Rekruttering af
udenlandsk
arbejdskraft
Hvis det er svært at finde den rigtige medarbejder i Danmark, kan du måske finde arbejdskraften i udlandet.

Vigtige adresser i forbindelse med rekruttering af udenlandsk
arbejdskraft
www.workindenmark.dk - guide til rekruttering i udlandet.
www.eures.dk - vejledning af personer, der
ønsker at søge job eller uddannelse i udlandet, og hjælp til danske arbejdsgivere ved
rekruttering af udenlandsk arbejdskraft til
Danmark.

Kontakt Jobcenter Hedensted,
Niels Espes Vej 8,
8722 Hedensted,
telefonnummer 79 75 54 00.
Du kan søge direkte efter udenlandske medarbejdere ved at søge på CV’er, eller ved at
oprette en annonce på www.workindenmark.
dk
Du kan også kontakte EURES’ hotline på telefon 72 40 16 36, via e-mail på eures@
eures.dk, eller hente information på EURES’
hjemmeside: www.eures.dk

www.nyidanmark.dk - Oplysninger om udlændinges muligheder for at opholde sig i
Danmark, samt oplysninger om reglerne for
at opnå dansk statsborgerskab (indfødsret).
Se også faktablad fra Jobcenter Hedensted
”Guide til indkvartering af udenlandsk arbejdskraft”.

Vend siden for flere oplysninger om:
Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft.

www.hedensted.dk/jobcenter

Registrering

Skattekort

Udenlandske medarbejdere skal registreres
hos de relevante myndigheder, når de kommer til Danmark.
Alle statsborgere fra EU/EØS-landene kan
opholde sig i Danmark i op til 6 måneder,
for at søge job. Alle, uanset nationalitet,
kan lade sig registrere som jobsøgende hos
jobcentret.

EU-opholdsbevis eller opholds- og arbejdstilladelse
Der gælder forskellige regler for opholds- og
arbejdstilladelse afhængigt af, om der er tale
om statsborgere fra nordiske lande, EU/EØSlande, nye EU-lande eller tredjelande. Disse
regler kan du læse mere om på faktabladene
fra Workimport
(spørg en virksomhedskonsulent fra Jobcenter Hedensted, telefon 79 75 54 00).

Personnummer og
sundhedskort

Personlig henvendelse på Skattecenter Horsens, Løvenørnsgade 25, 8700 Horsens.
Skattecentret kan give yderligere oplysninger om skat, fradrag osv. på telefonnummer:
72 22 18 18. Den udenlandske medarbejder
skal som udgangspunkt betale skat i Danmark, men kan også være delvis skattepligtig i hjemlandet.

Midlertidigt ophold
Hvis der er tale om et midlertidigt ophold
i Danmark, som for eksempel ved sæsonarbejde, kan man som udenlandsk medarbejder ikke få tildelt et CPR-nummer på
kommunens folkeregister. I stedet kan man
få et kildeskattenummer i det skattecenter,
arbejdspladsen tilhører.

Når man har fået arbejde i
Danmark

Når man er folkeregistreret, får man et personnummer og et sundhedskort, og er herefter omfattet af den danske sygesikring på
samme måde som alle andre danskere.
Folkeregistrering kan ske ved Borgerservice
på følgende tre steder i Hedensted Kommune:
• Juelsminde Rådhus, Tofteskovvej 4, 7130
Juelsminde
• Hedensted Rådhus, Niels Espes vej 8,
8722 Hedensted
• Tørring Bibliotek, Torvegade 17, 7160
Tørring.
Borgerservicecentrene har åbent:
Mandag - onsdag
kl. 9.00 - 15.00
Torsdag		
kl. 9.00 - 17.00
Fredag			
kl. 9.00 - 13.00
Telefon:		
79 75 50 00

Regler omkring opholdsbevis: se hjemmesiden www.nyidanmark.dk, hvor de relevante
ansøgningsskemaer også kan hentes. Skemaerne kan endvidere fås på et af Statsforvaltning Midtjyllands to kontorer i hhv. Ringkøbing og Århus på telefonnummer:
72 56 83 00.
Arbejdstager udfylder ansøgningsskemaet.
Skemaet, og en ansættelseskontrakt, hvori
der er angivet løn og ansættelsestidspunkt,
skal medbringes til et personligt møde på
Statsforvaltning Midtjylland,
St. Blichers Vej 6, 6950 Ringkøbing, eller
Marselis Boulevard 1, 8000 Århus C.

www.hedensted.dk/jobcenter

