
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Job som lokalvårdare 

i Danmark 

Var hittar jag 
jobben och hur 
söker jag dem? 

Foto: Unsplash – Crema Joe 
 



Yrken – Lokalvård 

Lokalvårdare Rengøringsmedarbejdare 
Fönsterputsare Vinduespolerer/
 vinduespudser 
Klottersanerare Graffitibekæmper 

Servicemedarbetare Serviceassistent/ 
 Servicemedarbejder 
(Arbetar med städning och övrig service som t.ex. 
lättare matlagning, enklare kontorsarbete m.m. 
på sjukhus, vårdhem, förskolor etc. Motsvarande 
yrke finns inte i Sverige.) 

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.  
 
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. 
 

3F (facket för bl.a. rengöringspersonal) www.3f.dk 

FOA (facket för offentligt anställda) www.foa.dk 

Landssammanslutningen før sanitører www.sanitoer.dk  
og servicefunktionærer 

http://www.jobnet.dk/
http://www.job-guide.dk/
http://www.jobindex.dk/
http://www.degulesider.dk/
http://www.oresunddirekt.se/
https://www.3f.dk/
http://www.foa.dk/
http://www.sanitoer.dk/


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

 

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

 

Andra länkar till lokalvårdsjobb i Danmark 
Jobguide (Länkar till flera platsbanker m.m.) www.job-guide.dk 
Ofir (Stor jobbsajt)  www.ofir.dk 
 

Exempel på danska företag i servicebranschen 
(Städare, fönsterputsare m.m.) 
ISS  www.iss.dk  
Forenade service A/S www.forenede-service.dk  
Sodexo A/S  www.sodexo.dk 
Elite Miljø A/S www.elitemiljoe.dk 
KRS Rengøring og Service A/S www.krs.dk 
Jobb på Kastrups flygplats  www.cph.dk 
Coor Service Management A/S www.coor.com 

Kommunerna är en stor arbetsgivare för lokalvårdare 

Kommuner i Köpenhamnområdet: 

Albertslund kommune www.albertslund.dk 
Ballerups kommune www.ballerup.dk 
Brøndby kommune www.brondby.dk 
Dragør kommune www.dragoer.dk 
Frederiksbergs kommune (Mitt i København) www.frederiksberg.dk 
Gentofte kommune www.gentofte.dk 
Gladsaxe kommune www.gladsaxe.dk 
Glostrup kommune www.glostrup.dk 
Hvidovre kommune www.hvidovre.dk 
Høje-Taastrup kommune www.htk.dk 
Ishøj kommune www.ishoj.dk 
København kommune www.kk.dk 
Lyngby-Taarbaek kommune www.ltk.dk 
Rødovre kommune www.rk.dk 
Tårnby Kommune (Kommunen kring Kastrup) www.taarnby.dk 

Kommuner i Helsingörområdet  

Fredensborgs kommune www.fredensborg.dk 
Gripskov kommune www.gribskov.dk 
Helsingørs kommune www.helsingor.dk 
Hillerød kommune www.hillerod.dk 
Hørsholm kommune www.horsholm.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/

