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Mød nogle af mentorerne fra 
KMP+ Executive Business Mentor-Korpset

Scan koden og se videoen af 

vore mentor/mentee-par, der 

fortæller om det at være en del 

af Executive Business Mentor-

programmet hos KMP+.

Det er spændende at opleve, hvordan et 

menneske udvikler sig og bliver stadig bedre til at 

løse sine opgaver. I Executive Business Mentor-

korpset får man mulighed for at arbejde med 

mentees fra andre brancher og virksomheder end 

ens egen. Det er lærerigt og inspirerende. Jeg har 

mødt et spændende menneske og oplevet, 

hvordan forløbet har skabt værdi for min 

mentee. 

                       Bent Løvschal, Underdirektør 

Executive Business Mentor-programmet 

og undervisningen i KMP+ har, set fra mit 

perspektiv, et højt fagligt niveau, et godt 

læringsmiljø samt kompetente under-

visere. Jeg er blevet endnu mere skarp 

i rollen som mentor, samt fået et 

fagligt og personligt løft, der 

bidrager til, at mentee udvikler 

sig endnu mere.

                    Jørgen Segall, Konsulent

Det er spændende at være mentor, fordi jeg lærer 

meget om forskellige tilgange til lederskab, og hvor-

dan organisatoriske strukturer er medvirkende til at 

sætte rammen for lederskab. Det er også spændende 

at arbejde med andre ledere og høre, hvad der moti-

verer dem, og hvordan de tackler deres udfordringer. 

Som mentor i Executive Business Mentor-korpset får 

jeg mulighed for at være mentor uden for min 

egen virksomhed. Det er meget givende, da jeg 

fuldstændig må stole på mentees viden om 

organisationen.    

Karsten Lollike, Corporate Vice President, 

Global Safety, Novo Nordisk A/S

Jeg valgte og har stor glæde af at være 

en del af Executive Business Mentor-

korpset hos KMP+. Mentoring for mig 

er et enestående lærings-værktøj, hvor 

mentee og mentor gensidigt lærer af 

den indbyrdes relation: Mentee er i et 

intenst læringsforløb med fokus på 

konkrete udfordringer, og mentor har 

mulighed for at afprøve forskellige 

ledelsesstile/værktøjer og løbende 

få feedback fra mentee.

Betina Østergaard Eriksen, VP, 

R&D Site Head, Takeda DK



Hvorfor vælge en Executive 
Business+Mentor
Når du vælger en Executive Business+Mentor, får du en fortrolig 

sparringspartner uden for dit normale netværk. Vores mentorer er 

alle engagerede i deres egen udvikling og aktiviteter uden for job-

bet. De ønsker at bruge deres evner og erfaring til glæde for andre. 

De gør det frivilligt og modtager ingen betaling.

Kvaliteten er vigtig
Hos KMP+ ønsker vi at sikre kvaliteten i mentorskabet, og alle

vores Executive Business+Mentorer har gennemført en profes-

sionel mentoruddannelse hos KMP+. Mentorerne er nøje udvalgt

på baggrund af deres ledererfaring (minimum 10 år) samt deres

evne til at udvikle talenter og skabe gode forretningsresultater.

Mentorerne kommer hovedsageligt fra større private virksomheder,

danske og internationale, samt større off entlige organisationer.

Dit udbytte som mentee
• Nye perspektiver til at agere med større gennemslagskraft.

• Optimering af styrker og ledelseskvalifi kationer.

• Øget evne til at skabe resultater.

•  Et fortroligt sted at drøfte forretning, ledelse, personlig og 

faglig udvikling.

Virksomhedens udbytte
•  Fastholdelse af medarbejdere, som på denne måde får 

sparring til at udvikle sig i jobbet.

•  Medarbejdere med større indsigt i egne styrker og svagheder, 

hvilket styrker præstationer og resultater.

•  Udviklet og øget motivation hos garvede medarbejdere.

Hvordan får jeg en Executive Business+Mentor?

Pris
Et mentor/mentee-forløb:    Kr. 19.500 ekskl. moms

Kontakt os på info@kmpplus.com for at høre mere om, hvordan du kan komme i gang med et Executive Business Mentor-forløb.

Læs mere på www.kmpplus.dk, hvor du også kan tilmelde dig til vores nyhedsmail.

1   Udbytte for dig og virksomheden
Vi har stort fokus på, at dit udbytte af et Executive Business 

Mentor-forløb også skaber værdi for din virksomhed. Derfor 

er det vigtigt, at du inddrager din daglige leder i processen. 

Første skridt er, at vi arrangerer et møde med dig for at intro-

ducere forløbet og aftale det overordnede formål samt det 

ønskede mål for læringsprocessen.

2   Matchning
Det er vigtigt for os at skabe det rigtige match mellem dig og 

den Executive Business+Mentor, som bedst kan bidrage til din 

læring og udvikling samt udfordre dig på passende vis.  Derfor 

starter  matchningsprocessen med, at du får en personprofi l 

med fokus på sociale og emotionelle kompetencer. Derefter får 

du en individuel tilbagemelding med fokus på din lederrolle og 

dit udviklingspotentiale.   

3   Dig og din Executive Business+Mentor
Executive Business Mentor-forløb skaber et fortroligt udvik-

lingsrum for dig, fordi din Executive Business+Mentor kommer 

fra en anden virksomhed. Med brug af Mentors Mange Roller, 

som er udviklet af KMP+, vil din mentor med udgangspunkt i 

dit overordnede formål støtte din udvikling og udfordre dig på 

både det personlige og det professionelle plan.

4   Kvaliteten i programmet
Vi sikrer, at du inden forløbets start får en grundig introduk-

tion til mentoring. Under forløbets 12 måneder vil du desuden 

være i jævnlig kontakt med en af vores Executive Mentor-

coaches, som sikrer en løbende evaluering af samarbejdet 

mellem dig og din mentor. 

5   Evaluering af resultater
Til sidst i forløbet gennemfører vi en afsluttende evaluering, 

som er baseret på et uddrag af spørgsmål fra Mentor+

Undersøgelsen tilpasset dette forløb. Resultatet af denne 

evaluering gør det muligt, for både dig og din virksomhed at 

arbejde videre med dine fremtidige målsætninger. 

STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5

Står du over for nye udfordringer? Er du ny i leder-

jobbet? Trænger du til forandringer, eller ønsker du at 

videreudvikle dig i karrieren? Så kan en Executive 

Business+Mentor støtte, rådgive og coache dig 

igennem de udfordringer, du står overfor.

Kirsten M. Poulsen, Direktør & Management Konsulent, KMP+  


