
Programmet tilbydes i samarbejde med Copenhagen Capacity og delfinansieres af EU. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vil du være mentor for en international studerende? 
 
Virksomheder i Danmark har brug for eksperter med specialiserede tekniske færdigheder, 
international erfaring og kulturel forståelse af udenlandske markeder. 
Vil du hjælpe Greater Copenhagen Career Program med at dække dette behov? 
 
Greater Copenhagen Career Program er et 6 måneders karriereprogram, som tilbyder in-
ternationale studerende, der er bosiddende i hovedstadsområdet, personlig udvikling, job-
søgningsseminarer og netværksaktiviteter på danske virksomheder. Derudover får de en 
personlig mentor, der rekrutteres gennem Perspectiv og Foreningen Nydansker. Formålet 
med programmet er at hjælpe de studerende til at komme ind på det danske arbejdsmar-
ked. 
 
Vil du være mentor? 
Programmet tilbydes 160 studerende pr. år, så vi har brug for mange frivillige mentorer, 
der kender til de skrevne og uskrevne regler på danske arbejdspladser og som har lyst til at 
dele deres erfaringer med en mentee. 
Hvis du har lyst til at hjælpe en international studerende til at forstå hvordan en dansk ar-
bejdsplads fungerer, så send en mail til lisaott@perspectiv.dk, så får du de informationer 
du har brug for i dit virke som mentor. Du kan læse mere på Perspectivs hjemmeside. 
 
Hvad skal der til? 
Det forventes, at du som mentor møder din mentee 3-6 gange i løbet af de 6 måneder 
programmet varer. Møderne finder som udgangspunkt sted på mentors arbejdsplads. Der 
er nogle enkle regler mentor og mentee skal følge, for at få mest ud af relationen: 
• Det er mentees opgave, at lave dagsorden til møderne, og at omsætte den opnåede 

læring til egen hverdag 
• Mentor har ansvar for at sætte tid af til møderne med mentee 
• På det første møde udarbejdes en samarbejdsaftale, der sikrer at forventningerne mel-

lem mentor og mentee er afklarede 
• Mentorrelationen fokuserer på mentees karriere 
• Samarbejdet varer 6 måneder 
 
 
Hvad siger andre mentorer? 
Rolf Andersen, frivillig mentor i Greater Copenhagen Career Program, siger: 
”Mentorarbejdet er vigtigt for at integrere de internationale studerende. Jeg giver de stu-
derende et skub i den rigtige retning. Ved at trække på egne erfaringer, hjælper jeg mine 
mentees med alt fra at udarbejde et godt CV, jobansøgninger og indmelde sig i en lokal 
sportsklub til at give gode råd før en jobsamtale”  
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