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Rekrytering i Danmark
Att söka arbete i Danmark skiljer sig delvis från Sverige. I Danmark finns det ett stort antal platsoch cv-banker, vilket skapar många mötesplatser. Samtidigt är det svårt att ha en helhetsbild både
för arbetsgivare och 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 som kan användas aktivt av både arbetssökande
och arbetsgivare, www.jobnet.dk.
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.

Privata platsbanker
En bra sammanställning över privata platsbanker och rekryteringsföretag finns på
www.job-guide.dk.
En total översikt över de privata rekryteringsföretagen i Danmark finns på www.degulesider.dk.
(gula sidorna). Under rubriken ” Virksomhedsregister” finns en förteckning över aktörerna inom
området. Sökningen kan begränsas geografiskt.

Danska löner
www.lonstatistik.dk
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.

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.
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Mini-parlör
Behöver du gå på toaletten?
Det var trevligt att träffas.
Är du hungrig?
Du måste dricka!
Förstår du vad jag säger?
Har du ont någonstans?
Jag kommer i morgon.
Jag mår bra/prima.
Jag mår inte så bra.
Ligger du bra?
Saknar du något?
Tack för idag.
Är du yr?

Skal du på toilettet?
Det var hyggeligt at møde dig.
Er du sulten?
Du skal drikke noget!
Forstår du hvad jeg siger?
Har du ont nogen steder?
Jeg kommer i morgen.
Jeg har det godt/fint.
Jeg har det ikke så godt.
Ligger du godt?
Mangler du noget?
Tak for i dag.
Er du svimmel?

Intresseorganisationer
Lægeforeninger
Dansk sygeplejeråd
Fag og Arbejde (Facklig organisation)
Ergoterapeutforeningen
Den Almindelige Danske Jordemoderforening

www.laeger.dk
www.dsr.dk
www.foa.dk
www.etf.dk
www.jordemoderforeningen.dk

Legitimationer/Godkännande av utbildningar
Styrelsen för patientsäkerhet
Uddannelse og forskningsministeriet

www.stps.dk
www.ufm.dk

Länkar till vårdjobb i Danmark
Jobguiden (Samlingssida för ett flertal platsbanker etc.)
Arbetsförmedlingen Danmark
Region Huvudstaden (Sjukhus, lediga jobb mm.)
Region Sjælland (Sjukhus, lediga jobb mm.)
FOA (Fackförbundet för offentligt anställdas hemsida)
Statliga jobb
Dentaljob (Jobb inom tandvård)

www.job-guide.dk
www.jobnet.dk
www.regionh.dk
www.regionsjaelland.dk
www.foa.dk
www.job-i-staten.dk
www.dentaljob.dk

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 webbsiter med lediga jobb i Danmark vid varje sökning.
Bra länkar till jobbsökarverktyg:

https://dk.jooble.org/
https://dk.indeed.com
www.careerjet.dk

Länkar till kommuner i Själland, Falster och Lolland
(Kommunerna har ofta lediga vårdarbeten på sina hemsidor)
Köpenhamns Kommune
Tårnby Kommun (Kommunen kring Kastrup)
Fredriksbergs Kommune
Hvidovre kommune
Helsingørs kommune
Albertslunds kommune
Ballerups kommune
Brøndby kommune
Dragør kommune
Gladsaxe kommune
Gentofte kommune

www.kk.dk
www.taarnby.dk
www.frederiksberg.dk
www.hvidovre.dk
www.helsingor.dk
www.albertslund.dk
www.ballerup.dk
www.brondby.dk
www.dragoer.dk
www.gladsaxe.dk
www.gentofte.dk

Hillerød kommune
Fredensborgs kommune
Glostrup Kommune
Herlev Kommune
Høje-Taastrup Kommune
Ishøj Kommune
Rødovre Kommune
Lyngby-Taarbæk Kommune
Faxe Kommune
Greve Kommune
Køge Kommune
Ringsted Kommune
Roskilde Kommune

www.hillerod.dk
www.fredensborg.dk
www.glostrup.dk
www.herlev.dk
www.htk.dk
www.ishoj.dk
www.rk.dk
www.ltk.dk
www.faxekommune.dk
www.greve.dk
www.koege.dk
www.ringsted.dk
www.roskilde.dk

Andra yrkesgrupper, ovanstående länkar plus:
Arbete för läkare
Sygeplejerskan (Nättidning för sjuksköterskor)
Profiljob (Fackligt nätverk för offentligt anställda)
Danske fysioterapeuter (Jobb för sjukgymnaster)
Danske bioanalytikere (Jobb för biomedicinska analytiker)

www.sundhedsjobs.dk/laege
www.sygeplejersken.dk
www.profiljob.dk
www.fysio.dk
www.dbio.dk

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.

EN OVERSKRIFT KAN VÆRE HER
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

