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Sommar- & säsongsjobb  

i Danmark  

Var hittar jag 
jobben och hur 
söker jag dem? 



 

Är du på jakt efter sommar- och säsongsjobb? 
Nu är det dags att söka sommar- och säsongsjobb i Danmark inför säsongen 2019. De stora 
nöjesfälten och olika shoppingcenter rekryterar inom många olika yrkeskategorier. Tips, råd och 
länkar hittar du här. 

Kanske ditt nästa jobb finns på andra sidan sundet i Danmark. Ett sommarjobb kan eventuellt vara 
ingången till en fast anställning. Att du vågat ta steget och arbetat utanför Sveriges gränser en 
period blir dessutom en bra merit att skriva in i ditt CV. 

Spontanansök  
Strøget i København eller gågatorna i Helsingør. Har du erfarenhet av butiksjobb kan du ta med 
ditt CV och ett kort brev och besöka butikerna direkt. Det är vanligare i Danmark att man söker 
jobb spontant, eller som man säger på danska: man lämnar in en "uopfordret ansøgning". 

Tivoli 
Tivoli är en arbetsplats med fler än 1800 anställda 
fördelat på många yrkesområden. Tivoli är både en 
nöjespark, en turistattraktion, en kulturinstitution och 
en modern, kommersiell verksamhet med fokus på 
utveckling och tillväxt. Medarbetare finns till exempel 
inom tekniska projektledare, marknadsförings- och 
ekonomispecialister, sjuksköterskor, scenografer, IT-
medarbetare, balletdansare, kockar och serverings-
personal, skådespelare, hantverkare och direktörer. 
Inför varje säsong nyanställs mellan 300 och 400 
medarbetare. 

Servicemedarbetare på Tivoli 

Servicemedarbetare arbetar för det mesta antingen i ingångarna med biljett-, turpass- och 
årskortsförsäljning, som kontrollant vid ingångarna och åkattraktionerna eller på Tivolis 
restauranger och matställen. Du ska ha fyllt 15 år för att arbeta på Tivoli. Det är bara Tivolis 
matställen, som anställer medarbetare under 18 år. 

När du har sökt jobb som servicemedarbetare på Tivoli, blir din ansökan behandlad av HR- 
avdelningen. Om du blir utvald att gå vidare, lägger de din ansökan i Tivolis jobbdatabas. Även om 
din ansökan ligger i jobbdatabasen, kan de inte garantera dig ett jobb, därför att de inte kan 
förutse vilka jobb, som blir lediga, eller när de blir lediga. De kontakter dig, om det uppstår en 
ledig plats, som matchar din profil. 

Tivoli Food Hall 

Tivoli Food Hall är placerat i Tivoli Hörnet på hörnet av Bernstorffsgade och Vesterbrogade. Det är 
fri ingång till Tivoli Food Hall från gatan. Tivoli Food Hall följer Tivolis generella öppningstider. Här 
hittar du jobbmöjligheter på 15 olika restauranger/snabbmatställen. Gå in på www.tivoli.dk för 
mer information. 

 

http://www.tivoli.dk/


Bakken 

Bakken ligger inom Lyngby-Taarbæks kommun och 
närmaste järnvägsstation för S-tåg och regionaltåg är 
Klampenborg station, varifrån man kan hyra hästdroskor 
de 500 meterna genom bokskogen fram till denna 
världens äldsta nöjespark, invigd redan 1583. Bakken är 
en av Danmarks mest besökta turistattraktioner. Totalt 
arbetar här mer än 1000 personer i högsäsong.

 

Nordjobb 
Nordjobb förmedlar sommarjobb, bostad och kultur- och fritidsprogram i ett annat nordiskt land 
till ungdomar mellan 18-30 år. För att komma till de danska jobben, gå in under rubriken Aktuellt, 
Lediga tjänster och Danmark söker just nu. 

Programmet arbetar för att öka rörligheten på den nordiska arbetsmarknaden och för att öka 
kunskapen om språk och kultur i Norden. 

 

Legoland 
Legoland i Billund på Jylland var den första av idag flera nöjesparker med legobitar som tema. Den 
består i praktiken av minst nio olika sammankopplade nöjesanläggningar, där "Miniland" är den 
mest kända. Denna består av en jordenruntresa i miniatyr, med olika byggnadsverk uppförda i 
lego. Totalt har 59 miljoner legobitar använts för byggnader och figurer i parken. 

Medarbetare till säsongsjobb i parken anställs från januari och framåt. Normalt är jobbstart 1 till 2 
veckor innan parken öppnar, och därifrån anställer man löpande igenom hela säsongen. 

Man kan söka lediga tjänster via hemsidan, men inte på mail. Parken har mer än 1000 
medarbetare som är säsongsanställda. 

 

Själlands nordkust 

Vid Själlands nordkust ligger cirka 20.000 sommarhus. Där är ca: 14.000 i Gribskov kommun och 
5.000 i Halsnæs kommun. Här blommar det upp restauranger, butiker, caféer,  gallerier, 
campingplatser, operafestivaler, musikfestivaler, loppmarknader och byfester – längs med hela 
Själlands nordkust. Vintertid är det lugnt och tyst men på sommaren är det fullt av liv och rörelse 
av alla sommargäster och massor av möjligheter till arbete. 

 

Nordsjällands orter 

Allerød, Birkerød, Fredensborg, Frederiksværk, Gilleleje, Helsinge, Helsingør, Hillerød, Hornbæk, 
Hundested,  Liseleje, Rågeleje och Tisvildeleje.



 
 

 

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. Ungdomar kan med fördel använda danska 

fackföreningsrörelsens sida: www.jobpatruljen.dk. 

 

Rekrytering i Danmark 
Att söka arbete i Danmark skiljer sig delvis från Sverige. I Danmark finns det ett stort antal plats- 
och cv-banker, vilket skapar många mötesplatser. Samtidigt är det svårt att ha en helhetsbild både 
för arbetsgivare och för arbetssökande. Därför är det vanligt att den som söker arbete kontaktar 
intressanta arbetsgivare direkt, även om de inte annonserar efter personal.  

 

Arbetsförmedlingen  

Arbetsförmedlingen i Danmark heter Jobcenter och 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. De flesta lediga 
platserna på Jobnet gäller kollektivsidan. Tjänster på akademikerområdet hanteras ofta av 
respektive fackförbund och av privata aktörer. Även på kollektivsidan kompletterar en del 
fackförbund Jobcenters utbud av lediga platser. 

 

Privata platsbanker 

En bra sammanställning över platsbanker och rekryteringsföretag finns på www.job-guide.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. 

 

 

 

 

 

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


 

Länkar till sommar- och säsongsjobb i Danmark 
Jobguide (Länkar till flera platsbanker m.m) www.job-guide.dk 

Jobindex (Största danska jobbsajten) www.jobindex.dk 

Jobcenter (Arbetsförmedlingen i Danmark) www.jobnet.dk 

Jobfisk (Samlingssida för ett flertal platsbanker etc.) https://jobfisk.dk/  

Ofir (Jobbdatabas med industri och lagerarbete) www.ofir.dk  

Tivoli (Köpenhamn) www.tivoli.dk 

Bakken (mellan Köpenhamn och Helsingör) https://www.bakken.dk 

Legoland (Jylland) www.legoland.dk 

Nordjobb www.nordjobb.org 

Kastrup flygplats www.cph.dk 

SSP (catering åt flygbolagen bl.a) https://www.foodtravelexperts.com/international/  

Fields shoppingcenter (längst ner på sidan) www.fields.dk 

Magasin, Kongens nytorv (längst ner på sidan) www.magasin.dk 

Ungarbejde.dk (en sida för ungdomar upp till 30 år) www.ungarbejde.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/ 

 https://dk.indeed.com 
 www.careerjet.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. Prata därför med en fackförening innan du går på 
anställningsintervju.  Fackföreningen kan informera dig om bland annat lön, anställnings-
förhållanden och om det är något om arbetsgivaren du bör känna till. På den danska 
arbetsmarknaden styrs vissa villkor genom lagar, medan andra regleras genom avtal och 
kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Därför är det viktigt att du kontaktar en fackfö-
rening för att ta reda på vilka regler som gäller för den aktuella arbetsplatsen. 
 

http://www.job-guide.dk/
http://www.jobindex.dk/
http://www.jobnet.dk/
https://jobfisk.dk/
http://www.ofir.dk/
http://www.tivoli.dk/
https://www.bakken.dk/om-os/job-pa-bakken/
http://www.legoland.dk/
http://www.nordjobb.org/
http://www.cph.dk/
https://www.foodtravelexperts.com/international/
http://www.fields.dk/
http://www.magasin.dk/
http://www.ungarbejde.dk/
https://dk.jooble.org/
https://dk.indeed.com/
http://www.careerjet.dk/


 
 

 
Egna anteckningar: 



 

 

 

EN OVERSKRIFT KAN VÆRE HER 

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/

