MAAK JIJ HET
VERSCHIL VOOR
EEN AMBITIEUZE
STUDENT?

SUCCES INSPIREERT!
De kans dat jongeren zich succesvol ontwikkelen in hun
leven en werk is groter als zij ondersteuning en inspiratie krijgen van gemotiveerde professionals. Wij brengen
studenten in contact met mensen, die een voorbeeld zijn en
hen inspireren in de rol als mentor.

WAT DOET GIVING BACK?
Giving Back koppelt studenten één-op-één aan een mentor uit het
bedrijfsleven, die hen laat kennismaken met nieuwe activiteiten, plaatsen, mensen, omgangsvormen en zienswijzen. Alle deelnemende
studenten worden lid van de Giving Back Students Community
(GBSC), een vereniging die door de studenten zelf gerund wordt en die
workshops, trainingen, bedrijfsbezoeken en studiereizen naar het
buitenland organiseert.

WAT DOET EEN MENTOR?
Als mentor binnen het Giving Back Studentenprogramma begeleid je
twee jaar lang, ongeveer vier uur per maand, een ambitieuze HBO/
WO student die de eerste is in zijn of haar omgeving die (in Nederland)
studeert. Dit doe je door de student te inspireren en te ondersteunen,
op het gebied van persoonlijke en professionele ontwikkeling en je
deelt je ervaring, kunde en eigen netwerk. Vanuit Giving Back zorgen
we dat jij ook de juiste tools krijgt om de student te begeleiden.

WAT BRENGT MENTOR ZIJN BIJ GIVING
BACK JOU?
Het biedt jou de kans om jouw kennis en ervaring door te geven. Je zal
daarnaast zeker inspiratie opdoen uit contact met je student en zijn of
haar wereld. En je komt terecht in een waardevol netwerk van andere
gedreven professionals.

HOE WORD IK MENTOR?
Om mentor te worden in het Studentenprogramma werk je bij één
van onze partnerbedrijven. Je kunt je aanmelden via onze website
GivingBack.nl. Klik bij ‘MENTOREN’ op de rode button ‘aanmelden’ om
het formulier in te vullen, we nemen zo snel mogelijk contact met je op.
Of bel met 020 623 41 71, wij beantwoorden graag je vragen.

Giving Back
Gebouw Kaap Noord
Asterweg 17A10
1031 HL Amsterdam-Noord

020 – 623 41 71
info@givingback.nl
www.givingback.nl

