
HAR DU OPLEVET UDFORDRINGER MED AT FASTHOLDE 
UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I DIN BEDRIFT?

Så har vi i Jobcenter Hjørring en god nyhed til dig. Vi er nemlig specialiseret i 
at hjælpe expats med at blive godt integreret i kommunen. 

Undersøgelser blandt danske virksomheder viser, at der kan være følgende 
udfordringer, når de ansætter udenlandsk arbejdskraft.

Udfordringer med at have internationalt personale

 

Har du oplevet udfordringer med at fastholde udenlandsk arbejdskraft i din bedrift? 
 

Så har vi i Jobcenter Hjørring en god nyhed til dig. Vi er nemlig specialiseret i at hjælpe expats med at blive 
godt integreret i Kommunen. 

Undersøgelser blandt danske virksomheder viser at der kan være følgende udfordringer når de ansætter 
udenlandsk arbejdskraft.  

Undersøgelse foretaget af International House 

Særligt sprog og manglende forståelse for dansk kultur og regler kan være en barriere.  Samtidig har hele 
23% angivet, at det er svært for den medfølgende ægtefælle/partner at falde til i det nye land og det fører i 
mange tilfælde til at familien vender tilbage til hjemlandet. Det betyder også at den arbejdskraft, som du 
har brugt tid og kræfter på at oplære ikke bliver i din virksomhed. 

Vi har erfaring med at mange udenlandske ægtefæller oplever større tilknytning, hvis de også bliver en del 
af et arbejds- og kollegaskab og at børnene i højere grad er integreret i det danske samfund, når de er en 
del af de danske daginstitutioner. Det er er vigtigt at der er fokus på at hele familien skal finde sig godt til 
rette, så er der større chance for, at du kan fastholde den kvalificerede arbejdskraft, som du har brug for. 

 I Bosætnings- og Integrationsteamet står vi klar til at hjælpe med de udfordringer og vi tilbyder hjælp med 
sprogskole, forståelse for den danske kultur og jobsøgning. Derfor har vi en bred vifte af tilbud, der sigter 
på at hjælpe ægtefæller med at lande det første job I Danmark. Vi har erfarne jobkonsulenter, og der er 
også mulighed for hjælp gennem forskellige forløb, udbudt af Jobcenteret. Det kan være: 

• Branchespecifikke forløb – herunder opkvalificering til SOSU-området 

Undersøgelse foretaget af International House

Særligt sprog og manglende forståelse for dansk kultur og regler kan være en 
barriere.  Samtidig har hele 23% angivet, at det er svært for den medfølgende 
ægtefælle/partner at falde til i det nye land, og det fører i mange tilfælde til at 
familien vender tilbage til hjemlandet. Det betyder også at den arbejdskraft, 
som du har brugt tid og kræfter på at oplære ikke bliver i din virksomhed.
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Vi har erfaring med, at mange udenlandske ægtefæller oplever større tilknyt-
ning, hvis de også bliver en del af et arbejds- og kollegaskab og at børnene 
i højere grad bliver integreret i det danske samfund, når de går i en dansk 
daginstitution. Det er er vigtigt, at der er fokus på at hele familien skal finde 
sig godt til rette, så er der nemlig større chance for, at du kan fastholde den 
kvalificerede arbejdskraft, som du har brug for.

I Bosætnings- og Integrationsteamet står vi klar til at hjælpe med de udfor-
dringer, og vi tilbyder hjælp med sprogskole, forståelse for den danske kultur 
og jobsøgning. Vi har en bred vifte af tilbud, der sigter på at hjælpe ægtefæller 
med at lande det første job i Danmark. Vi har erfarne jobkonsulenter, og der er 
også mulighed for hjælp gennem forskellige forløb, udbudt af Jobcenteret. 

Det kan være: 

• Branchespecifikke forløb – herunder opkvalificering til SOSU-området 
• Individuelle forløb – hjælp til jobsøgning eller CV. Ring eller skriv til 

os og vi finder en tid hvor vi kan mødes. Vi er to jobkonsulenter der 
er rigtig glade for at hjælpe borgere i job og kan som regel pege jer i 
retning af de ledige stillinger. 

• Jobcafeer i forlængelse af Danskuddannelsen. Dine medarbejderes  
ægtefæller er selvfølgelig velkomne - også selvom de ikke går på  
danskuddannelsen.

Skriv på internationals@hjoerring.dk – så kontakter vi dig
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