Life Science
i Danmark
Var hittar jag
jobben och hur
söker jag dem?
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Förbered dig innan du söker arbete i Danmark
Det finns många likheter mellan dansk och svensk arbetsmarknad, men också många olikheter som det är
viktigt att du känner till. Prata därför med en fackförening innan du går på anställningsintervju.
Fackföreningen kan informera dig om bland annat lön, anställningsförhållanden och om det är något om
arbetsgivaren du bör känna till. På den danska arbetsmarknaden styrs vissa villkor genom lagar, medan
andra regleras genom avtal och kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Därför är det viktigt att du
kontaktar en fackförening för att ta reda på vilka regler som gäller för den aktuella arbetsplatsen.

Danska löner
Här kan du jämföra lönen mellan olika jobb. Statistiken är indelad på regioner, bransch och jobb. All
lönestatistik baseras på referenser från användare. Samtliga referenser genomsöks automatiskt och
manuellt innan de publiceras.

Läs mera på lonstatistik.dk ↗

Rekrytering i Danmark
Att söka arbete i Danmark skiljer sig delvis från Sverige. I Danmark finns det ett stort antal plats- och cvbanker, vilket skapar många mötesplatser. Samtidigt är det svårt att ha en helhetsbild både för arbetsgivare
och för arbetssökande. Därför är det vanligt att den som söker arbete kontaktar intressanta arbetsgivare
direkt, även om de inte annonserar efter personal.

Spontanansökningar
För att underlätta spontankontakter har många företag sina lediga platser på sin hemsida. Även om det inte
finns lediga platser för tillfället, uppmanar man ofta besökaren på hemsidan att skicka in sitt cv. I en sådan
intern cv-bank sparar man ofta ansökningarna i upp till 6 månader, för att kunna ta en snabb kontakt om
man behöver anställa.

Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen i Danmark har en hemsida, Jobnet.dk, som kan användas aktivt av både arbetssökande
och arbetsgivare.
Här finns även länkar till andra platsbanker på den danska arbetsmarknaden. De flesta lediga platserna på
Arbetsförmedlingen gäller kollektivsidan. Tjänster på akademikerområdet hanteras ofta av respektive

fackförbund och av privata aktörer. Även på kollektivsidan kompletterar en del fackförbund
Arbetsförmedlingens utbud av lediga platser.
Läs mera på jobnet.dk ↗

Privata platsbanker
En sammanställning över privata platsbanker och rekryteringsföretag finns på www.job-guide.dk.
Gå till job-guide.dk ↗

En total översikt över de privata rekryteringsföretagen i Danmark finns på www.degulesider.dk. Under
rubriken ”Personaleudvælgelse” finns en förteckning över aktörerna inom området. Sökningen kan
begränsas geografiskt.
Gå till degulesider.dk ↗

Intresseorganisationer
Medicon Valley Alliance (Intresseorganisation)
www.mva.org ↗

Pharma Danmark (Fackförbund)
www.pharmadanmark.dk ↗
DM Dansk Magisterforening (Fackförbund)
www.dm.dk ↗
Lægemiddelindustriforeningen (Arbetsgivarorganisation)
www.lif.dk ↗
Kemi og Life Science (Arbetsgivarorganisation)
www.kemi-og-life-science.dk ↗
Copenhagen Bio Science Park:
www.cobis.dk ↗

Länkar till Life Science-jobb i Danmark
HAYS
Rekrytering inom bla Life Science

www.hays.dk ↗

Kelly Services
Rekrytering inom bla Life Science

www.kellyservices.dk ↗

Stepstone

www.stepstone.dk ↗

Jobindex

www.jobindex.dk ↗

Jobnet

www.jobnet.dk ↗

Jobbank

www.jobbank.dk ↗

Jobzonen

www.jobzonen.dk ↗

Copenhagen Capacity
Mer än 350 Life Science företag

www.copcap.com ↗

Copenhagen Bio Science Park
86 medlemsföretag inom Life Science

Cobis.dk ↗

Exempel på företag
Abbvie

www.abbvie.dk ↗

Alk Abello

www.alk-abello.com ↗

Almirall

www.almirall.com ↗

Amgen

www.amgen.dk ↗

Astra Zeneca

www.astrazeneca.dk ↗

Baxter

www.baxter.dk ↗

Bayer

www.bayerpharma.dk ↗

Bavarian Nordic

www.bavarian-nordic.com ↗

Biogenidec

www.Biogenidec.dk ↗

BioMérieux

www.biomerieux.com ↗

Boehringer Ingelheim

www.boehringer-ingelheim.dk ↗

Bristol-Myer Squibb

www.bmsdanmark.dk ↗

Chr. Hansen A/S

www.chr-hansen.com ↗

Eurofins

www.eurofins.dk ↗

Lilly

www.eli-lilly.dk ↗

Ferring

www.ferring.dk ↗

Genmab

www.genmab.dk ↗

Glaxo Smith Kline

www.glaxosmithkline.dk ↗

Lundbeck

www.lundbeck.com/dk ↗

Leo Pharma

www.leo-pharma.com ↗

MSD

www.msd.dk ↗

Novartis

www.novartis.dk ↗

Novo Nordisk

www.novonordisk.dk ↗

Pfizer

www.pfizer.dk ↗

Roche

www.roche.dk ↗

Sanofi

www.sanofi.dk ↗

Statens Serum Institut

www.ssi.dk ↗

Takeda

www.takeda.dk ↗

Union Therapeutics

www.uniontherapeutics.com ↗

Xellia Pharmaceuticals

www.xellia.com ↗

Jobbsökarverktyg
Verktyg som är skapade för att förenkla matchningen mellan jobbsökare och lediga jobb. Med dessa verktyg kan du
enkelt söka igenom många olika jobbdatabaser samtidigt. Exempelvis så söker Joobles verktyg igenom mer än 320
websites med lediga jobb i Danmark vid varje sökning.
Tre bra länkar till jobbsökarverktyg:

Jobble.org
En webbplats där du kan hitta jobbannonser över hela webben.
Gå til jobble.dk och hitta dit nästa jobb ↗

Indeed.com
Indeed är världens ledande jobbsökningssida mält på antalet av besökare.
Gå til dk.Indeed.com och hitta dit nästa jobb ↗

Careerjet.dk
Jobsökarverktyg med ett nätverk som täcker över 90 länder.
Gå til careerjet.dk och hitta dit nästa jobb ↗

Life Science Specialists for the Oresund Region
Gå även med i LinkedIn gruppen ”Life Science Specialists for the Oresund Region”. Medlemmarna i gruppen är
synliga för utvalda arbetsgivare.

Ansök via länken http://www.bit.do/specialistsportal ↗

Informationscenter för öresundsfrågor
För dig som vill pendla, flytta, börja studera, etablera företag eller rekrytera på andra
sidan Öresund.
Vi finns i Scandinavian Center på Hjälmargatan 3 i Malmö.

•

Drop-in alla vardagar – hos oss finns ingen tidsbokning!

•

Träffa personal från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Skatteverket med
speciell kompetens om att jobba i Danmark.

•

Gratis informationsmöten på onsdagar om att jobba i Danmark eller danska
lärlingsutbildningar. Aktuella datum hittar du på webben.

•

Våra aktuella öppettider hittar du på webben oresunddirekt.se

Øresunddirekt är en informationstjänst som förmedlar offentlig information
från myndigheter till medborgare och näringsliv i Öresundsregionen.
Øresunddirekt består av två avdelningar – ett informationscenter i Malmö och
en webbredaktion och kommunikationsavdelning i Köpenhamn.
2019-06-19 med reservation för ändringar.

Øresunddirekts Informationscenter:
Hjälmaregatan 3, 211 18 Malmö
Tel: +46 40-17 64 00
www.oresunddirekt.com
oresunddirekt@lansstyrelsen.se

