


 

Vil du bidrage til integration og mangfoldighed i Danmark? Som erhvervsmentor kan du være med 
til at støtte nydanskere i deres personlige og professionelle udvikling i Danmark. Via ’Erhvervsmen-
torkorpset’ kan du med et par timer om måneden gøre en stor forskel, samtidig med at du udvikler 
dine kompetencer og bliver en del af et dynamisk netværk. 

HVORFOR BLIVE ERHVERVSMENTOR? 
• Gør en forskel 
• Mød mennesker, der står i en anden livssituation og har en anden kulturel baggrund
• Deltag i et mentorkursus - gratis
• Deltag i netværksarrangementer med spændende oplæg – ca. 4 gange om året
• Indgå i et spændende netværk med erhvervsmentorer fra en lang række virksomheder
• Bliv matchet med nydanskere med forskellige profiler og behov
• Få adgang til Foreningen Nydanskers hotline, hvor mentorkonsulenter tilbyder sparring

HVAD SIGER JEG JA TIL?
• Mindst 1 gang at blive matchet med en nydansker
• At deltage i et mentorkursus af cirka en halv dags varighed
• At bruge cirka 2-4 timer om måneden som mentor i 6 måneder
• Et kort indledende telefoninterview, som vi bruger til at udarbejde din mentorprofil

HVEM ER MENTEES?
Som erhvervsmentor vil du løbende få tilbud om at blive matchet med en nydansker. Måske er det 
en højtuddannet, en ung i uddannelse eller en der befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet. Du kan 
motivere og hjælpe med fx jobsøgning, ansøgning, CV, netværk og uskrevne regler på arbejdsmarke-
det. Du vælger, hvilken opgave du finder interessant, og hvor du mener, du bedst kan bidrage.
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HVOR LÆNGE VARER ET MENTORFORLØB?
Du har mulighed for at blive matchet i forskellige forløb. De fleste forløb varer cirka 6 måneder.

HVOR MEGET TID SKAL JEG INVESTERE?
Som udgangspunkt skal du bruge cirka 2-4 timer hver måned i en afgrænset periode sammen med 
din mentee. Du og din mentee tilpasser løbende tidsforbruget ud fra behov, og hvad I hver især har 
tid til. Herudover har du mulighed for at deltage i netværksarrangementer.

FRIVILLIGT OG FLEKSIBELT
Deltagelse i Erhvervsmentorkorpsets aktiviteter er frivilligt. Du kan til enhver tid sige nej tak til at 
blive matchet, hvis det ikke passer ind i din hverdag, og du kan melde dig ud, når du vil. Du kan også 
vælge kun at blive tilbudt match med bestemte målgrupper. Hvis du har tid og overskud, kan du 
også blive matchet med flere mentees ad gangen.

HVEM ER FORENINGEN NYDANSKER?
Foreningen Nydansker arbejder for at bane vejen for nydanskere på arbejdsmarkedet og gøre 
mangfoldighedsledelse til et naturligt og værdsat element i dansk erhvervsliv. Foreningen har over 
100 medlemsvirksomheder. 

Læs mere på www.foreningen-nydansker.dk. 

Ring til os på telefon 3393 4383 eller skriv til info@foreningen-nydansker.dk.

Jeg synes, det har været spændende at hjælpe en nydansker på vej. 
Det er en god måde at bruge sig selv på. Min mentee skulle have et job, 
og det er vildt tilfredsstillende at se det lykkes. Jeg bruger ikke mange 
timer på det. Men jeg er med til at skabe en stor forandring. 

 
Erhvervsmentor Gitte Høyer,  

Adm. direktør i Kragelund Kommunikation
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