MENTOR-NET

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Vállalkozónők számára



Ön vállalkozással rendelkező hölgy? (Legalább 1 éves, de 4 évnél nem idősebb a vállalkozása)



Szívesen tanul? Szereti, ha van valaki, aki tud Önnek segíteni, Ön mellett áll, amikor
arra szüksége van?



Szeretné vállalkozását fejleszteni?



Szeretné üzleti kapcsolatrendszerét szélesíteni?

Amennyiben kérdéseinkre igennel válaszolt, programunk Önnek szól!
Projektünk keretében 12 hónap alatt nemcsak vállalkozási ismereteit bővítheti egy rendkívül
korszerű módszerrel ráadásul költségmentesen, hanem ebben a fejlődési folyamatban Ön
mellett fog állni mentorként egy rendkívül tapasztalt, felkészült vállalkozó, valamint
vállalkozásfejlesztési szakemberek is. Mindezek mellett becsatlakozhat egy európai
nemzetközi hálózatba, és bővítheti üzleti kapcsolatrendszerét is!
A MAG Zrt. és a SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány az Európai Bizottság támogatásával
„N
NETWORK OF MENTORS FOR WOMEN ENTREPRENEURS IN HUNGARY – MENTOR-NET” c.
projektjének keretében 12 mentor 24 kezdő vállalkozónő mentorálását végzi egy éven
keresztül, havonta meghatározott témakörben. A témakörök tematikusan felépített
vállalkozási ismereteket tartalmaznak.
Jelen felhívásunkban vállalkozó hölgyek jelentkezését várjuk az ország minden

területéről, akik részére a program a vállalkozási ismereteinek bővítése mellett
biztosítja egy személyes mentor támogatását is.
A mentorok olyan tapasztalat, gyakorlattal rendelkező vállalkozók, akik ismerik és képesek
kezelni azokat a kihívásokat, amelyekkel a vállalkozásoknak nap, mint nap szembe kell
nézniük. Tapasztalataikat szívesen osztják meg másokkal is, és vállalják, hogy
vállalkozónőknek segítséget nyújtanak.
Kiknek várjuk a jelentkezését?


Olyan hölgyek jelentkezését várjuk, akik legalább 1 de max. 4 éve működtetnek saját
vállalkozást.





MENTOR-NET
Legalább 1 fő alkalmazottjuk van és vállalkozásuk folyamatos fejlesztésére
törekszenek.
Elfogadják a külső segítséget, hogy hatékonyabban le tudják küzdeni a női vállalkozók
elé táruló problémákat.
Vállalják az aktív együttműködést a program futamideje alatt.

Finanszírozás:



Felhívjuk kedves pályázóink figyelmét, hogy a programban való részvétel pénzügyi
támogatással nem jár!
Mentoraink az Önkéntesség Európai Évének jegyében a projekt teljes futamideje alatt
önkéntes alapon vállalják a segítségnyújtást, és tapasztalataik megosztását a
mentoráltak számára.

A jelentkezés menete:
A jelentkezéshez szükséges nyomtatványok az alábbi linken érhetőek el:
http://www.magzrt.hu és www.seed.hu, illetve jelen felhívás végén csatolmányként.
A pályaművet, amely tartalmazza a kitöltött jelentkezési lapot, a motivációs levelet valamint
a fényképes önéletrajzot Word dokumentumként kérjük elkészíteni, másfeles sorközzel, 12es betűmérettel Times New Roman betűtípussal. Kérjük, a megadott, letölthető
formanyomtatványokat használják!
A pályamunkák beküldési módja, határideje:
A pályamunkát kizárólag e-mailben kérjük elküldeni 2011. november 14-én 24 óráig a
mentor-net@magzrt.hu címre. Más formában, határidőn túl és /vagy hiányosan érkezett
pályázatokat nem áll módunkban fogadni.
Az értékelés menete:
A jelentkezések értékelése két fordulóban zajlik:
 az első fordulóban formailag ellenőrizzük a beérkezett jelentkezéseket, azaz, hogy
minden szükséges dokumentumot beérkezett-e, a jelentkező megfelel-e a pályázati
kiírás feltételeinek
 a második fordulóban a kiválasztott mentorált jelöltek egy személyes beszélgetésen
vesznek részt.

Értékelés szempontjai:
 A jelentkező megfelel a pályázati kiírás feltételeinek.
 A jelentkező elhivatottsága, fejlődési hajlandósága, aktivitása, nyitottsága.
 A jelentkezési lap kérdéseire adott válaszok teljessége, kifejtettsége.
 A vállalkozás működtetésének stílusa, jövőre megfogalmazott célkitűzések.

