
       

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

MENTORKURSUS 
- BLIV KLÆDT PÅ TIL MENTORROLLEN 

 

Randers Kommune og Jobcentret arbejder som en del af kommunens 
CSR-strategi målrettet for at inspirere flere virksomheder til at påtage 
sig et socialt ansvar og dermed skabe flere rummelige arbejdspladser til 
kandidater på kanten af arbejdsmarkedet. Dette er højaktuelt i en tid, 
hvor flere brancher er nødt til at tænke i alternative 
rekrutteringsløsninger for at skaffe den nødvendige arbejdskraft.  

Mentorkurset er målrettet de ansvarlige ledere og medarbejdere i 
virksomhederne, som udfører et værdifuldt arbejde i dagligdagen for at 
inkludere jobkandidater med særlige vilkår i virksomheden og udvikle 
deres kompetencer. På kurset får praktikansvarlige og primære 
kontaktpersoner i virksomhederne værktøjer og inspiration til arbejdet 

som mentor og mulighed for at skabe netværk på tværs. Kurset er 
gratis for virksomheder  

  

 
 

Mentorkurset faciliteres af Kurt Holm Nielsen, Netværkschef i Dansk 
Handicap Forbund, og Marianne Nissen, Konsulent i Dansk Handicap 
Forbund. Kurt har 33 års erfaring som virksomhedsleder, hvor han har 
været stærkt socialt engageret i sin virksomhed, særligt i forhold til at 
hjælpe personer på kanten af arbejdsmarkedet i job.  

Kurt vil forud for mentorkurset deltage i virksomhedsbesøg hos nogle af 
de virksomheder, der ønsker at få uddannet mentorer på vores kursus. 
Dette for at samle inspiration og viden der sikrer, at mentorkurset bliver 
så relevant og praksisnært som muligt. 

Udbytte af mentorkurset 

• Viden om: Hvad er en mentors rolle, opgaver og udfordringer? 
• Mentorforløb: hvordan struktureres et mentorforløb og hvad 

er et realistisk mål for et mentorforløb 
• Kommunikation: hvornår skal man lytte og/eller stille 

spørgsmål, spørgeteknikker og den svære samtale 
• Konflikthåndtering  

 
Der lægges op til en workshop med karakter af undervisning (konkrete 
redskaber), erfaringsdeling og cases med stor inddragelse af deltagerne. 

 

 

 
Tidspunkt:  
I 2018 afholdes 1-dages mentorkurser følgende dage: 
Dato: 27.09.2018 kl. 9-16 
Dato: 22.11.2018 kl. 9-16 

Program for dagen 

• Velkomst/rammesætning 
• Præsentationsrunde 
• ”Værktøjskassen” til mentorer 
• Frokost 
• Cases 
• Opsamling 
• Kaffepause 
• Spørgsmål og dialog 
• Evaluering  

 
Der udstedes mentorbevis til alle deltagere. 
 

 

 

 

 

 

 
Business Park Randers 
Puma Lounge 1 
Parkboulevarden 31  
8920 Randers NV 

Tilmelding: jobcenter.erhverv@randers.dk med emnet ”mentorkursus”, 
info om navn og mailadresse på deltagerne- samt hvilken dag, de ønsker 
at deltage. Har du spørgsmål, så ring til projektleder Camilla Gade på 
89157968. 

Der bliver serveret frokost og kaffe/the/frugt under kurset.  
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