
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Var hittar jag 
jobben och hur 
söker jag dem? 

Arbete inom IT 

i Danmark 

Foto: Wonderful Copenhagen – Martin Heiberg 
 



Yrken – IT-branschen

 

Applikationsarkitekt Software Arkitekt  
Drifttekniker Datafagtekniker/ 
 Datamekaniker 
Testledare Test Manager 
 

 
Systemansvarig Systems Manager 
Elektronikingenjör IT og Elektronikteknolog/ 
 Elektroniktekniker 
Nätverkstekniker Elektroingeniör 
Systemutvecklare Systemudvikler

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.  

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. 

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😊 

Intresseorganisationer 
IT-Brancheforeningen www.itb.dk 
IT-Branchen är en av de största självständiga organisationerna för IT-branschen i Danmark.PROSA 
(Forbundet af IT-professionelle (a-kassa)) www.prosa.dk 
PROSA är både en fackförening och a-kassa in IT-branschen. 

SAMDATA (Fagforening IT (a-kassa)) www.samdata.dk 
SAMDATA\HK är ett av Danmarks största IT-fackliga nätverk. organiserar anställda, studerande och 
arbetssökande inom IT-branschen. 

Ingeniörforeningen IDA www.ida.dk 
En intresseorganisation och fackförening för tekniska och naturvetenskapliga akademiker.  

Länkar till IT-jobb i Danmark 

Core search www.coresearch.dk 

Experis www.experis.dk  

Promando www.promando.dk 

IT-Jobbank www.it-jobbank.dk 

IT-Medarbetare www.it-medarbejder.dk 

Jobfinder www.jobfinder.dk 

Jobzonen www.jobzonen.dk 

Jobbank www.jobbank.dk 

Jobguiden www.job-guide.dk 

Jobindex www.jobindex.dk 

Jobcenter www.jobnet.dk  

The Hub www.thehub.dk 

Exempel på större arbetsgivare  

Bankdata www.bankdata.dk 

Bankernas 
EDB Central www.bec.dk 

Cgi www.cgi.dk     

Ciber Danmark  www.ciber.com 

Citc www.citc.dk  

Columbus IT- 
Partner www.columbusit.dk 

CSC www.csc.com/dk 

Danske Bank www.danskebank.dk 

Salling Group www.sallinggroup.com 
  

Formpipe www.formpipe.com  

IBM www.ibm.com/dk 

InCase www.incase.com  

KMD www.kmd.dk 

Microsoft www.microsoft.dk 

Novo Nordisk www.novonordisk.dk 

Oracle www.oracle.com 

SAP Danmark www.sap.com 

Schilling Data www.schilling.dk 

Schultz www.schultz.dk 

SDC Udvikling www.sdc.dk 

Siemens www.siemens.com 

Sybase www.sybase.dk 

Tectura www.tectura.com 

Tieto www.tieto.dk 

Jobbsökarverktyg 

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

 https://dk.indeed.com 

 www.careerjet.dk 
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http://www.it-medarbejder.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/

