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Højtkvalificeret 
arbejdskraft 
fra udlandet 



Vi har igennem en længere årrække nydt stor glæde af at 

samarbejde med Workindenmark. De yder altid en høj service 

i at formidle vores ledige stillinger og været med til at sikre, 

at vi har haft en stor diversitet iblandt vores ansøgere.

Mikkel Stephansen

Head of Recruitment 
& HR Administration 

MAERSK OIL



Styrk din virksomhed i konkurrencen 
om højtkvalificeret arbejdskraft 
– med Workindenmark som partner

Vi arbejder målrettet på at tiltrække og 
rekruttere højtkvalificerede medarbejdere 
fra udlandet og matcher årligt mere end 6.000 
udenlandske kandidater med danske virksomheder.

Workindenmark tilbyder dig at:

•  synliggøre virksomhedens stillingsopslag international
•  tiltrække relevante udenlandske kandidate
•  bistå i rekrutteringsprocessen
•  få et overblik på workindenmark.dk, hvor vi har samlet 

al relevant viden for både virksomheder og jobsøgere



Større synlighed sikrer 
kompetente kandidater

Konkurrencen om højtkvalificeret arbejdskraft i EU er skærpet. 
Det kræver derfor en målrettet indsats at tiltrække højtkvalificerede 
medarbejdere til Danmark. Det kan Workindenmark hjælpe med.

Som samarbejdspartner bistår vi med at synliggøre din virksomheds 
ledige stillinger for udenlandske kandidater, så du får et bredt og 
højtkvalificeret ansøgerfelt.

Det gør vi ved at:

•  annoncere dine stillingsopslag på workindenmark.dk
•   præsentere dine job på jobmesser i udlandet
•   kontakte relevante kandidater og gøre dem 

opmærksomme på virksomhedens job

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 kandi-

datmarked, relevante rekrutteringskanaler samt mange internationale 

topkandidater, som vi har valgt at ansætte.

Michael Stubbe

Vice President HR

Kamstrup
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Nye talenter 
og erfarne kræfter

Workindenmark har bred erfaring med at matche både større og mindre virksomheder 
med de helt rigtige kandidater. Vi hjælper, uanset om du leder efter nye talenter, erfarne 
specialister eller anden højtkvalificeret arbejdskraft.

Et stærkt netværk

I vores arbejde med at finde de rette kandidater og sikre det rigtige match for din  
virksomhed trækker vi på et netværk af mere end 1.000 rekrutteringskonsulenter i EU.

Blue Ocean Robotics er meget tilfreds med samarbejdet med Workin-

denmark i bestræbelserne på at tiltrække de dygtigste robotingeniø-

rer til Blue Ocean Robotics. Workindenmark gør en bemærkelsesvær-

dig forskel for både Blue Ocean Robotics og robotklyngen i Odense. 

Foruden at hjælpe med at finde dygtige robotingeniører udfylder de en 

meget stor og vigtig plads i forhold til at få vores internationale med-

arbejdere godt integreret i det danske samfund. Vi har 24 nationalite-

ter ansat i Blue Ocean Robotics, og derfor er det umådelig værdifuldt 

at kunne samarbejde med så effektiv og professionel en organisation 

som Workindenmark. Vi værdsætter det meget højt, og ikke mindst gør 

alle vores internationale medarbejdere.

Rikke Voldsgaard Risager

Vice President of Human  
Resources & Internal Services 

Blue Ocean Robotics
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Vi tænker globalt…

Workindenmark har mange års erfaring med at finde højtkvalificerede 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 godt 8.000 jobs, som tilsammen vises over en million gange
•   møder vi flere end 4.000 kandidater på jobmesser i udlandet
•   matcher vi godt 6.000 højtkvalificerede kandidater med danske stillingsopslag

Vi er meget tilfredse med vores samarbejde med Workindenmark. Som 

global virksomhed, er vi i Chr. Hansen involverede i globale rekrutte-

ringer, og Workindenmark er en vigtig del af processen med at finde 

de rigtige, specialiserede medarbejdere. Workindenmark er altid meget 

engagerede i at dele vores ledige stillinger, og de er med til at sikre en 

høj grad af diversitet i ansøgningerne, hvilket vi også stiler imod på 

tværs af hele vores organisation.

Maria Lund Sydtoft

HR Director

Chr. Hansen Denmark
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…og bistår lokalt

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

Workindenmark tilbyder:

•   hjælp med at få de nødvendige papirer i orden gennem blandt andet 
International Citizen Services (ICS) i København, Aarhus, Odense og Aalborg

•   en velkomstmappe med alle relevante oplysninger om at leve og bo i Danmark
•  jobsøgningskurser og e-læringsmoduler om jobsøgning i Danmark 

for blandt andet ægtefæller/partnere
•   hotline på dansk og engelsk

Workindenmark annoncerer godt 8.000 jobs 
årligt, som tilsammen vises over en million gange
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Professionel 
og effektiv service

Workindenmark er et professionelt offentligt tilbud til alle 
virksomheder, der har behov for at finde højtkvalificerede 
medarbejdere uden for Danmark.

Vi samarbejder med store virksomheder, der er vant 
til at orientere sig globalt, og med mindre virksomheder, 
som søger udenlandske kandidater for første gang.

Med os får du en samarbejdspartner, som gør det lettere, 
hurtigere og mere effektivt for både private og offentlige 
virksomheder at finde de rette højtkvalificerede medarbejdere.

Workindenmark er en virksomhed under Styrelsen 
for Arbejdsmarked og Rekruttering. 

Kontakt os og hør, hvad vi kan hjælpe med 
– og læs mere på workindenmark.dk og LinkedIn

Vi investerer i din fremtid

DEN EUROPÆISKE UNION

Den Europæiske Socialfond

Workindenmark +45 72 22 33 30
workindenmark@workindenmark.dk


