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 Μπορώ να γίνω κι εγώ Business Mentor?  

Ναι. Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, που εμείς χάριν αστείου 

καταλήξαμε να ονομάζουμε «10 εντολές». Ποιες είναι αυτές? 

 

1. Να έχεις αναγνωρισμένη προσφορά στον τομέα σου για 

τουλάχιστον μια 5ετία,  

2. Να είσαι σε θέση να αποδείξεις αυτή την προσφορά, 

3. Να διαθέτεις κάποια εξειδίκευση που ανταποκρίνεται απόλυτα 

στις  ανάγκες των φίλων και πελατών του  Business Mentor 

Greece,  

4. Να μπορείς να αποδείξεις την εξειδίκευση αυτή, 

5. Να προσκομίσεις τουλάχιστον 2 συστάσεις εργοδοτών σου ή 

πελατών σου (με πλήρη στοιχεία προκειμένου το Business 

Mentor να επικοινωνήσει μαζί τους) 

6. Να διαθέτεις συλλογική συνείδηση και συνεργατικό  πνεύμα,  

7. Να σε χαρακτηρίζει η διάθεση για προσφορά,  

8. Να διαθέτεις ηγετικές  ικανότητες κ.ά. βασικά στοιχεία της 

προσωπικότητας που χαρακτηρίζουν ένα πετυχημένο coach. 
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9. Να έχεις διαβάσει το όραμα και τις αξίες του Business Mentor 

και να ταυτίζεσαι με αυτά.   

10. Να είσαι τίμιος, ειλικρινής και συνεπής στις δεσμεύσεις σου και 

τα ωράρια σου.   

 

 Κι ας πούμε ότι πληρώ αυτές τις προϋποθέσεις. Μετά τι?  

Αν το βιογραφικό σου εγκριθεί, ακολουθούν 3 ακόμη διαδικασίες από 

τις οποίες θα πρέπει να περάσεις με απόλυτη επιτυχία πριν ενταχθείς 

στην εκλεκτή ομάδα του Business Mentor Greece. Ποιες είναι αυτές? 

  

1. Η συμμετοχή σου σε ένα ψυχομετρικό τεστ διάρκειας 15 λεπτών. 

Το τεστ βασίζεται σε δοκιμασμένες ακαδημαϊκές έρευνες και 

αποσκοπεί στο να διασφαλίσει πως διαθέτεις όλα εκείνα τα 

χαρακτηριστικά, που κρίνονται απαραίτητα για ένα Business 

Mentor. 

2. Εφόσον ολοκληρώσεις με επιτυχία το προαναφερόμενο 

στάδιο, θα κληθείς να περάσεις από μία προσωπική 

συνέντευξη διάρκειας 30’. Συνήθως σε αυτήν την διαδικασία 

παρευρίσκονται η υπεύθυνη του HR και ένας τουλάχιστον 

πιστοποιημένος Business Mentor.  
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3. Aν ολοκληρώσεις και αυτήν την διαδικασία με επιτυχία, τότε το 

μόνο που απομένει, είναι να γνωριστείς με την υπόλοιπη 

εκλεκτή ομάδα των Business Mentors.  

 

Κι επειδή συνηθίζουμε να το γιορτάζουμε, κάθε φορά που συναντάμε 

σπάνιους & ξεχωριστούς ανθρώπους σαν κι εσένα, σου 

επιφυλάσσουμε μια μικρή γιορτή. Έτσι, για να σου ζητήσουμε συγνώμη 

για την ταλαιπωρία που σε υποβάλαμε. Δεν έχουμε όμως άλλο τρόπο 

να διασφαλίσουμε πως οι φίλοι και πελάτες μας θα έχουν μόνο τους 

καλύτερους στο πλευρό τους.  

 

 

 

 


