
 



 

Om programmet 
 

JobbAsker OPPORTUNITY er et mentor -og støtteprogram for 

innvandrere med høyere utdanning som trenger innpass i 

arbeidslivet, slik at de kan bruke sin kompetanse på rett plass.  

 

Programmet arrangeres av Asker Næringsforening 

og JobbAsker med støtte fra Viken fylkeskommune.  

Oppstart senest i april 2021. Avsluttes i oktober 2021.  

 

 

 

JobbAsker er et treårig samskapingsprosjekt mellom Asker 

Kommune, NAV Asker, Asker Næringsforening og frivilligheten. 

I alt 17% av Askers befolkning har innvandrerbakgrunn, og mange 

har høyere utdanning og lang erfaring fra sine hjemland. 

Gjennom dette prosjektet ønsker vi å skape forståelse hos 

arbeidsgivere for hvilken ressurs denne gruppen arbeidstakere er 

for virksomhetene.  

 

Om mentee 
Det er iverksatt en søknadsprosess og en intervjurunde for å finne 12 kvalifiserte deltakere til   

programmet. Samtlige må ha utdannelse som er godkjent av NOKUT, med minst en bachelorgrad 

eller tilsvarende etterutdanning, oppholds- og arbeidstillatelse i Norge og minimum B1 i norsk. 

Engelskkunnskaper er en fordel, men ingen betingelse. 

 

Om mentorene  

JobbAsker OPPORTUNITY skal tilknytte seg 12 mentorer fra fortrinnsvis 

næringslivet i Asker eller fra Oslo-regionen som har stor interesse for å 

hjelpe og utvikle andre mennesker.  

Vi ønsker at mentorene skal: 

• Hjelpe mentee til å forstå formelle og uformelle koder og regler i 
norsk næringsliv 

• Ha en viss forståelse for og kunnskap om andre kulturer  

• Ha evne til å lytte, vise respekt og motivere 

• Ha et nettverk og bransjekunnskap som passer for mentee 

• Være en sparringpartner og tilgjengelig ved behov  

• Avsette tid til møter minst en gang i måneden 
  



Hva kan det å bli mentor gi deg?  
• Som mentor kan du gjøre en forskjell for et annet menneske ved 

bare å dele dine erfaringer og kunnskap samt å oppleve gleden 
ved å se at vedkommende lykkes 

• Det å være mentor for en person fra en annen kultur kan gi deg 
økt kunnskap om mangfold og mangfoldledelse – en kunnskap 
som kan komme godt med i en verden der globalisering bringer 
mennesker stadig tettere sammen 

• Du kan bli kjent med en person som har interesse for - og andre 
erfaringer – fra samme bransje og fagfelt som deg selv. Din 
horisont utvides gjennom det å bli kjent med noen fra en annen 
kultur og som kanskje ser ting på en annen måte enn deg 

• Du synliggjør ditt og din bedrifts sosiale samfunnsansvar og 
omdømme 

 

Oppfølging: 
Vi vil også følge mentorene opp etter samtalene med deres 

respektive mentee, med følgende spørsmål: 

• Hvordan har samtalene gått? Kommentarer? 

• Hva slags progresjon har du sett? 

• Hva trenger du av hjelp/støtte for at mentee skal lykkes? 
 

 

 

Omfang  
Oppstart senest i april 2021. Avsluttes i oktober 2021.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det skal legges opp til 
møter minst en gang 
pr måned i 
prosjektperioden 
mellom mentee og 
mentor. 

Struktur
Det første møte holdes
i forbindelse med en
introduksjonssamling. I
dette møtet blir
mentee og mentor
kjent med hverandre,
avklarer gjensidige
forventninger og lager
en møteplan for
perioden.

Møteplan
Utover fremmøte på
introduksjonssamlinge,
deltar ikke mentorene
på fagsamlingene.

Det anmodes om at
mentorene møter på
avslutningssamlingen.

Samlinger



 

 

 

For mer informasjon: https://jobbasker.no/mentorprogram/ 

 

Kontakt: 

 

 
   Hilde Thorud 
   Asker Næringsforening 
   Telefon: 97 70 15 19 
   Epost adresse:  
   hilde@askern.no 
   www.askern.no 
 
 

 
   Sudipa Chakraborty                                                                                      
   Prosjektleder, JobbAsker 
   Telefon: 48 09 32 38  
   Epost adresse:  
   sudipa.chakraborty@nav.no 
   www.jobbasker.no 
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