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H
vad skal man slå på i

en ansøgning? Hvor-
dan får man skabt de
rigtige kontakter?

Skal man tage jeans eller
jakkesæt og slips på til job-
samtalen?

Mange spørgsmål trænger
sig på, når man kommer fra
et andet land og søger job i
Danmark. Derfor har divisi-
onsdirektør Torben Gelineck
fra Berendsen Textil Service
indvilget i at være erhvervs-
mentor for for en lille gruppe
udlændinge. 

En af dem er Muhammad
Imtiaz, som er her på green-
cardordningen. Den 37-årige

pakistaner har tidligere be-
skæftiget sig med tekstil-
fremstilling i sit hjemland,
hvor han var kvalitetschef på
en tøjfabrik. 

Siden har han suppleret sit
cv med en MBA i internatio-
nal markedsføring fra det
svenske Marlardalen Univer-
sity. 

Dét ønsker en arbejdsgiver
Igennem tre måneder har
Torben Gelineck været job-
vejleder for Imtiaz. Han har
gavmildt delt ud af kontakter
fra sit erhvervsnetværk. Han
har læst ansøgninger igen-
nem og har givet gode råd til,
hvordan man klarer sig bedst
muligt som jobkandidat i
dansk erhvervsliv. For som i
andre kulturer har danske

virksomheder deres egen ko-
de for, hvordan man begår
sig med succes. Blandt andet
har han fortalt Imtiaz, at det
virker negativt på en dansk
arbejdsgiver, hvis ansøgeren
oversælger sig selv.

»Det får man ikke meget
kredit for her.« 

Han har fortalt Imtiaz, at i
Danmark er det især den per-
sonlige fremtræden, som
tæller. Det, at han virker tro-
værdig og har evnen til at lyt-
te og sætte sig ind i en pro-
blemstilling og virker over-
bevisende på en potentiel ar-
bejdsgiver. 

»Et guldrandet cv kan virke
stik imod hensigten – på mig
og på erhvervsfolk i det hele
taget.«

For mange, også danske

kandidater, går det netop galt
allerede i ansøgningen, adva-
rer han.

»Man spiller på de store
gulvvioliner i stedet for at
svare stringent på indholdet i
jobannoncen. Fortæl i ste-
det: Jeg er den rigtige til job-
bet, fordi jeg har gjort sådan
og sådan og har opnået de og
de resultater. Det er det, en
arbejdsgiver vil have.«

En slags generalprøve
Jobsamtalen er den næste
udfordring. Også den byder
på masser af ubevidste signa-
ler og faldgruber, som man
skal være opmærksom på.

Hvordan skal man f.eks.
klæde sig? Kan man være for
fin, når man skal til samtale
om sit drømmejob?

Ja, det kan man faktisk, har
mentor advaret sin mentee,
da Imtiaz den første gang, de
to mødtes, dukkede op i sit
allerfineste tøj.

»Man er overdressed i
dansk sammenhæng, hvis
man møder op og er klædt,
som om man er på vej til bryl-
lup hos det bedre borgerskab
i Pakistan,« lød det venligt fra
mentor til mentee.

Efterhånden er Muham-
mad Imtiaz godt rustet til et
job i Danmark, vurderer Geli-
neck. Han mener, at Imtiaz
vil være en attraktiv medar-
bejder for eksempel for en
dansk virksomhed, som
handler med underleveran-
dører i Asien. Med sin bag-
grund kan han være med til
at sikre, at europæiske krav til

produktionen bliver over-
holdt, at miljø- og arbejdsfor-
hold er i orden, og at man
f.eks. ikke bruger børnearbej-
dere.

Du er chef i en tekstilvirksom-
hed. Hvorfor ansætter du ham
ikke selv?
»Det er et godt spørgsmål.
Vores firma køber tekstiler
gennem leverandører her i
Danmark,. Tekstiler, som ty-
pisk er produceret i Pakistan
eller Kina. Det vil sige, at det
er ikke os, som skal ansætte
Imtiaz, men nærmere en af
vores leverandører. Eller en
anden virksomhed, som får
produceret varer i Asien. Jeg
kan hjælpe ham på den må-
de, at jeg har et stærkt net-
værk i branchen. Det kan vi

Et job til
Muhammad
Imtiaz
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MENTOR: Oversælg ikke dig selv. Vær pænt
klædt, men ikke overdressed. Kend arbejdsgivers
forventninger. Direktør Torben Gelineck giver
karriereråd til pakistanske Muhammad Imtiaz.

Tre mentorprojekter med succes
Foreningen Nydansker har iværksat mentorordninger med skiftende succes. 
De mest succesfulde nyere projekter er:

Kilde: Foreningen Nydansker JP-grafik: GG

28 pct. kom i job 

I 2011 gennemførte man 
et mentorprojekt for unge 
efterkommere i Køben-
havn. 42 unge deltog, og i 
løbet af 5 måneder var 28 
pct. i enten job eller 
uddannelse.

61 pct. kom i job: 

Projekt ”Dygtige 
unge”. Et projekt, 
som involverede 
unge fra tre 
nordsjællandske 
kommuner.

75 pct. kom i job: 

Hans Jørgen Bonnichsen, tidligere 
operativ chef for PET, var blandt de 
frivillige i en mentorordning, som 
skulle skaffe unge med udenlandsk 
baggrund et fritidsjob som 
forberedelse til en senere karriere.
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61 75

Ledelse
Der er mange fristelser i luftfarten.
Branchen er en af de mest farverige, og
der er masser af folk med friske ideer.
Klaus Ren,
adm. direktør i Jettime

Redigeret af



bruge, når jeg ringer eller
skriver til folk om, at her har
jeg en fyr, som jeg tror, vil
være interessant for dem at
tale med. Formålet er ikke at
sende ham videre til en per-
son, som nødvendigvis skal
ansætte ham. Formålet er, at
han kommer videre i sin
jobsøgning og kommer til at
tale med mange relevante
mennesker. På et tidspunkt
er der et match.«

Det var en henvendelse fra
Foreningen Nydansker for et
halvt år siden, som fik Tor-
ben Gelineck til at blive
mentor.

»Her i virksomheden har
vi arbejdet en del med diver-
sitet. Desuden har vi et højt
standardiseringsniveau på
flere områder, herunder mil-

jø og kvalitet. Vi modtager
49001-certifikat i slutningen
af april. Det viser, at vi lever
op til vores samfundsmæssi-
ge ansvar. Herunder at vi ud-
viser et lokalt engagement.«

Han tilføjer:
»Og så er det noget rent

personligt. Det er en interes-
sant at være mentor.«

Plads til de talentfulde
Imtiaz på sin side er glad for
at have fået en dansk spar-
ringspartner. 

Indtil nu har han godt nok
ikke fået sine karriereønsker
opfyldt, men han arbejder
ihærdigt på sagen. 

I mellemtiden har han
taget job som rengørings-
assistent.

»Det er lidt tricky at finde

job, når man ikke har det
nødvendige sociale og pro-
fessionelle netværk. Sproget
er en anden barriere,« fortæl-
ler han.

Hans arbejdstilladelse
gælder i tre år og kan forlæn-
ges, hvis visse betingelser er
opfyldt.

»Jeg vil gerne fortsætte
min karriere i et internatio-
nalt miljø, hvor man kan gø-
re brug af min baggrund
samtidig med, at jeg bidrager
til det danske skattesystem
og måske udfører noget fri-
villigt arbejde. Jeg valgte
Danmark, fordi det er et
højtudviklet samfund med
et multikulturelt arbejdsmil-
jø. Her er et stort potentiale
for talentfulde mennesker,«
siger Muhammad Imtiaz.

Torben Gelineck, divisionsdirektør i Berendsen Textil Service sammen med sin mentee Muhammad Imtiaz fra Pakistan. Foto: Gorm Olesen
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Sådan fungerer 
ordningen

Et mentorforløb indebærer, at
jobsøgere får tilknyttet en
mentor, som er i beskæftigel-
se. Gerne inden for samme
branche, som mentee er
interesseret i.

Projekterne henvender sig til
nyankomne udlændinge,
indvandrere og unge
efterkommere.

I øjeblikket er der cirka 170
aktive mentorforløb.
Kilde: Foreningen Nydansker
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? Hvad er baggrunden for
scientific management.
Fremstilling af danske desig-
ner-vandhaner til kvalitets-
bevidste tyske forbrugere. For-
bedrede arbejdsgange forud
for en operation på et syge-
hus. Tiden det tager en
cheeseburger at nå fra varme-
pladen til kunden.

Ovennævnte typer af pro-
cesser har en amerikansk
stamfader til den måde, de
bliver målt og tilrettelagt på.
Hans navn var Frederick W.
Taylor, og han levede 1856-
1915. Som uddannet ingeniør
var han kritisk indstillet over
for de tabte muligheder og
spild af arbejdskraft, som ken-
detegnede masseproduktion
af varer i hans samtid.

Frederick W. Taylor udarbej-
dede derfor en teori baseret
på undersøgelser af, hvordan
arbejdere udførte deres opga-
ver. Han beskrev arbejdernes
fysiske bevægelser og målte
f.eks., hvor lang tid hver enkelt
handling tog. Kunne man spa-
re tid og dermed øge virksom-
hedens indtjening ved at skæ-
re unødvendige gåture hen
over et fabriksgulv væk?

Svaret på det spørgsmål var
et klart ja. I så høj grad, at en
virksomhed som Ford lykkedes
med at masseproducere biler
efter så veltilrettelagte ar-
bejdsprocesser, at fabrikan-
tens biler blev hvermandseje.
Især takket være de videnska-
belige principper for ledelse.

? Hvad gik metoden ud på.
Taylor selv kaldte sin metode
for »scientific management«.
Ifølge hans bog ”Shop Mana-
gement” skulle et system ba-
seret på fremstillingsmåden
opfylde fem kriterier: 
1. Der skulle ske nogle tekni-
ske og organisatoriske forbed-
ringer på forhånd. 
2. Man skulle oprette en plan-
lægningsafdeling.
3. Der skulle være funktionelle
formænd.
4. Metoden krævede tids-
undersøgelser.

5. Et nyt lønsystem baseret på
undersøgelserne var påkrævet.

Mange har kritiseret Taylor
for at være mere optaget af at
gøre mennesker til maskiner,
eller til upersonlige led i en
større proces. Led, som en
chef efter forgodtbefindende
kunne kommandere til at sæt-
te arbejdstempoet op i et – ja,
umenneskeligt tempo med
henvisning til scientific mana-
gements lyksaligheder.

Frederick W. Taylor selv
anså dog sin metode som en
gevinst for både medarbejdere
og ledere. Han argumenterede
for, at metoderne i den nye vi-
denskab byggede på objektive
og fair mål af medarbejdernes
indsats, og at man derfor kun-
ne fastsætte mere retfærdige
lønninger til de ansatte. Både
profit og aflønning ville i frem-
tiden blive fordelt på viden-
skabelig basis – til alles til-
fredshed, mente Taylor.

? Hvilke eksempler kender
man fra Danmark.
I Danmark var en virksomhed
som NKT blandt de første til
at omfavne Frederick W. Tay-
lors tanker. Allerede i 1905, to
år efter Taylors boglige intro-
duktion til scientific manage-
ment, begyndte NKT’s Tråd-
værket i Middelfart at arbejde
med principperne. 

Man beskrev fabrikkens
organisation, og fire år senere,
i 1909, førte to statistikere
vareoversigt. Året efter indfør-
te den nye direktør, Walter
Engel, undersøgelser af for-
skellige produktionstider og
aflønninger på basis af resul-
taterne af de undersøgelser.

? Hvordan kan man se
sporene efter Taylor i
nutidens ledelsesmetoder.
Med sin tankegang om måling
af processer lagde Frederick W.
Taylor i høj grad et fundament
for senere tiders ledelsesprin-
cipper som total quality ma-
nagement (TQM) og lean.
Hans principper er naturligvis
tilpasset nutidens produkti-
onsmetoder og organisationer.
I dag er der langt mellem
fremstillingsvirksomheder,
som er struktureret uden tan-
ke for Taylors ideer.

Kilder: Diverse Leksika og
Tidsskrift for Arbejdsliv, nr. 4,
2001

KUNSTEN AT
SPARE EN GÅTUR

MANAGEMENT CLASSIC
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N Frederick W. Taylor er
en stamfader for den
måde, måling af
processer foregår på den
dag i dag.

N Med princippet
scientific management
ændrede han for mere
end 100 år siden måden,
man arbejdede på.

Kåring: Frem til den 29. juni kan borgere og offentligt ansatte
indstille kandidater til den kommunale ledelsespris. Prisen bliver
uddelt af bl.a. Kommunaldirektørforeningen og COK. 
JP

Kandidater søges
Selvstændig: Alt for få kvinder bliver iværksættere, og når de gør
det, har de mindre succes end mandlige iværksættere. Det skriver
Ugebrevet A4.
JP

Mænd har succes som iværksættere

Anders Mørkbak Bruun

Morgenavisen Jyllands-
Posten gennemgår i en ny
serie artikler klassiske
ledelsesbedrifter, som
præger nutidens erhvervsliv.


