Internationale studerende som får job i Danmark, udgør en stor erhvervsmæssig ressource og bidrager i høj
grad til vækst i dansk økonomi og velstand.
Som mentor er du med til at hjælpe de studerende med at opbygger et netværk og skabe sig en karriere i
Danmark. Herudover bliver du en del af et stærkt tværfagligt netværk af mentorer som gensidigt bidrager til
kvalificering af mentorrollen. Efter forløbet modtager du et diplom som tak for din deltagelse.
Mentorordningen, Greater Copenhagen Career Program, har til formål at fastholde attraktive internationale
studerende og talenter i Danmark. Mentorordningen opbygger nye netværk og gør det lettere for
virksomheder at tiltrække og fastholde internationale specialister.

Infomøde

Mentor kick off og
workshop

Midtvejsmøde

5. Oktober 2021
16.30 – 18.30

9. November 2021
9.00 – 15.00

11. Januar 2022
15.00 – 17.00

Matchning
af mentor
og mentee

Løbende
Individuelle møder
ml. mentor og
mentee

•
•
•
•
•
•
•

Afslutningsreception
Maj 2022

Midtvejsmøde
1. Marts 2022
15.00 – 17.00

Del ud af din egen faglighed
Styrk dit professionelle netværk
Få et internationalt pift i hverdagen
Du hjælper et andet menneske
Indsatsen gavner din virksomhed
Mentorarbejdet ser godt ud på CV’et
Du får et tværfagligt netværk med andre mentorer

For at blive mentor lægger vi vægt på, at du:
• Har lyst til at hjælpe og sparre med en international studerende, som er en del af morgendagens talent pool
• Har tilknytning til det danske arbejdsmarked
• Har interesse i at udvide dit professionelle netværk. Både med de internationale studerende og med andre
mentorer, som kommer fra andre brancher end dig
• Vil være en del af et tværfagligt mentor alumni
• Kan deltage i alle 4 fælles møder og minimum 2 x mentor netværksmøder samt min. 4 individuelle møder
med din mentee (online eller fysisk)
• De har et stærkt ønske om job/karriere i Danmark
• De er internationale studerende og er på Master, Ph.d. eller MBA niveau
• De studerer primært indenfor sektorerne Pharma, Biotek, IT, Engineering og Business
Administration
• De kommer fra hele verden
• De kommer med faglig viden og kulturel erfaring
• De har brug for hjælp og vejledning til den danske kultur og det danske jobmarked

→

Relocare samarbejder med Nelleberg Potentialeudvikling og Science City Lyngby om at finde, udvikle og
støtte mentorer i dansk erhvervsliv. Vi samarbejder om at kunne tiltrække og fastholde de bedste
internationale studerende og talenter, og for at kunne bidrage til øget interkulturel kompetence i
virksomhederne. Programmet er et 6 måneder langt kompetencegivende og udviklende læringsforløb for
både mentor og mentee betalt af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Erhvervshus. Der
afholdes i alt 7 forløb mellem 2020 og 2024, så vil du være med på et af de senere forløb, så tøv ikke med at
kontakte os.

