
Rekruttering
fra udlandet



Digitale løsninger
Workindenmarks digitale redskaber står gratis til rådighed for alle danske virksomheder, 

der ønsker at ansætte medarbejdere fra udlandet. 

De digitale redskaber gør det muligt for dig at:

• synliggøre dine stillingsopslag internationalt

• søge efter udenlandske kandidater i EURES’ CV-bank

• deltage i webinarer om udenlandsk rekruttering 

• finde information og vejledning om annoncering og CV-søgning 

På www.workindenmark.dk under menuen TIL ARBEJDSGIVERE kan du danne dig et 

overblik over digitale redskaber og relevant information i forbindelse med rekruttering fra 

udlandet.  



Hjælp til rekruttering
Søger din virksomhed udenlandske medarbejdere inden for områder med mangel på 

arbejdskraft*, tilbyder Workindenmark at:

• vejlede og hjælpe med at annoncere og slå job op internationalt 

• vejlede og hjælpe med at søge efter udenlandske kandidater i EURES’ CV-bank

• vejlede og hjælpe til selv at deltage på internationale jobmesser (online og onsite) 

• præsentere jobopslag på udenlandske jobmesser

• informere om forhold i forbindelse med indrejse af udenlandske medarbejdere  

Du kan altid se en opdateret oversigt over internationale jobmesser på jobmesse- 

oversigten på www.workindenmark.dk.

Workindenmark arbejder tæt sammen med brancher, som oplever særlig stor 

efterspørgsel på arbejdskraft. Her hjælper Workindenmark branchen og branchens 

medlemsvirksomheder med at tiltrække relevante udenlandske medarbejdere via 

konkrete rekrutteringsprojekter. 

 

* Listerne over stillingsbetegnelser for faglærte og højtkvalificerede i mangel findes på hjemmesiden 

under punktet TIL ARBEJDSGIVERE



”Jeg havde regnet med, at det, vi søgte, ramte ned i en meget 

snæver målgruppe, men det viste sig, at hvis man sender 

budskabet ud i de rigtige kanaler, så er der rigtig gode kandidater 

at finde.” 

Alexandra Hartung 

Communications Manager Nordic 

Dachser Nordic

“Grunden til at vi deltager i Workindenmark’s online jobmesser, 

er at det har virket for os. Vi har deltaget på jobmessen Make It 

Work in Denmark, hvor vi mødte en kandidat fra Spanien, som 

nu er flyttet til Danmark og arbejder hos os som Senior Software 

Developer. Det er en god mulighed for os at deltage i disse online 

jobmesser, da vi her har mulighed for at møde dygtige, 

internationale kandidater.

Magdalena Zaremba Andersen 

HR Partner 

Hesehus

“Kamstrup har i mange år samarbejdet med Workindenmark, som 

er en værdifuld strategisk partner i vores søgen efter 

internationale profiler. Workindenmark leverer både stor indsigt 

i det internationale kandidatmarked, relevante rekrutterings-

kanaler samt mange internationale topkandidater, som vi har valgt 

at ansætte.” 

 

Michael Stubbe 

Vice President HR 

Kamstrup





EURES - et stort europæisk netværk
Workindenmark er en del af det fælles europæiske netværk EURES (EURopean Employ-

ment Services), som består af mere end 1.000 rekrutteringskonsulenter. De er alle parate 

til at hjælpe din virksomhed med at finde kvalificerede medarbejdere. 

EURES arrangerer også jobmesser, onsite og online, hvor du kan deltage og nå ud til 

relevante målgrupper med dine jobtilbud. 

På EURES’ hjemmeside (https://ec.europa.eu/eures/) - den europæiske jobportal for 

jobmobilitet, kan du få adgang til en CV-bank med mere end 900.000 profiler, adgang til 

information om mangel- og overskud af arbejdskraft i de enkelte lande og mulighed for at 

annoncere dine ledige stillinger, som nemt kan overføres fra www.jobnet.dk.



Godt begyndt ...
Det er vigtigt, at din nye medarbejder falder til og kommer godt i gang.

Via det europæiske program Targeted Mobility Scheme (TMS) kan kandidater søge om 

tilskud til udgifter i forbindelse med jobsamtale og evt. flytning til Danmark

Små og mellemstore virksomheder med mindre end 250 medarbejdere har også mulighed 

for at søge finansiel støtte til onboarding af nye, internationale medarbejdere under TMS.

Du finder mere information om programmet og kriterierne for støtten på vores hjemme-

side under punktet TIL ARBEJDSGIVERE. 



Om Workindenmark
Workindenmark er et professionelt og offentligt tilbud, under Beskæftigelsesministeriet, 

til alle danske virksomheder, der har behov for at rekruttere medarbejdere fra udlandet. 

Vores service retter sig mod alle virksomheder - både store, globale virksomheder og de 

mindre virksomheder, som søger udenlandske medarbejdere for første gang.  

Vi har mange års erfaring med at finde internationale kandidater til danske virksomheder, 

og vi er vant til at begå os på tværs af landegrænser. 

Tallene taler deres eget sprog: 

På årsbasis

• annoncerer vi flere end 12.000 jobs, som til sammen vises over en million gange

• besøger flere end 130.000 vores jobportal

• har vi mere end 340.000 besøgende på www.workindenmark.dk 

Læs mere om os på www.workindenmark.dk og på LinkedIn.

Kontakt os og hør, hvordan vi kan hjælpe jer. 

Tel.: +45 7222 3300 

E-mail: workindenmark@workindenmark.dk

WORK IN
DENMARK




