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KarriereKlub for internationale danskere 
- Netværk, karriererådgivning og branding 
 

Erfaringer viser, at det kan være svært at vende tilbage fra en international 
karriere og veksle de kompetencer, man har erhvervet til et job i Danmark.  

 
Måske mangler du netværket, måske har du for lidt kendskab til det danske 

arbejdsmarked og jobsøgning, måske har det danske arbejdsmarked for lidt 
kendskab til dig? 
 

KarriereKlub for internationale danskere er et nyt initiativ med det 

overordnede formål at gøre det nemmere for danskere at vende til-

bage til en karriere i Danmark efter en årrække i et internationalt 

job. Du kan også blive medlem, hvis du vil støtte formålet. 

 

KarriereKlub udvikles løbende sammen med medlemmerne og deres 

ønsker og behov. 

 

KarriereKlub vil gennem undersøgelser og artikler forsøge at brande 

de kompetencer, som danskere vender hjem med.  

 

Jo flere medlemmer desto flere muskler! 

 

Det får du ud af medlemsskabet 
 

Du kan blive medlem af KarriereKlub, hvis du arbejder eller har arbejdet i udlandet eller er på 

vej til et job i udlandet. 

 

Vi skelner med 2 medlemskaber: 

 

Medlemskab+ hvor du udover nedenstående også får trækningsret til en karriererådgivnings-

session – enten ved møde eller over telefonen. 

 

eller 

 

Basismedlemskab hvor du få nedenstående: 

 

Som medlem får du følgende: 

 

 Adgang til virtuelt at netværke med de øvrige medlemmer af KarriereKlub i et lukket fo-

rum på LinkedIn. 

 

 Nyhedsbreve fra KarriereKlub med interviews med medlemmerne, virksomheder, karri-

eretips mm. 

 

 En årlig karriereundersøgelse blandt medlemmerne. I undersøgelsen opsamles udfor-

dringer og erfaringer fra klubbens medlemmer med det formål at lave målrettede initia-

tiver over for medlemmerne og lave indlæg til medierne. 
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 Information til relevante virksomheder med henblik på at bygge bro mellem virksomhe-

derne og hjemvendte danskere. 

 

 Forsøg på at skabe strategiske alliancer med relevante virksomheder og organisationer 

til gavn for medlemmerne.  

 

Muligheder for tilkøb 

 

 Mulighed for at tilkøbe et karriererådgivningsforløb med 3 møder/telefonmøder og en 

persontest. Resultatet er et CV målrettet danske virksomheder og en strategi for job-

søgningen. Pris 3.600 kr. inkl. moms. 

 

 Forskellige relevante tilbud, som udvikles og udbydes løbende, eksempelvis netværks-

møder, kurser, rådgivning til medlemmernes ægtefæller, som kommer med anden bag-

grund end dansk og hvad der ellers kan have interesse for medlemmerne. 
 

Pris for medlemskab: 

 
Få et Medlemskab+ for 1.600 kr. inkl. moms om året. 

 

Få et Basismedlemskab for 500 kr. inkl. moms om året. 

 

Du kan indmelde dig via dette link: https://response.questback.com/teglkampco/KarriereKlub  

 

 

Yderligere oplysninger: 
Susanne Teglkamp, ste@teglkamp.dk +45 2160 2999. 

 

’Klubbestyrer’ og karriererådgiver: 
 

Susanne Teglkamp er konsulent og direktør i Teglkamp & Co. Hun er uddan-

net jurist og reserveofficer og har suppleret med flere lederuddannelser senest 

Executive Board Programme på INSEAD. Susanne Teglkamp fik Ildsjælsprisen 

2012 af DJØFs Brancheforening Selvstændige.  

 

Susanne Teglkamp har tung ledelsesmæssig erfaring og har bl.a. været kom-

munaldirektør, HR-direktør i to forskellige it-virksomheder og udviklingschef. 

Hun har i mange år arbejdet som managementkonsulent, karriererådgiver og 

facilitator. Susanne Teglkamp sluttede sin karriere som reserveofficer som oberstløjtnant. I 

2015 blev hun tilknyttet Forsvarsakademiets Censorkorps som censor i faget ledelse. Derud-

over har Susanne Teglkamp udgivet flere bøger, hvoraf den seneste ’Fusioner og forandrings-

ledelse i praksis’ udkom oktober 2016. Hun er i øvrigt linket til danskere bosiddende i 36 lan-

de. 
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