Mentorprogrammet
2021 / 2022
Logistikkforeningen avd. Østlandet

Mentorprogrammet i 2021/2022

Logistikkforeningens lokalavdelinger har som formål å blant annet å
orientere medlemmene om utviklingen i fagområdet logistikk samt å
skape et miljø for utveksling av erfaring.
Med dette i bakgrunn vokste ideen om et mentor/mentee-program frem.
I 2019 hadde vi vårt første mentorpar, det ble en succe og i 2020 hadde vi
totalt fem mentorpar. Fem aspirerende logistikere/studenter ble paret
med fem erfarne logistikere.
Logistikkforeningen føler det er naturlig å bidra til kunnskapsdeling i en
verden som blir enda mer kompleks for hver dag som går. Logistikkfaget
er intet unntak.
For Logistikkforeningen handler mentorskapsprogrammet om deling av
kunnskap på tvers av generasjoner, alder, kjønn og bakgrunn. Vi tror
kunnskap er som en hage, det gror og spirer, hvor det vannes. Akkurat slik
tror vi det er for en logistiker. En erfaren logistiker kan ha behov for refill
fra en nyutdannet, akkurat som en nylig utdannet trenger den praktiske
erfaringen som kommer med noen år i bransjen.
Logistikkforeningen har nå et program med oppstart november 2021,
programmet blir gående frem til august 2022.
Programmet vil blant annet inneholde:
•
•
•
•
•
•
•
•

Erfaringsutveksling med erfarne logistikere
Personlig mentor med månedlige møter
Succefaktorer i form av kurs for et godt mentorskap
Bistand til skoleoppgave/bachelor/masteroppgave
Orientering kring arbeidsmarkedet i Norge
Kurs/webinar spesifikt for logistikkforeningen/logistikkforeningen
Bedriftsbesøk til relevante bedrifter innen transport/logistikk
Tilgang til konferanse i regi av Logistikkforeningen

• Års medlemskap hos Logistikkforeningen, avd. Østlandet (tilgang til
samtlige happenings)
• Avsluttende middag eksklusivt for foreningen
Krav til søkende
Mentee:
Være ny i bransjen (maks 3 års erfaring) eller student.
• Vi tror at våre menteer er pasjonerte for logistikkfaget,
lærevillige, nysgjerrige, inkluderende og kan utfordre status quo.
• Er
medlem eller er villig til å bli medlem av
Logistikkforeningens avdelinger.
• Villig til å engasjere seg i minst to månedlige møter med
mentor samt stille forberedt til disse.
• Delta på aktiviteter i regi av mentorprogrammet (nevnt
tidligere).
•

Mal for menteesøknad
Navn/telefon/e-post
• Student/yrkesaktivt/arbeidssøker/tittel
• Hva er din motivasjon for å søke deg inn i mentorprogrammet
(maks 250 ord)?
• Hvilken retning innenfor logistikk kunne du tenke deg å
fokusere på? Se kategorier nedenfor:
•

•
•
•
•
•
•
•

Strategisk og operativ logistikk
Transportøkonomiske spørsmål både for bruker og utøver
Samferdsel og infrastruktur
Offentlig administrasjon
Videregående skoler, høgskoler og universitet
IT og telekommunikasjon
Kvalitetssikring (HMS)

Kostnad for deltakende mentiier er 995, -. Kostnaden er en symbolsk sum
for løpende kostander i programmet ila året. Prisen dekker blant annet:*
• Kurs/webinar spesifikt for logistikkforeningen/logistikkforeningen
• Tilgang til konferanse i regi av Logistikkforeningen
• Års medlemskap hos Logistikkforeningen, avd. Østlandet (tilgang til
samtlige happenings)
• Avsluttende middag eksklusivt for foreningen

For kontakt, vennligst send e-post med overnevnte spesifikasjoner til
Sebastian (sebastian.gustafsson@live.com) eller Synne (synnesg@live.no)

*Med forbehold om evt. endringer som kan skje ila året. Beløpet er ikke
refunderbart.

