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Yrken – Administration/ekonom

Aktiemäklar Børsmægler 
Bankkassör Bankkasserer 
Bokföringsassistent Assistent optegnelser 
Ekonom Civiløkonom/ 
Ekonomisk rådgivare Finansiel rådgiver 
Kamrer Revisor 
Kontorist Regnskabsmedarbejder 

 
Kontorsvaktmästare Kontorbetjent/ 
Marknadsförare Marketingfolk 
Personaladministratör Personalekonsulent 
Skadereglerare Forsikringsfunktionær 
Utredningssekreterare Fuldmægtig/ 
Översättare Korrespondent 

Viktigt att veta är att svenska och danska yrken inte alltid motsvarar varandra till fullo. 

Rekrytering i Danmark 
Att söka arbete i Danmark går i stort sätt till som i Sverige. Det som skiljer sig är att i Danmark finns 
det fler plats- och cv-banker, vilket skapar många mötesplatser. Samtidigt kan det vara 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 - uopfordret ansøgning 
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.  
 
CV (max två sidor) och personligt brev (max en sida) skrivs som i Sverige och du skriver på svenska 
om du inte kan danska. Om annonsen eller företagets hemsida är på engelska går det också bra att 
skriva din ansökan på engelska. 
 
Jobcenter - Arbetsförmedlingen i Danmark  
Jobcenter 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.  
 
Privata platsbanker 
En bra sammanställning över privata platsbanker och rekryteringsföretag finns på  
www.job-guide.dk 
 
Den största platsbanken i Danmark är www.jobindex.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. 

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. Läs på ordentligt på vår hemsida www.oresunddirekt.se och ta gärna 
kontakt med en dansk 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 

http://www.jobnet.dk/
http://www.job-guide.dk/
http://www.jobindex.dk/
http://www.degulesider.dk/
http://www.oresunddirekt.se/


genom avtal och kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Därför kan det vara bra att du 
kontaktar en fackförening för att ta reda på vilka regler som gäller för den aktuella arbetsplatsen. 
 

Danska löner  
www.lonstatistik.dk och www.jobindex.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. 

Härifrån ska du börja uppdatera. OBS! Ta bort denna rad😊 

Intresseorganisationer 
Handels- og kontorfunktionærernes Forbund www.hk.dk 
DJØF (Danmarks Jurist- og Økonomforbund) www.djoef.dk 
DFL (Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening) www.dfl.dk 
  

Länkar till jobb inom ekonomi/administration 
Jobguide (länkar till flera platsbanker m.m.) www.job-guide.dk 
Jobcenter (arbetsförmedlingen i Danmark) www.jobnet.dk 
Jobindex (största danska jobbsajten) www.jobindex.dk 
Jobbank (akademikernas jobbank) www.jobbank.dk 
Stepstone www.stepstone.dk 
Karriärjobb bland Danmarks 1000 största företag https://karrierelink.borsen.dk/ 

Exempel på danska företag inom ekonomi/administration 

Banker 

Alm. Brand Bank www.almbrand.dk  
Danske Bank www.danskebank.dk 
Jyske Bank https://www.jyskebank.dk/  

Nordea www.nordea.dk 
SEB www.seb.dk 
Sydbank www.sydbank.dk 

Revisionsföretag 

BDO ScanRevision www.bdo.dk 
Deloitte & Touche www.deloitte.com  
EY www.ey.dk 

Grant Thornton www.grantthornton.dk 
KPMG www.kpmg.com 
PWC www.pwc.dk

Finans 

ABG Sundal www.abgsc.com  
Carnegie Bank www.carnegie.dk 

Handelsbanken www.handelsbanken.dk 
Pengeinfo www.pengeinfo.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 websiter med lediga jobb i Danmark vid varje sökning. 

Tre bra länkar till jobbsökarverktyg: https://dk.jooble.org/  
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 www.careerjet.dk 
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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 

 

http://www.oresunddirekt.com/

