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Om du vill utveckla ditt ledarskap i ett  
mentorprogram kontakta:

Stiftelsen Minerva  
Kyrkbacksvägen 8  
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Arbetsliv SamhälleIndivid

När Stiftelsen Minerva genomförde det första mentor-
programmet 1992, var det för att öka ledarkompeten-
sen och bilda fruktbara nätverk i Dalarna.

Våra nationella och internationella projekt har givit 
oss ett stort kontaktnät i Europa med organisationer 
som arbetar med ledarskap, jämställdhet och mång-
fald.

Vi erbjuder mentorprogram för ledare i företag och 
offentlig sektor.

Marianne Lundberg 

Ordförande  
Stiftelsen Minerva

Jörgen Fältsjö  

VD Kraftplan AB

Stiftelsen Minerva har lång erfarenhet av 
mentorprogram och har mycket hög kom-
petens och erfarenhet vilket präglar hela 
processen. Verksamheten vilar på en stark 
värdegrund vilket ger hög trovärdighet för 
mig. De visar ett genuint engagemang. För 
mig som mentor känner jag stor respekt för 
min adepts utveckling.

Cecilia Åhlberg 
Kontorschef privat, Leksands Sparbank. 

Under mentorprogrammet har jag utvecklats 
som ledare. Jag engagerar mig mer i strate-
giska beslut, delegerar mer och tar tag i kon-
flikter i ett tidigare skede än tidigare. Genom 
min mentor har jag fått bekräftelse och blivit 
ifrågasatt. Jag vårdar mitt eget varumärke 
bättre nu.

Cynthia Gustavsson 
Global Inventory Control, Atlas Copco.   

Jag är ledare i en mycket mansdominerad 
bransch och ansvarar för Supply Chain i 23 
länder. Min mentor arbetar också över hela 
världen. Genom mentorprogrammet har jag 
fått möjlighet att reflektera och fått distans 
till mitt ledarskap.

Athanasia Karafylloudi 
Advokat inom straffrätt. 

Jag är advokat och kommer från Grekland. 
Mentorprogrammet har betytt mycket för 
mig eftersom jag saknade eget nätverk när 
jag kom till Dalarna. Min mentor är advokat 
inom samma område som jag. I Stockholm 
har jag fått följa med min mentor i hennes 
arbete och det har givit mig stor kunskap om 
advokatyrket i Sverige. Den inblick i yrket 
som min mentor hjälpt mig att få, skulle jag 
inte kunnat få på annat sätt. 

Det unika med 
Stiftelsen Minervas mentorprogram

Stiftelsen Minervas mentorprogram är kvalitetssäkrat 
och certifierat enligt ISO 9001

Mentorprogrammet pågår under ett år och innehåller 
regelbundna seminarier

Stiftelsen Minerva säkerställer matchningen mellan 
adept och mentor

Adepten finner nya perspektiv, reflekterar och prio- 
riterar tillsammans med sin mentor

Adeptens professionella och personliga utveckling  
leder till ett hållbart, flexibelt och effektivt ledarskap.

Adept och mentor utökar sina nätverk


