
PRVI MENTOR



PRVI MENTOR je brezplačen program, namenjen vsem mladim od. 15 
do 25. leta, ki razmišljate o svoji karieri in iščete najboljšo pot naprej. 

Namenjen je vsem, ki imate veliko vprašanj, potrebujete dodatne informacije 
ali le spodbudo.

Če ste motivirani in si želite odgovore poiskati v družbi tistih, ki so to pot že 
uspešno prehodili, potem je PRVI MENTOR kot nalašč za vas. 

PRVI MENTOR – KAJ JE TO? 



… od marca do junija 2019 z aktivnimi 25 mentorskimi pari.

Mentoriranci so povedali naslednje:

• „Maksimalno pozitivna izkušnja, v kateri sem zelo užival.“ 

• „Bolje se počutim glede mojega prihodnjega življenja. Dobila sem točno takšno spodbudo, kot 
sem jo potrebovala, da stvari pomaknem naprej.“

• „Ustvaril sem si jasnejšo sliko o svoji prihodnosti in o izzivih, ki me še čakajo.“

• „Dobil sem informacije glede iskanja zaposlitve, prvih korakov v podjetništvo, prehodu iz univerze 
na delo itd.“

• „Dobila sem informacije glede mehkih veščin, razumevanja drugih, vrednotah, premagovanju 
strahu, glede gledanja z druge perspektive in o učinkoviti osebni predstavitvi.“

USPEŠNA IN ZADOVOLJNA PRVA GENERACIJA 



Mentorji smo člani AmCham Young Leaders Cluba, ki vam bomo s svojim 
znanjem in izkušnjami pomagali iskati odgovore na vaša vprašanja. 

Skupino sestavlja že več kot 40 mentorjev; več o njih na spletni strani 
https://www.prvimentor.si/

Smo raznolika skupina bolj in manj mladih s številnimi poslovnimi izkušnjami, pestrimi 
življenjskimi zgodbami in mnogimi rešenimi izzivi. 

Z veseljem delimo svoje zgodbe in damo kakšen nasvet, informacijo ali usmeritev.

KDO SMO MENTORJI? 

http://www.amcham.si/sl/amcham-young-leaders-club.html
https://www.prvimentor.si/


• Program bo potekal od 4. 11. 2019 do 31. 5. 2020.

• Vsak bodoči mentoriranec izpolni prijavo na spletni strani https://www.prvimentor.si/.

• Sam lahko predlagaš, katerega mentorja si želiš, in ti ga poskušamo zagotoviti.

• Ekipa projekta bo prijave pregledala in te obvestila o dodeljenem mentorju.

• Pri prijavi bodi inovativen(-na), drugačen(-na), in nas navduši.

• Več usmeritev za mentorirance in o poteku mentorskega programa si lahko prebereš tu.

• Vsak mentoriranec dobi možnost psihometričnega testiranja, možnost obiska AmCham 
Business Breakfast, najbolj ambiciozni mentoriranci pa tudi knjigo Mladinske knjige glede na 
tematiko srečanj in druge ugodnosti članov AmCham-a.

• Pohiti, rok za prijavo je do 15. oktobra 2019 – izbrali bomo do 50 mentorirancev.

KAKO SE LAHKO VKLJUČIŠ?

https://www.prvimentor.si/
https://www.prvimentor.si/usmeritve-za-mentorirance


Veselimo se sodelovanja!

Za vse dodatne informacije in vprašanja nam lahko pišete na 
info@prvimentor.si

mailto:info@prvimentor.si
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