
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Arbete inom 

handeln i Danmark 

Var hittar jag 
jobben och hur 
söker jag dem? 

Foto: Wonderful Copenhagen – Ty Stange 
 



Yrken – handel 
   

 
Butiksbiträde Salgsassistent, 
 expedient 
Biträdande chef Souschef 
Butikschef Butiksbestyrer 

Butikskassör Kasseassistent 
Florist Blomsterekspedient 
Butiksstyckare Slagter 
Charkuteribiträde Delikatesseassisten 

 
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. I Danmark finns det fler plats- och cv-
banker vilket skapar många mötesplatser, men det kan det vara svårt att få en helhetsbild. Därför 
är det vanligt att den som söker arbete kontaktar intressanta arbetsgivare direkt  
 
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. Ett bra sätt att söka arbete på inom handel 
är att besöka arbetsgivaren man är intresserad av och personligen lämna över intresseanmälan 
med CV.  
 
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  

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. 
 

Danska löner  
www.lonstatistik.dk och www.jobindex.dk Här kan du jämföra löner. All statistik baseras på 
referenser från användare.  

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


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

 

 
Handel og Kontor (fackförening) www.hk.dk  
 
HK Handel är Danmarks största fackförening inom handelsområdet. Organisationen tillhör danska 
LO och organiserar kontors-, lager-, och butikspersonal inom handelsområdet.  

 

Länkar till jobb inom handeln i Danmark 

Jobguide (länkar till flera platsbanker) www.job-guide.dk  

Jobcenter (danska Arbetsförmedlingen) www.jobnet.dk 

Jobindex (stor jobbsajt) www.jobindex.dk  

Ofir (stor jobbsajt) www.ofir.dk  

Jobzonen (flera dagstidningars jobbannonser) www.jobzonen.dk 

HK Handel (fackförening inom branschen handel) www.hk.dk 

Coop Danmarks jobb (Kvickly, Super Brugsen, Irma...) www.coop.dk 

Dansk Supermarked (Bilka, Fötex mfl) https://sallinggroup.com/  

Netto www.netto.dk 

Jobb i Klädesbutiker www.iccompanys.com 

Bestseller www.bestseller.com 

Köpenhamns flygplats (120 butiker) https://www.cph.dk/om-cph/job 

Jysk Danmark https://job.jysk.dk/  
H & M Danmark https://career.hm.com 

Inspiration (Kedja inom Heminredning) www.inspiration.dk/job-hos-inspiration 

Pandora (Kedja som säljer smycken) http://pandoragroup.com/Careers 

Silvan (Byggmarknader) http://www.silvan.dk/om-silvan/job 

Jem & Fix (Byggmarknader) https://www.jemogfix.dk    

 

Jobbsökarverktyg 

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

 https://dk.indeed.com 
 www.careerjet.dk 
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Köpcenter i stor-Köpenhamn 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto: News Øresund – Jenny Andersson 



För allmänna kommunikationer:  www.rejseplanen.dk 
 

Fields 
ca 160 butiker & matställen – Ta Öresundståget. Stig av vid station Örestad.  
www.fields.dk.  Adress: Ørestad station. 

Amager Centret 
ca 70 butiker & matställen – Ta Öresundståget. Stig av vid Lufthavnen (Kastrups Flygplats). Ta 
Metron mot Vanløse. Stig av vid station Amagerbro. www.amagercentret.dk  Adress: Amagerbro. 

Copenhagen Airport shopping center 
ca 120 butiker & matställen - Ta Öresundståget. Stig av vid Lufthavnen (Kastrups Flygplats). 
www.cph.dk (klicka på tax free & shops). 

Frederiksbergs Centret 
ca 90  butiker & matställen - Ta Öresundståget. Stig av vid Lufthavnen (Kastrups Flygplats) alt. 
Örestad. Ta Metron mot Vanløse. Stig av vid station Frederiksberg. www.frbc-shopping.dk Adress: 
Falkoner Allé 21. 

Fisketorvet 
ca 120 butiker & matställen - Ta Öresundståget. Stig av vid Hovedbanegården. Tag Buss 
30 från Hovedbanegården mot Søvang, Rønnevej till Fisketorvet, Dybbølsbro.    Alt. S-tåg mot Høje 
Taastrup. Stig av vid station Dybbølsbro. www.fisketorvet.dk Adress: Kalvebod brygge 59. 

Hovedbanens Shoppingcenter 
ca 40 butiker & matställen - Ta Öresundståget. Stig av vid Hovedbanegården och du är framme. 
www.hovedbanen.dk. 

Torvehallerne 
Två saluhallar med ca 100 olika handlare på Israels Plads, ungefär 100 meter från Nørreport st. Ta 
Öresundståget till Nørreport st, därefter 5 minuters promenad. Adress: Frederiksborggade 21. 
www.torvehallernekbh.dk. 

 

 

Centralt vid Ströget 

Illum 
ca 100 butiker & matställen mitt på strøget. Ta Öresundståget. Stig av vid Lufthavnen (Kastrups 
Flygplats) alt. Örestad. Ta Metron mot Vanløse. Hoppa av vid Kongens Nytorv. www.illum.dk  
Adress: Østergade 52. 

Magasin Du Nord 
Ta Öresundståget. Stig av vid Lufthavnen (Kastrups Flygplats) alt. Örestad. Ta Metron mot Vanløse. 
Stig av vid Kongens Nytorv. www.magasin.dk. Adress: Kongens Nytorv 13. 

Tågbiljett Malmö – Köpenhamn räcker för samtliga ovanstående köpcenter! 

http://www.rejseplanen.dk/
http://www.fields.dk/
http://www.amagercentret.dk/
http://www.cph.dk/
http://www.frbc-shopping.dk/
http://www.rejseplanen.dk/bin/stboard.exe/mn?L=vs_movia&seqnr=3&ident=8x.01786466.1249370487&ml=m&input=7149&boardType=arr&date=04.08.09&time=09:15&start=yes
http://www.fisketorvet.dk/
http://www.hovedbanen.dk/
http://www.torvehallernekbh.dk/
http://www.illum.dk/
http://www.magasin.dk/


Spinderiet 
Valby ca 50 butiker & matställen - Ta Öresundståget. Stig av vid Hovedbanegården. Tag S-tåg mot 
Høje Taastrup. Stig av vid Valby station. Ca 8 min resväg från Hovedbanegården. 
www.spinderiet.dk  Adress: Bomuldsgade 4. 

Waterfront 
ca 35 butiker & matställen - Ta Öresundståget. Stig av vid Hellerup station. Ca 12 min resväg från 
Hovedbanegården. www.waterfront-shopping.dk. Adress: Tuborg Havnevej 4-8. 

Nørrebro Bycenter 
ca 30 butiker & matställen - Ta Öresundståget. Stig av vid Nørreport st. Tag Buss 350 S från 
Nørreport (buss) mot Ballerup st (buss) till Nørrebro st/Under Banen där du stiger av. Nørrebro 
Bycenter ligger ca 100 meter ifrån. Ca 55 min resväg från Malmö C. www.noerrebrobycenter.dk  
Adress: Nørrebro Bycenter. 

Hvidovre C 
ca 40 butiker & matställen - Ta Öresundståget. Stig av vid Hovedbanegården. Tag S-tåg mot Høje 
Taastrup. Stig av vid Hvidovre station. Ca 10 min resväg från Hovedbanegården. 
www.hvidovrec.dk. Adress: Hvidovrevej 57. 

Lyngby Storcenter 
ca 120 butiker & matställen –Ta Öresundståget. Stig av vid Hovedbanegården. Tag S-tåg mot 
Holte. Stig av vid Lyngby Station. Ca 18 min resväg från Hovedbanegården. 
www.lyngbystorcenter.dk. Adress: Lyngbystorcenter. 

Frihedens Butikscenter 
ca 30 butiker & matställen - Ta Öresundståget. Stig av vid Hovedbanegården. Tag S-tåg mot 
Hundige station. Stig av vid Frihedens station. Ca 20 min resväg från Hovedbanegården. 
www.frihedensbutikscenter.dk. Adress: Strandmarksvej 20. 

Glostrups Storcenter 
ca 50 butiker & matställen - Ta Öresundståget. Stig av vid Hovedbanegården. Tag S-tåg mot Høje 
Taastrup. Stig av vid Glostrups Station. Ca 17 min resväg från Hovedbanegården. 
www.glostrupshoppingcenter.dk. Adress: Glostrup Centret. 

Ishøj Bycenter 
ca 50 butiker & matställen - Ta Öresundståget. Stig av vid Hovedbanegården. Tag S-tåg mot Køge. 
Ca 17 min resväg från Hovedbanegården. www.ishoej-bycenter.dk  Adress: Ishøj Østergade. 

Rødovre Centrum 
ca 110 butiker & matställen - Ta Öresundståget. Stig av vid Hovedbanegården. Tag S-tåg mot Høje 
Taastrup. Stig av vid Rødovre station där du byter till buss. 
Ca 25 min resväg från Hovedbanegården. www.roedovrecentrum.dk. Adress: Rødovre Centrum. 

City 2 
ca 110 butiker & matställen - Ta Öresundståget. Stig av vid Hovedbanegården. Tag S-tåg mot Høje 
Taastrup. Stig av vid Høje Taastrups station. Ca 27 min resväg från Hovedbanegården. 
www.city2.dk. Adress: Hveen Boulevard. 

http://www.spinderiet.dk/
http://www.waterfront-shopping.dk/
http://www.noerrebrobycenter.dk/
http://www.hvidovrec.dk/
http://www.lyngbystorcenter.dk/
http://www.frihedensbutikscenter.dk/
http://www.glostrupshoppingcenter.dk/
http://www.ishoej-bycenter.dk/
http://www.roedovrecentrum.dk/
http://www.city2.dk/


Waves 
ca 90 butiker & matställen - Ta Öresundståget. Stig av vid Hovedbanegården. Tag S-tåg mot Køge, 
stig av vid Hundige station. Ca 27 min resväg från Hovedbanegården. www.waves-shopping.dk  
Adress: 2670 Greve. 

Ballerup Centret 
ca 70 butiker & matställen - Ta Öresundståget. Stig av vid Hovedbanegården. Tag S-tåg mot 
Ballerup. Ca 27 min resväg från Hovedbanegården. www.ballerupcentret.dk. Adress: Ballerup 
centret. 

Hørsholms Midtpunkt 
ca 60 butiker & matställen - Ta Öresundståget. Stig av vid Hovedbanegården. Tag S-
tåg mot Hillerød. Stig av vid Holte st. Tag Bus 354 från Holte st. (buss) mot Nivå st. 
(buss) till Hørsholm Midtpunkt. Ca 53 min resväg från Hovedbanegården. 
www.hoersholmmidtpunkt.dk  Adress: Usserød kongevej. 

Slotsarkaderne 
ca 60 butiker & matställen- Ta Öresundståget. Stig av vid Hellerup St. Tag S-tåg mot Hillerød st. Gå 
från Hillerød st till Slotsarkaderne ca 1 km. Ca 95 min resväg från Malmö C.  
www.slotsarkaderne.dk  Adress: Slotsarkaderne 225 i Hillerød. 

Helsingør Bycenter 
ca 25 butiker & matställen. Ligger centralt i Helsingør. Busslinje 388, 840, 842, 347, 331 och 353 
stannar utanför köpcentret. Ta Öresundståget till Helsingør st. Ca 2 timmars resväg från Malmö. 
www.helsingorbycenter.dk. Adress: Stürups Plads 1 i   Helsingör 
 

 

 

 
  

http://www.waves-shopping.dk/
http://www.ballerupcentret.dk/
http://www.dsb.dk/Kundeservice/Alt-om-stationerne/?uic=8600677&language=m&ml=m&
http://www.rejseplanen.dk/bin/stboard.exe/mn?L=vs_movia&seqnr=3&ident=6y.02500366.1249373800&ml=m&input=518&boardType=dep&date=04.08.09&time=09:43&start=yes
http://www.rejseplanen.dk/bin/stboard.exe/mn?L=vs_movia&seqnr=3&ident=6y.02500366.1249373800&ml=m&input=441&boardType=arr&date=04.08.09&time=09:57&start=yes
http://www.hoersholmmidtpunkt.dk/
http://www.slotsarkaderne.dk/
http://www.helsingorbycenter.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. 

 

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/

