Ghid pentru Mentees
Te afli într-un moment în viață în care îți
lipsește echilibrul? Îți dorești să atingi noi obiective în carieră și ești convins că ți-ar prinde bine
câteva sfaturi? Ai nevoie de încurajare și feedback pentru deciziile pe care le iei pentru viitor?
Cu siguranță puțin ajutor din partea cuiva cu
experiență ți-ar fi de folos. Un mentor își pune
amprenta asupra dezvoltării personale și profesionale a celor pe care îi ghidează.
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Women Mentors se adresează oricărui individ
indiferent de vârstă sau gen, oferindu-i șansa
unui sprijin pe parcursul carierei.

Ce este Womentors.ro?
Womentors.ro este o platformă dedicată educării persoanelor care își doresc să se dezvolte la nivel personal și profesional. Platforma oferă, prin intermediul mentoratului,
acces direct la experiențele de viață ale unor femei de succes din diferite domenii.
Mai mult decât o relație mentor-mentee, platforma își propune să fie un spațiu de
învățare și dezvoltare comună. Contribuim astfel la formarea liderilor de mâine, dar
și la crearea unor prietenii de lungă durată.
Majoritatea tinerilor din România nu au un mentor care să le ghideze parcursul
profesional. Womentor este un prim pas pentru a schimba acest lucru.

~ 300.000 tineri între 18 și 24
de ani au abandonat școala
în anul 2015

1,3 %

Doar 1,3% români participă
în programe de educare
continuă
www.womentors.ro

370.000

+ 370.000 tineri între 15 și 24 de
ani se află în rândul NEETS
(Not in employment, education
or training)
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300.000

În căutare de modele
Fiecare mentee, trebuie să își asume câteva
alegeri în plan personal. Trebuie să:
- își dorească să evolueze pe plan profesional.
- fie deschis la noi experiențe, de lărgirea
orizonturilor personale și profesionale.
- își aloce timp pentru interacțiunile cu
mentorul.
- fie receptiv față de critici și feedback de
orice fel.
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Beneficii
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Disciplină, respect de sine, alegeri în viață sau
suport academic, toate acestea sunt vitale pentru
evoluția carierei tale. Le poți obține cu ajutorul
unui mentor, care îți va oferi insight-uri din experiența proprie:
- setarea unor scopuri și efectuarea primilor
pași pentru a le atinge
- acumularea de cunoștințe de specialitate,
insight-uri profesionale și personale
- dezvoltarea abilităților de comunicare
- posibilitatea de a evolua în numeroase domenii
- acces la un sistem relațional solid; ușurință de
a progresa.
- luarea unor decizii sănătoase în viața de zi cu
zi: nutriție, sport, relații sociale.
- posibilități de abordare constructivă a unor
probleme.

Cum pot deveni mentee?
Înscrie-te pe platforma Womentors.ro, iar noi îți
vom răspunde în cel mai scurt timp.
De asemenea, vom identifica mentorul care să se
potrivească cel mai bine raportat la necesitățile tale.
Înscrierea se poate face prin
formularul de pe site-ul Womentors.ro
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Dezvoltã-te alături de noi!
Conferința de Leadership Feminin
The Woman

Platforma Womentors.ro a prins viață ca parte
a Conferinței The Woman, care își extinde
astfel rolul educațional în societate. Coferința
reunește anual peste 500 de femei lider care
participă activ la propria dezvoltare personală
și profesională.

Revista digitală TheWoman.ro este un concept
orientat spre zona de leadership feminin, educație și carieră, iar complementar, atinge subiecte de lifestyle, fashion și nu numai.
Conceptul revistei înfățișează imaginea femeii
de carieră, ca ideal antreprenorial, incomplet
fără o articulare hotărâtă de ea însăși.
The Woman este femeia convingătoare, care
vorbește cu pasiune despre munca ei,
femeia-leader care are o viziune clară asupra
scopului ei și ce își propune să devină.
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The Woman constituie o comunitate unită
sub valorile libertății de expresie, pasiunii și
dorinței de schimbare.

Revista digitală TheWoman.ro

Contacteazã-ne!
Libero Events este agenția de evenimente B2B și B2C, sub semnătura căreia au loc conferințe
și workshop-uri: The Woman, HR Summit, TeCOMM, MarkDay, Architecture Conference&Expo,
Software Architecture Day, Java Day, Signal Connect, Fiscalitate 24.7, Cluj Sales Conference, dar
și târguri: Touristica.

Str. Dostoievski Str. 26-28,
Clădirea B, et. 2,
Cluj-Napoca, ROMANIA
400424

Evenimentele marca Libero Events au la bază profesionalismul și încrederea în clienți ce devin

+40 364 110 371

parteneri și în parteneri ce devin prieteni în domenii precum: antreprenoriat feminin, resurse

www.liberoevents.com

umane, eCommerce, marketing, fiscalitate, arhitectură, IT, vânzări și turism.

7 ani de
Libero Events
înseamnă:

+ 5.705 participanți care au trecut pragul conferințelor

+ 8.720 cești de cafea băute

+ 156.000 vizitatori în cadrul târgurilor

+ 370 bilete de avion achiziționate

+ 23.400 persoane cu care se comunică din baza de

+ 320.000 mailuri primite

date Libero Events

+ 8.670 ore vorbite la telefon

+ 57 ediții evenimente până în prezent

+ 18.000 km parcurși pentru organizare

+ 1.446 parteneriate stabilite

+ 300 rollup-uri instalate
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