
 

 

HVAD ER EN ERHVERVSMENTOR? 

En erhvervsmentor er en person i 

arbejde, der ved at trække på sine 

erfaringer kan hjælpe dig på din vej ind 

på det danske arbejdsmarked eller i 

uddannelsessystemet.  

HVAD INDEBÆRER ET MENTORFORLØB? 

Et mentorforløb varer ca. 4 – 6 måneder 

med 1 – 2 møder om måneden. I mellem 

møderne er det vigtigt, at du arbejder 

aktivt med din jobsøgning. 

HVAD KAN MENTOREN HJÆLPE DIG 

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 du bruger og 

udvider dit netværk 

• At dele ud af egne erfaringer fra 

nuværende og tidligere jobs  

 
Mentor kan ikke tilbyde dig et job, 

men kan give dig masser af 

inspiration til, hvor og hvordan du 

kan finde et. 

 

 
 

FÅ EN ERHVERVSMENTOR 

 

Medarbejdere fra en række virksomheder i og omkring 
København stiller frivilligt op som mentorer for borgere 
med udenlandsk baggrund, der ønsker at komme i job 
eller uddannelse i Danmark. 

En erhvervsmentor kan vejlede i jobsøgningsprocessen og 
hjælpe med afklaring af muligheder på arbejdsmarkedet 
og i specifikke brancher. Derudover kan erhvervsmentoren 
hjælpe med at forbedre ansøgninger, CV og 
jobsøgningsstrategi, udvidelse af fagligt netværk samt 
viden om uskrevne regler på det danske arbejdsmarked. 

Man mødes med sin mentor ca. 1 – 2 gange om måneden, 
og et erhvervsmentorforløb varer oftest 4 – 6 måneder. 

Et mentorforløb foregår på frivillig basis både for mentor 
og mentee, og det bygger på en aktiv deltagelse fra begge 
parter. 

Tal med din jobkonsulent om, hvordan du får tilknyttet 

en mentor! 

HVEM BLIVER JEG MATCHET MED? 
Du bliver tilknyttet den mentor, der bedst passer til din 
situation og dine behov i forhold til uddannelse, jobønsker 
mm. Vi kan ikke garantere dig, at du kan få en mentor, der 
passer præcist til alle dine ønsker. Men uanset hvad, er vi 
sikre på, at du kan få et stort udbytte af mentorforholdet. 

Mentorerne er en del af Foreningen Nydanskers 
erhvervsmentorkorps og er uddannet på mentorkursus.  

Mentor kan ikke finde et job for dig, men kan hjælpe dig 
med din jobsøgning. 

HVOR MEGET TID SKAL JEG INVESTERE? 
Som udgangspunkt mødes du med din mentor på hans 
eller hendes arbejdsplads i ca. en time hver anden uge. 
Sammen laver I en plan for jeres samarbejde og aftaler, 
hvor og hvornår I mødes, og hvad du skal arbejde med 
mellem møderne. 

Det er frivilligt at få en mentor, og mentorforløbet 
erstatter ikke andre aktiviteter på jobcenteret. 
 

 

 


