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EURES-linksamling til jobsøgende

Alle relevante oplysninger vedr. international rekruttering for medarbejderne i jobcentrene fin-
des på star.dk/euresguide. Nedenstående samles EURES-relaterede links, der kan videregives til 
jobsøgende. 

Job- og CV-bank

Workindenmarks jobportal

https://www.workindenmark.dk/

På workindenmark.dk kan man søge efter engelsksprogede stillinger i Danmark. Der ligger i gennemsnit 2500-3000  

stillinger.

Job i udlandet på Jobnet

https://info.jobnet.dk/eures/find-job-i-udlandet/ 

Man kan finde job i udlandet, som specifik søger danskere eller dem med danske sprogfærdigheder

EURES-portal

https://ec.europa.eu/eures/public/da/homepage 

Man kan finde job i hele Europa og har mulighed for at oprette sit cv, som bliver synligt over for europæiske virksomheder. 

EURES-portalen er en fælles europæisk jobportal. Portalen giver månedligt adgang til mere end 1,4 mio. jobannoncer fra hele 

Europa. Hvis personen allerede har et cv på Jobnet, kan man på jobnet.dk vælge at videresende sit cv til protalen.

Tutorialvideo om, hvordan man bruger EURES-portal

 https://www.youtube.com/watch?v=tGED_ohGBAA

Hjælp til jobsøgning

Workindenmarks e-læringskursus om jobsøgning i Danmark

https://www.workindenmark.dk/e-learning 

Kurset består af fire moduler: jobsøgning i Danmark, optimering af LinkedIn-profil, kontakt til virksomheder og jobsamtale, 

dansk arbejdspladskultur.

Workindenmarks jobsøgningswebinar 

https://www.workindenmark.dk/webinars
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Workindenmarks tutorialvideoer om jobsøgning 

https://www.workindenmark.dk/job-search-in-denmark/e-learning-tutorials-and-webinars/job-search-tutorials 

Videoerne handler om: brug af Workindenmarks jobbank, om at skrive an ansøgning, om at udarbejde en personlig profil i 

cv’et, uopfordrede ansøgninger og kontakt til virksomheder.

Workidnenmarks nyhedsbreve om jobsøgning

https://www.workindenmark.dk/about/newsletter 

Workindenmark sender nyhedsbreve til udenlandske jobsøgende ca. en gang om måneden. Nyhedsbrevene indeholder tips til 

at finde det rigtige job i Danmark samt råd og fakta vedr. liv i Danmark og interviews med herboende expats.

Andre relevante links

EURES.DK 

https://info.jobnet.dk/eures/

Relevante oplysninger til danskere, som ønsker at finde et job i udlandet. Siden er en del af Jobnet. Man kan finde stillingsop-

slag, som specifikt søger danskere eller dem med danske sprogfærdigheder, læse om vejledning om jobsøgning i udlandet og 

opholdsregler.

Targeted Mobility Scheme  (TMS)- Your first Eures job, age 18-35

https://yourfirsteuresjob.kk.dk/jobsoeger 

En EU-ordning for jobmobilitet, som skal hjælpe borgere mellem 18-35 år i EU, Norge eller Island med at finde et job, en prak-

tikplads eller en læreplads i et andet EU-land, Norge eller Island. Jobsøgende kan søge om finansiel støtte til at gå til jobsam-

tale, flytteomkostninger, godkendelse af eksamensbeviser, sprogkursus mv.

Targeted Mobility Scheme(TMS) - Your first Eures job, age 35+

https://www.workindenmark.dk/applying-for-a-job/eu-financial-support-for-job-seekers 

En EU-ordning for jobmobilitet, som skal hjælpe EU-borgere på mindst 35 år med at finde et job, en læreplads eller en prak-

tikplads i et andet EU-land. Jobsøgende kan søge om finansiel støtte til at gå til jobsamtale, flytteomkostninger, godkendelse 

af eksamensbeviser, sprogkursus mv.

ICS (International Citizen Service)

http://icitizen.dk/

I international citizen service samarbejder relevante myndigheder, så udenlandske kandidater kan få styr på papirarbejdet og 

svar på alle spørgsmålene.
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Guide til vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelser

https://ufm.dk/vur

Jobsøgende kan få afsluttede udenlandske uddannelser på alle niveauer vurderet i forhold til det danske uddannelsessy-

stem. Vurderingen er gratis og sker hos Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

Workindenmarks LinkedIn-showcaseside for udenlandske jobsøgende

https://www.linkedin.com/showcase/workindenmark-for-highly-skilled-workers/

Udenlandske jobsøgende kan få oplysninger om jobmuligheder i Danmark og relevante oplysninger om at arbejde og bo i 

Danmark. Der opdateres ca. en gang om ugen.

Workindenmarks Facebook-side for udenlandske jobsøgende 

https://www.facebook.com/Workindenmark-325852844038/

Udenlandske jobsøgende kan få oplysninger om jobmuligheder i Danmark og relevante oplysninger om at arbejde og bo i 

Danmark. Der opdateres ca. en gang om ugen.

EURES Danmarks Facebook-side for danske jobsøgende, som ønsker at finde et job i udlandet

https://www.facebook.com/eures.dk/

Herboende jobsøgende kan få oplysninger om jobmuligheder i EU og relevante oplysninger om at arbejde og bo i Danmark. 

Der opdateres ca. en gang om ugen.

Diskrimination af EU-arbejdstagere og deres familier

https://www.workindenmark.dk/working-in-denmark/terms-of-employment/unfair-treatment 

EU-arbejdstagere eller familiemedlemmer, der oplever diskrimination på grund af deres nationalitet, ulovlige begrænsnin-

ger eller hindringer i forhold til deres ret til fri bevægelighed i Danmark, kan henvende sig til Styrelsen for Arbejdsmarked og 

Rekruttering.

Kompetenceafklaringsværktøj

https://info.jobnet.dk/jobsoeger/kompetence-afklaring-flygtninge/ 

Et værktøj til kompetenceafklaring af flygtninge og kontanthjælpsmodtagere med begrænsede danskkundskaber er målret-

tet ufaglærte og faglærte jobmuligheder (Dette er ikke EURES-produkt)
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