
Mentorprogram: Nye muligheder 

 

Er jobsøgningen gået i stå? 
Lad os hjælpe aktivt med at åbne nogle døre 

 
Er du på udkig efter et kommercielt drømmejob, men føler dig kørt fast? Så kan vores 
Mentorprogram være svaret. Vi kan hjælpe dig med at optimere din indsats og give dig adgang til et 
stort netværk, som kan være nøglen til dit næste job.  

 
Måske sidder du fast i samme måde at gøre tingene på. Eller føler, at der ikke er flere indgange at 
hente i det netværk, du selv har? Eller måske har du brug for ny inspiration til at profilere dig selv 
anderledes til en ny type job? 

Vores mentorprogram henvender sig særligt til stærke kommercielle management profiler og mid-
level managers. Dette er ikke som et almindeligt coaching-forløb eller outplacement-partnere. Vi 
adskiller os ved at investere os selv personligt i din jobsøgning bl.a. ved at give dig adgang til vores 
eget store netværk. Vi har således en ’hands on’-tilgang, der betyder, at vi proaktivt hjælper dig 
med at åbne døre og holde øje med muligheder, som kan sikre dit næste job.  
 

Vores mentorprogram indeholder:  

• Coaching  
Vi hjælper dig med at fokusere på målet og strømline dine aktiviteter – det inkluderer bl.a., 
at vi kigger på dit cv og finder måder at styrke din profil.  

• Adgang til netværk med 3000+ profiler og brands 
Du får adgang til vores store personlige netværk af stærke kommercielle profiler inden for 
danske, nordiske og internationale brands på tværs af mange industrier.  

• Proaktiv tilgang 
Vi bliver en del af dit hold. Vi er ikke bare en coach – vi vil også aktivt gå i felten med dig og 
sørge for at åbne døre hos brands, som du gerne vil gå efter.  

• Handlingsplan 
Vi vil hjælpe med at udvikle en plan som – skridt for skridt – kan føre til dit næste job. Vi vil 
ugentlig følge op på udviklingen, feedback og mulige udfordringer og tilpasse planen 
løbende. 
 

Prisen for mentorprogrammet er selvfølgelig tilpasset din situation. Vi ved, at det skal være til at 
betale, og vi har sørget for, at du kun betaler en vis procentdel upfront og resten, når du har fået et 
job.  

 
Kontakt 
Niels Møller Nielsen for at høre mere:  

+45 2620 8020 | niels@ordorecruitment.com | ordorecruitment.com 
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