
Beskæftigelsesmentor
Jeg kan støtte og hjælpe dig på  

vejen til selvforsørgelse. 

Opstart af et 
mentorforløb 
Inden du får en mentor vil din 
sagsbehandler altid prøve, at finde 
den helt rigtige mentor for dig. En god 
kemi er en forudsætning for et godt 
og konstruktivt samarbejde. 

Vores første møde vil ofte være 
sammen med din sagsbehandler. 
Der vil vi sammen lægge en plan for 
forløbet samt forventningsafstemme 
omkring rammer og målsætning. 

Den første periode handler om, at 
lære hinanden at kende og skabe 
trygge og tillidsfulde rammer omkring 
vores samarbejde. Derefter arbejder 
vi målrettet mod de mål der er sat for 
forløbet. 

Hvad kan jeg 
gøre for dig?
Som mentor vil jeg give dig en 
hjælpende hånd til, at se nye og 
alternative løsninger, som kan gøre 
vejen til arbejdsmarkedet lettere og 
noget mere overskueligt. Jeg vil altid 
sætte mig ind i din situation og jeg 
arbejder altid ud fra den enkeltes 
behov. 

Jeg arbejder med, og har erfaret, 
at du selv har et stort ansvar for, 
hvordan du forholder dig til din 
situation, men nogle gange kan det 
være svært, at se vejen frem.  
Den kan være fyldt med barrierer og 
udfordringer og man har behov for 
en som kan hjælpe med, at fjerne 
barriererne og se nye muligheder og 
løsninger. 

Hvad er en mentor?
” En mentor er et tilbud til dig, der har 
behov for støtte i din proces hen imod 
selvforsørgelse. Jeg vil hjælpe dig med at 
få øje på dine styrker og ressourcer, så 
du fastholder aktiviteter, tilbud, ordinær 
uddannelse eller arbejde ”

“



Reference

Ekstrem god evne

“Jeg har arbejdet sammen med Laila 
Toft i forskellige sammenhænge. 
Laila Toft har en ekstrem god evne 
til at skabe en god relation til og 
med borgerne.  
Hun formår på bedste vis, at 
skabe indsigt og forståelse hos 
selv de svageste borgere, om at 
der er muligheder for dem på 
arbejdsmarkedet.

Laila Toft, har stor fokus på at 
borgerne fastholder tilknytningen 
til arbejdsmarkedet og skaber den 
naturlige balance mellem sygdom 
og arbejde på fornemmeste vis.”

Pia Jeppesen Hansen
Afdelingsleder Sygedagpenge og  
Arbejdsfastholdelse

“
Læs mere på laila-toft.dk 

Tlf. 22 55 81 70  |  info@laila-toft.dk

Kort om mig
Jeg har siden 2009 arbejdet 
inden for kommunernes 
beskæftigelsesindsats. I dag 
er jeg selvstændig mentor og 
stressspecialist. 

Jeg brænder for, at skabe tro og håb 
hos mennesker samt at se den gnist 
som kommer når barrierer brydes 
og der skabes grobund for positiv 
forandring. 


