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Miho Tsuchiya Björklund – Kulturkunskap och 
språk i arbetet.
Miho har japanska som modersmål och erfarenhet av administrativt arbete.
Nu arbetar hon på Tomoku Hus som ägs av ett japanskt bolag i Japan. Hennes 
arbetsplats ligger i Insjön. ”Det känns så bra att ha koppling till Japan, jag får 
både nytta av mitt modersmål och min kulturkunskap. Jag arbetar med logistik 
och order. Jag tar hand om kommunikationen mellan Japan och Sverige för de 
anställda i Japan som inte kan engelska och de anställda som arbetar i Insjön 
som inte kan japanska.”

Det som ledde till Mihos nuvarande arbete var hennes mentor, Kjell Nohrstedt, 
som rekommenderade Miho att ta kontakt med Tomoku Hus. Där gjorde 
Miho först praktik år 2009 vilket ingick i Minervas Mentorprogram.  ”Jag 
skickade mitt CV trots att de inte sökte personal just då och det ledde så små-
ningom till ett arbete som jag trivs mycket bra med.”

Framgångar: Regionalt - Nationellt - Internationellt

    Stiftelsen Minervas Mentorprogram
Framgångar

Regionalt      –      Nationellt       –      Internationellt

Miho på kundbesök

Mihos mentor Kjell Nohrstedt och Miho 
Tsuchiya under mentorprogrammet

Kjell Nohrstedt – Regional, nationell och internationell mentor i 
Minervas Mentorprogram
”Under många år hade jag förmånen att få vara mentor i Stiftelsen Minervas Mentorprogram. Det har 
gett mig kunskap, ovärderliga kontakter med andra mentorer och inte minst möjligheter att lära känna 
och få följa mina adepter. Det gav mig också erfarenhet av att arbeta som internationell mentor”.   

Kjell Nohrstedt, Alicante, Styrelseproff s.
Kjell Nohrstedt



Eliza Twardosz – Mentorprogrammet 
ledde till arbete i bristyrke.
Eliza har lärarutbildning 
från Polen och fick vänta 
sex månader på validering 
av sin examen från Hög-
skoleverket. Nu har hon 
svensk lärarlegitimation i 
engelska och undervisar på 
heltid i gymnasieskolan.

”Jag gjorde först praktik, se-
dan fick jag ett vikariat och 
därefter fast anställning. Jag 
trivs så bra med att arbeta 
med ungdomar och med 
mina kollegor.”

Melviana Hedén – Miljökunskap som 
utvecklades till internationellt arbete.
Melviana arbetar som miljö- och utvecklingsingenjör på 
Falu Energi & Vatten och har förmånen att även få använda 
sina kunskaper från sitt gamla hemland, Indonesien. ”Vi 
har tagit emot studiebesök från Tenggarong i Indonesien, 
dit även två Master studerande från Uppsala universitet har 
skickats. Förhoppningsvis kan det leda till projekt inom 
miljö, avfall och energi i framtiden.”

I Falu Kommuns samarbete med Tsumeb Kommun i 
Namibia har Melviana deltagit i arbetet med hållbar avfalls-
hantering och skydd av grundvatten. Det arbetet har lett till 
samarbete med KTH och två magisterstudenter som gjort 
examensarbete.

I Kina, Wuhan, har Melviana medverkat som miljö- och 
avfallskunnig person inom Green Business Region. ”Jag är 
så glad för att min mentor i Minervas Mentorprogram med 
vilken jag har mycket kontakt inom olika internationella 
projekt.”
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Melviana som miljöexpert i Namibia

Vi lägger alltid upp våra nyheter först på vår hemsida 
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Eliza under 
erfarenhetsseminarium i 

Minervas Mentorprogram

Jing Qiu  – Tidigare adept i Minervas 
Mentorprogram som använder sitt 
modersmål och sin kulturkunskap i sitt 
arbete i Dalarna.
Jing är utbildad simultantolk kinesiska – engelska. Nu 
arbetar hon som projektledare på Region Dalarna med 
ett utbytesprojekt med ungdomar, ”Youth VIP Dalarna/
Hubei” i provinsen Hubei i Kina. ”Jag har regelbunden 
kontakt med Kina och vi har gjort två besök i Hubei med 
våra svenska ungdomar. Jag är också ledare för ett projekt 
för att öka ungas inflytande och delaktighet i Dalarna.”

Jing arbetar fortfarande som tolk i sitt eget företag, men 
tiden räcker inte riktigt till eftersom hon arbetar heltid.

Jing Qui som arbetar på Region Dalarna

Liubov Gustafsson – 
Erfarenhet som ledde fram 
till arbete i ett bristyrke.

Liubov har många års erfarenhet av att 
arbeta som lärare i engelska i Ryssland. 
I år tog hon lärar examen i engelska och 
svenska som andra språk på Högskolan 
Dalarna.

”När jag läste kursen Pedagogiskt arbete gjorde jag praktik på 
Komvux, där fick jag senare fick en tjänst som lärare i engelska och 
svenska som andra språk. Jag trivs bra med mitt jobb på Komvux.”

Liubov Gustafsson


