
Citater fra tidligere talent mentees
 
Louise Sonne Dyreborg
Afdelingschef hos Industriens Uddannelser

”Min deltagelse i talentmentor programmet har gjort, at jeg blev mere afklaret på, at  
jeg gerne ville gå ledervejen, samt at jeg havde de ambitioner og kvalifikationer, der 
skulle til. Særligt samtalerne med min mentor hjalp til denne afklaring, men også  
andre elementer i forløbet har spillet ind.

Jeg har fået lederjobbet, og jeg mener, at min deltagelse i talentmentor programmet,  
ud over at gøre mig mere klar omkring mine karriereønsker, også har medvirket til at  
få sat ord, på hvad det er jeg kan. Der har været en platform til at diskutere talent,  
ambitioner og karriere med andre, som man ellers slet ikke ville være kommet i kontakt 
med. Det har også været et afsæt for mig til at kunne tydeliggøre mine ambitioner på 
min arbejdsplads. På samme måde forestiller jeg mig, at det vil være en løftestang til  
at søge et evt. lederjob.

Træningen i at sætte ord på ”sit talent” – først i ansøgningsprocessen, dernæst til  
arrangementer og til sidst i sit netværk har givet mig et mærkbart skub i den retning, 
som min karriere har taget.”
 

Louise Kjær Jensen
AC Fuldmægtig hos Miljøministeriet

”På baggrund at mine mentor-møder, er jeg kommet frem til, at jeg ikke nødvendigvis 
ønsker at være leder. 

For mig var det en vigtig erkendelse, da jeg længe har tænkt, at det var af den vej jeg 
skulle gå. Jeg blev klar over, at jeg har en stor interesse i ledelse og det at arbejde med 
ledere, men der er forskel på en interesse for faget og på at skulle være leder. 

Det har haft den betydning, at jeg ikke aktivt har søgt jobs med direkte mulighed for 
en lederposition indenfor en kort fremtid. I stedet har jeg søgt og fået et job, der giver 
mig mulighed for at arbejde med ledelse.

Så mit udbytte af at deltage har bl.a. været, at jeg er blevet afklaret i forhold til mine 
lederambitioner og det har ændret i min strategi i forhold til lederjobbet. Om jeg en  
dag ender som leder, ser jeg nu som en ”mulighed” i min karriere, men ikke en ”nød-
vendighed”.”

 
Jeanette Ellen Bauer
Ledelsesrådgiver og chefkonsulent hos Kost & Ernæringsforbundet

”Talentmentor programmet har gjort flere ting for mig. Først og fremmest, at jeg fik troen 
på mig selv. Jeg blev klar over, at det var ok at tale om de ambitioner. Jeg har også fået 
troen på, at jeg har ledelsestalentet. Da jeg startede, var det med en selvtillid i bund. Jeg 
syntes, at alle de andre var meget sejere end lille, dumme mig. Men gennem forløbet 
opdagede jeg, at jeg var faktisk ok. Og det jeg ville og kunne, var faktisk også ok. 

For mig har det været en kæmpe gave. Jeg fik lov at møde en kvinde, som jeg virkelig 
beundrer og respekterer – både fagligt og personligt. Jeg lærte utroligt meget af min  
mentor. Især om at trække vejret og tro på det. Tro på, at mønsterbrydere har lige så 
meget ret til at være der og gå efter en karriere som alle andre. 

Det har så også gjort mig frustreret, for den øgede opmærksomhed på det hos mig selv, 
har også skubbet til utålmodigheden ;-) Jeg synes stadig, at alle de andre er meget sejere 
end mig. Men jeg hviler måske lidt mere i det nu :-)”



Maria Lillie Sonne
Fuldmægtig hos NaturErhvervsstyrelsen

”Jeg så ikke mig selv som ledertypen og havde ingen ambitioner om at blive leder en  
dag. Det var ”for sjov”, at jeg søgte en mentee-plads i Djøfs talentmentor program for 
kvindelige ledelsestalenter. Jeg blev meget overrasket, da jeg blev udtaget og vidste  
ikke helt, hvad jeg skulle stille op med det. Heldigvis tog jeg mod til mig og mødte op!

Siden er ledelse sat på min dagsorden for min karriere og det er jeg glad for. Med 
ledelsestankerne følger også ligestillingsdebat, kønsroller og stereotype forestillinger 
omkring forskelle på mænd og kvinder.

Mit udbytte af at deltage i talentmentor programmet hænger uløseligt sammen med 
mine egne eksistentielle spørgsmål, som jeg forhåbentlig aldrig bliver færdig med at 
stille overfor mig selv og omverdenen. Ikke mindst har talentmentor programmet givet 
mig blod på tanden til at turde at have ambitioner om at arbejde mig til tops og søge 
lederstillinger i fremtiden. Jeg er nu helt afklaret med mine lederambitioner: De er der, 
men jeg vil ikke ledelse for enhver pris.

Talentmentor programmet har helt klart ændret min strategi i forhold til at få leder-
jobbet. Jeg tænker mere langsigtet i min karriereplan. Med mindre, at jeg får et lederjob 
direkte tilbudt, vil jeg gå efter en lederstilling, når jeg selv føler mig moden til det sam-
tidig med, at jeg på familiefronten føler, at en sådan mere krævende arbejdsstilling kan 
rummes i mit privatliv.

I forbindelse med talentmentor programmet og i netværket for min årgang har jeg  
deltaget i debatter og oplæg omkring ledelse, balance mellem arbejds- og privatliv m.m. 
Jeg er derfor også blevet mere afklaret med, hvilken slags leder og arbejdsmenneske,  
jeg ønsker at være. Jeg bliver meget inspireret af at høre om andres ledelseserfaringer. 
Derfor så jeg meget frem til at deltage i Djøfs TalentMentorCamp d. 8.-9. marts 2014. 
Spørgsmålet om kvinder i ledelse og ledelse generelt er i dag blevet en slags fritids- 
interesse for mig, som jeg lærer meget af.”

 
Stine Mølbak
Personlig assistent for direktøren i Velux fonden

”Hvad har du fået ud af at deltage i talentmentor programmet?
Jeg har fået rigtig meget ud af at deltage i talentmentor programmet – både på det 

personlige og det faglige plan. Min mentor har været helt enorm god til at trykke på de 
rigtig ’ømme’ punkter, som ingen har gjort tidligere. Dette skal forstås positivt. Jeg har 
ingen akademikere i min familie, hvorfor det har været rart, at have en person der har 
sat sig ind i mine refleksioner og overvejelser på en helt anden måde end min familie 
kan. Min familie er derimod enormt gode til at støtte på helt andre måder. Jeg er altid 
gået fra et møde med min mentor med en ny, afgrænset og motiverende opgave, der 
har betydet, at jeg har arbejdet med de ting, som jeg har svært ved i mit professionelle 
og personlige liv. Dette har været alt fra at skrive en tale til min egen begravelse for at 
sætte ord på, hvad jeg gerne vil huskes for til at lave et excelark, hvor jeg har listet mine 
kompetencer, samt hvad jeg mangler af kompetencer, for at nå hen til hvor jeg gerne vil. 
Jeg kunne fortsætte, med gode eksempler :-)

Er du blevet mere afklaret på dine egne lederambitioner?
Både ja og nej... Jeg vil stadig gerne være leder en dag. Dette har ikke ændret sig. Men 

jeg er stadig i begyndelsen af min karriere, så jeg synes, det er svært, at svare på om jeg 
er blevet mere afklaret. Jeg er i hvert fald ikke blevet mindre afklaret – tværtimod :-)

Har du ændret strategi i forhold til at få lederjobbet?
Jeg vil ikke sige, jeg har ændret strategi. Dog har jeg allerede lært nogle ting, som jeg 

vil tage med mig, den dag jeg (forhåbentlig) bliver leder, med udgangspunkt i min men-
tors erfaringer og ’gode råd’. Jeg tror, man automatisk ændrer strategi dets mere viden  
og information, man får fra et menneske, der selv er leder og har så mange gode og 
brugbare erfaringer at give videre. Så ja, indirekte har jeg vel ændret strategi, men ikke 
bevidst. Min ambition er stadig den samme – jeg vil gerne være leder en dag!”
  


