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500.000 til lokal mentorordning
Industriens Fond har
bevilget 500.000 kroner til Lyngby-Taarbæk Vidensby. Bevillingen støtter projektet ’Career Mentoring
Programme’, som
skal styrke rekruttering og fastholdelse
af internationale
specialister i danske
virksomheder

Mads Lebech.

bedres, så vi bliver et foretrukket valg blandt internationale
specialister. I projektet ’Career
Mentoring Programme’ præsenteres nogle interessante
metoder, som vi gerne vil være
med til at udbrede til gavn for
erhvervslivet i hele Danmark,”
udtaler adm. direktør i Industriens Fond, Mads Lebech.

Af Signe Steffensen
vidensby  I foråret skrev DGO
om 34-årige Sophia Cheuang,
der trods en master i International business havde svært
ved at få job i Danmark. Hun
blev en del den nye mentorordning, der er udsprunget af Vidensbynetværket for
internationalisering.
MentorOrdningen er målrettet ægtefæller eller partnere
til internationale specialister,

Industriens Fond støtter en mentorordning i Vidensbyen med 500.000 kroner.

og mentorerne i netværket er
hentet hos lokale virksomheder i Vidensbysamarbejdet.
For Sophias vedkommende
endte forløbet med en ansættelse hos Cowi, og godt halvdelen af de, der deltog i mentor-

ordningen, kom i job.
Successen med mentorprogrammet i Lyngby betyder, at
projektet nu får støtte fra Industriens Fond.
”Den globale konkurrence
om at tiltrække talenter til den

avancerede vidensproduktion,
som vi skal leve af, er stor. Vi har
brug for at tænke i nye måder
til at sikre danske virksomheders konkurrenceevne. Danmarks image som et attraktivt
sted at bo og arbejde skal for-

Et stærkt netværk
Vidensbyens model bygger
på et mentorprincip, hvor de

medrejsende ægtefæller bliver
tilknyttet et mentorkorps, der
giver adgang til et bredt netværk i en jobsøgningsproces.
Modellen blev testet i et mindre pilotprojekt i 2014-2015,
hvor blandt andre Haldor Topsøe, COWI og DTU deltog med
mentorer. Resultaterne gav
klar besked: 100 procent af
mentees fik styrket deres danske netværk, og 50 procent af
mentees fik job.
Det er denne model, der nu
skal videreudvikles og finpudses med midler fra Industriens Fond. En af målsætningerne er, at resultater og erfaringer kan bruges som demonstrationsmodel i andre byer i
Danmark.
”I Vidensbyen ønsker vi at
gå forrest i udviklingen af nye
modeller til at tiltrække og
fastholde specialister og forskere i Danmark. Der er for
mange udstationeringer, som
afbrydes før tid, fordi den
medrejsende ægtefælle mangler job og netværk i Danmark.
Det skader både virksomhederne og familierne, og det
vil vi forsøge at afhjælpe med

Caroline Arends, adm. direktør i Vidensbyen.

vores Career Mentoring Programme,” udtaler Caroline

Arends, der er adm. direktør i
Vidensbyen.

FAKTA

Partnerkredsen bag Career Mentoring Programme
Projektet er forankret i Vidensbyens netværk for internationalisering. Netværket består af 25 samarbejdspartnere fra både private
virksomheder, uddannelser, forskningsinstitutioner, samt kommunen. Konkret deltager følgende i arbejdet med mentorordningen:
■■ Private virksomheder som Haldor Topsøe, Microsoft, COWI og
Maersk Drilling
■■ Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
■■ Sprogcenter Hellerup i Lyngby
■■ Lyngby-Taarbæk Kommune
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Ørestikker i sølv kr. 600,Halskæde i sølv kr. 600,Armbånd i sølv kr. 475,-
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Flotte ringe
Forgyldt Sølv / Sølv med ægte sten
Fra kr. 199,-

COLLECT Ure/Læder
Fra kr. 995,-

409, 409/1
Berlok fra Birka, Sverige.
Vedh. 14 kt kr. 4.166,Ørepynt 14 kt kr. 3.374,-

431
14 kt guld kr. 3.086,-

Skytsengle, stor
u. kæde kr. 475,Skytsengle, lille
u. kæde kr. 415,-

340SG
Ring fra Gjerslev
Sølv m. 14 perletråd kr. 1.200,-

430
Vedhæng fra Kongens
Udmark, Bornholm
14 kt guld kr. 6.013,-

HEIRING
JEWELRY • DENMARK

2012
Vikingering fra Riga
14 kt guld m. Oxydering
kr. 5.065,-

475,- kr.

445
Fibulabroche fra
Pitney, England.
Sterling Sølv 950,-

693
Ørestik, snoet
Sølv 404,-

403
Thorshammer fra
Mandemark
Sterling Sølv 841,-

Brillante
Solitaire ringe

995,- kr.
Flotte forgyldte sølv
margueritter m. ægte emalje fra
Lund of Copenhagen .
Ring, vedhæng og ørestik.

Af Grete Hansen

SPAR 20% på
Klassiske Vielsesringe
STORT Udvalg

Kampagne armbånd - sort
lammeskind med charm.
kr. 495,-

745
Ring med vikingemotiv
Sterling Sølv 750,-

Pearl Symphony

20422/5
14 kt Hvidguld 0.020 ct
kr. 9846,- kr. 7.877,-

14 kt Guld eller Hvidguld
0.05 ct kr. 2.995,- kr 2.395,0.10 ct kr. 4.600,- kr 3.680,0.15 ct kr. 5.900,- kr 4.820,0.20 ct kr. 7.850,- kr 6.280,TW/SI

Sterlingsølv med grå og
cremefarvet perler

26144/4
14 kt Guld 0.090 ct
kr. 12.300,- kr. 9.840,-

Collier kr. 495,-

Ørestik kr. 895,-

Ring kr. 650,-

True love by

Amalie K. Gotthelf

Lyngbyvirksomhed
med i finalen
om 500.000 kr.
Fluidan er en af seks iværksættervirksomheder i Danmark, der konkurrerer om
Industriens Fonds Iværksætterpris på
kr. 500.000

915,- kr.

456
Ørestikker fra
Vikingetiden
Sterling Sølv 404,-

Fra venstre Fridolin Okkels og Anders L. Østergaard med deres
opfindelse.

LYNGBY STORCENTER, Butik 67
tlf.: 33327672
www.DinGuldsmedOnline.dk

konkurrence Lyngby-virksomheden Fluidan er en af
seks danske iværksættervirksomheder, der er med i finalen
i Danish Tech Challenge 2015,
en konkurrence om Industriens Fonds Iværksætterpris på
en halv million kroner.
Fluidan har udviklet instrumentet RheoStream, der kan
måle et stofs flydeegenskaber
under produktionen.
Virksomheden blev dannet
i 2014 af Anders L. Østergård
og Fridolin Okkels.
De fandt sammen gennem
Copenhagen Spinout på DTU,
som hjælper forskere med forretningsmæssig sparring.
Her var Anders L. Østergård
mentor, og han blev sat sammen med Fridolin Okkels for
halvandet år siden, og synes
hans idé var så god, så de har
startet et firma sammen.
Fridolin Okkels har været
forsker på DTU i 12 år, og
Anders L. Østergåard er kemiingeniør fra DTU og har arbejdet i 25 år i Novozymes samt
tre år i Danisco, det nuværende Dupont.
Nu arbejder begge 100 pct.
i firmaet.
De har fået hjælp fra Syddansk Teknologisk Innovation, der har investeret i

virksomheden.
Deres opfindelse gør det
muligt under produktion at
sikre, at et stof har den rigtige
flydeegenskab fra start. Fx skal
maling have den helt rigtige
konsistens, og har den ikke
det, må man bagefter tilsætte
noget, der regulerer.
"Vi laver et instrument, der
kan måle, mens man producerer, så man kan tilsætte det
rigtige fra start," siger Anders
L. Østergård.
"Det reducerer både tid og
omkostninger," tilføjer han.
Fluidan flyttede i august
sammen med 19 andre iværksættere og deres ideer ind
i Scion DTU's forskerpark i
Lundtofte. Her fik de stillet
faciliteter, udstyr og mentorer
til rådighed. I november skulle
de præsentere deres ideer for
en jury af erfarne erhvervsfolk
og investorer i kampen om at
komme i finalen og have chancen for at vinde den halve million kr.
Nu er Fluidan nået til finalen sammen med MEQU, Intelligent Marking, MedTrace, Spiio og SpaceInvader.
Den halve million kroner
uddeles til en af de seks iværksættervirksomheder af Kronpris Frederik den 21. januar
ved et stort awardshow.

