinge-Lomma till och med utgången av år 2017. Finsam Kävlinge-Lomma består 

av de båda kommunerna ovan, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region 

Skåne. 
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