
 

 

HVAD ER FORENINGEN 
NYDANSKERS 
ERHVERVSMENTORKORPS? 
Erhvervsmentorkorpset består af 
personer i arbejde, der med 
udgangspunkt i egne erfaringer 
hjælper nydanske ledige på deres 
vej ind på det danske 
arbejdsmarked eller i 
uddannelsessystemet.  

HVAD KAN 
ERHVERVSMENTORERNE HJÆLPE 
MED? 
• At svare på spørgsmål om 

jobsøgning, specifikke 
brancher og uddannelser 

• Vejledning i at skrive en god 
ansøgning og et godt CV 

• At fortælle om, hvordan en 
dansk arbejdsplads fungerer 

• Afklaring og inspiration i 
forhold til karriere og 
uddannelse 

• Viden om uskrevne regler, 
når man søger job i Danmark 

• Inspiration til, hvordan man 
bruger og udvider sit 
netværk 

• At dele ud af egne erfaringer 
fra nuværende og tidligere 
jobs  

 
Mentor kan ikke tilbyde job, 
men kan give råd og 
vejledning i forhold til, hvor og 
hvordan man kan finde et.  

 
 

 
INFORMATION TIL KOMMUNER 

 

ERHVERVSMENTOR 
- et tilbud om erhvervsrettet vejledning til ledige borgere 
En erhvervsmentor har beskæftigelsesrettet fokus og kan vejlede den ledige 
borger personligt og målrettet i jobsøgningsprocessen og hjælpe med 
afklaring af muligheder på arbejdsmarkedet inden for specifikke brancher. 
Derudover kan erhvervsmentorerne hjælpe borgeren med at forbedre 
ansøgninger, CV og jobsøgningsstrategi, udvide fagligt netværk samt dele 
viden om uskrevne regler på det danske arbejdsmarked.  

Et vejledningsforløb er som udgangspunkt af seks ugers varighed med 
mulighed for forlængelse i op til seks måneder. Møder mellem 
erhvervsmentor og borger ud over de seks uger vil være uden udgift for 
kommunen. Forløbet kan sammenlignes med et kortere vejledningsforløb. 

HVEM ER ERHVERVSMENTORERNE? 
Erhvervsmentorerne er medarbejdere fra en række virksomheder i og 
omkring København, som frivilligt stiller op som mentorer for nydanskere, 
der ønsker at komme i job eller uddannelse. Mentorerne er en del af 
Foreningen Nydanskers erhvervsmentorkorps og er uddannet på 
mentorkursus. 

HVEM BLIVER BORGERNE MATCHET MED? 
Foreningen Nydansker foretager som udgangspunkt faglige match på 
baggrund af uddannelse, erhvervserfaring, jobønsker mm. Vi kan dog ikke 
garantere, at borgeren får en mentor inden for præcist samme branche 
eller en mentor, der lever op til alle borgerens ønsker.  

HVOR MEGET TID SKAL BORGEREN INVESTERE? 
Som udgangspunkt mødes mentor og mentee på mentors arbejdsplads i ca. 
én time hver anden uge. Begge parter kan desuden forvente at bruge tid til 
forberedelse til møderne.  
 
HVAD KOSTER DET?  
Et erhvervsmentorforløb for en borger koster mellem 4.000 kr. og 5.000 kr. 
+ moms afhængigt af, om samarbejdspartner selv påtager sig nogle af 
opgaverne i forbindelse med mentorforløbet. 
Der afregnes per match, når matchet har været i gang i seks uger.  
 
Et match betragtes som effektueret, når forløbet har været i gang i 
minimum seks uger. Hvis mentee (borgeren) afbryder samarbejdet inden 
for de første seks uger, tæller matchet som effektueret. Hvis mentor 
afbryder samarbejdet inden for de første seks uger, tæller matchet ikke, og 
mentee genmatches uden ekstra omkostning for kommunen. Hvis mentor 
og mentee inden for den første måned begge vurderer, at det er et skævt 
match, og at de ikke kan få glæde af hinanden, tæller matchet ikke, og 
mentor og mentee genmatches uden ekstra omkostning. 
 
KONTAKT: Foreningen Nydansker: info@foreningen-nydansker.dk, 3393 4383  
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