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Hledání mentorů 

 

Přehled 

Hledání mentorů vám umožní identifikovat potenciální mentory hledáním atributů jako Certifikace, Oblasti 
studia, Tituly, Lokalita, Profesní příslušnost a/nebo Dovednosti. 

Kdo to dělá: Zaměstnanec 

Co je třeba vědět:  

 Mentorský program vytváří příležitosti k profesnímu rozvoji a k budování sítě napříč celou společností. 

 Od mentorů i mentorovaných je požadován šestiměsíční závazek.  

 Mentor a mentorovaný se budou scházet minimálně jednou měsíčně na 30-60 minut.   

 Další zdroje mentorování jsou dostupné na CoorsTek U. Tyto zdroje jsou prozatím k dispozici jen v 

angličtině.  

 Až identifikujete potenciálního mentora, vyžádejte si mentorování podle pomůcky Přidání mentora (Add 
a Mentor).  
 

 

Krok 1 

Zvolte worklet Talent a výkon (Talent and 
Performance).  

 

 

 

 

 

 

 

Krok 2 

V Mentorování (Mentorship) zvolte Zobrazit 
víc (View More). 

 

 

 

 

 

 

 

Krok 3 

Zvolte Hledat mentory (Find Mentors). 

https://home.coorstek.com/sites/coorsteku
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Pro filtrování podle atributů použijte kategorie 
na levé straně obrazovky, například 
Certifikace, Oblasti studia, Tituly, Lokalita, 
Profesní příslušnost a/nebo Dovednosti.  

 

Skupinu můžete skrýt zvolením . Skupinu 

můžete rozšířit zvolením . 

 

Krok 4 

Zvolte atributy, které požadujete u mentora. 
Vaše výsledky budou zúženy, jakmile zvolíte 
atribut.  

 

Poznámka: Pokud zvolíte příliš mnoho atributů 
najednou, můžete obdržet jen malé množství 
výsledků.  

 

Krok 5 

Prohlédněte si výsledky hledání a identifikujte 
potenciálního mentora.  

 

Poznámka: Pokud si chcete prohlédnout něčí 
profil, klikněte na jeho jméno ve výsledcích.  

 

Krok 6 

Pokud chcete hledání vymazat, zvolte 
Vymazat všechny (Clear All).  

 

Jako alternativu k použití aspektů z kroku 4 
můžete zadat požadované atributy do 
vyhledávací lišty a stisknout Enter. Pak 
pokračujte kroky 5 a 6.  

 

Hledejte dál za pomoci filtrů a/nebo přímého 
hledání, dokud neidentifikujete potenciálního 
mentora (mentory).  
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Často kladené otázky 

Kde najdu více informací o mentorování? Zdroje ohledně programu mentorování najdete na intranetu pod 

CoorsTek U, nebo se podívejte na toto video, které ukazuje, jak je mentorování pro CoorsTek důležité. Tyto 

zdroje jsou prozatím k dispozici pouze v angličtině. 

 
 
 

https://home.coorstek.com/sites/coorsteku
https://video.coorstek.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=9c1052a6-ff39-4ee5-bbdc-2e00fbe8f98d

