
Arbejdsformidling i Region Sønderjylland-Schleswig -
Erfaringerne fra projektet ”Job over grænsen”
22. maj 2019
Interregprojetk Boost – Nykøbing Falster



I  alt pendler 600 
borgere fra Danmark til 
Tyskland…!





Projektstatus 2017 og 2018

Ud af de i alt 401 kandidater i 
projektet er 165 kommet videre i 
beskæftigelse. Dvs. 41,5% . 
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Erfaringer – projektets kandidatprofil

• Veluddannet – 25% har minimum en bachelor 

• Bred faglig baggrund: 
• Ledere og direktører
• Højtuddannede: læger, ingeniører, akademikere
• Professionsbachelorer: sygeplejersker
• Håndværksfaglige: bagere, snedkere, tømrer, murer m.fl.
• Produktion, lager m.fl.
• Restauration
• Ufaglærte: rengøring m.fl.



Erfaringer – projektets kandidatprofil 

• Flest højtuddannede bliver importeret

• Flest ufaglærte bliver eksporteret 

• Tyskerne kommer alle steder fra – ikke kun Nordtyskland

• Kandidater fra mange andre nationaliteter henvender sig også



Praktisk erfaring med projektet

• Håndholdt service/kontakt virker

• Kandidaterne har brug for information og vejledning i alle faser af jobsøgningen

• CV og ansøgning skal tilpasses for danske som tyske kandidater

• Der skal ”tænkes ud af boksen” i.f.t. mange kandidater 

• Virksomhedskendskab, netværk og kontakt er afgørende for job til kandidaterne

• Sproget er en udfordring for nogle af kandidaterne ift. erhvervsliv

• Sproget kan også være en fordel for de tosprogede og de højtuddannede, der har en 
bred vifte af sprogerfaringer

• Fokus på bosætning er afgørende for succes – vi skal have fokus på den medfølgende 
familie.

• Er de tyske virksomheder gode nok til at beskæftige dansk arbejdskraft?



Danske og Tyske samarbejdspartnere

• Regionskontoret Padborg – Region 
Sønderjylland – Schleswig

• Bosætningskoordinatorer i de sønderjyske 
kommuner

• De sønderjyske jobcentre

• Erhvervsservice Sønderborg, Business 
Aabenraa, Tønder Erhvervsråd, Haderslev 
Erhvervsråd

• Erhvervsliv – små, mellemstore og store 
virksomheder

• Udviklingsråd Sønderjylland

• WorkinDenmark

• Diverse rekrutteringsbureauer 

• Wirtschaftsförderung

• Jobcenter Flensburg, Kreis Schleswig-
Flensburg, Kreis Nordfriesland

• Bundesagentur für Arbeit

• IHK (Industrie und Handelskammer Flensburg)

• EURES

• Erhvervsliv – små, mellemstore og store 
virksomheder

• Borgmestre 

• Diverse rekrutteringsbureauer

• Interreg



Jobcentre

Bosætningskoordinator

Erhvervsråd/service

Job til 2 konsulent / 
Job over Grænsen

Virksomheder (HR)

Sprogtilbud 

Uddannelsesinstitutioner 

Frivillige organisationer

Boligforeninger 

Borgerservice

Forening- og kulturliv

Studievejledere 

Iværksætterservice

Ejendomsmæglere

Trivsel

Sociale netværk

Der er brug for en optimeret    
adgang til info, initiativer 
samt arbejdsmarkedet for 

tilflyttere   

Regionskontor/info center
Fagforeninger

9

Ekstra sprog m.v. (FVU)

WorkinDenmark, relocation tilbud m.v. 

”Administrativ myretue”



Projektets fremtid

• Projektslutning ultimo 2019 for første periode

• Forlængelse af projektperiode på 1 år (lovet)

• Mål: permanentgørelse? 

• Udfordring: 
• Vanskeligt at anvise en kommunal finansiering af projektet, da 

grænseoverskridende rekruttering er ikke en del af den kommunale 
opgave (WorkinDenmark) 

• Regeringens strategi for Tyskland omfatter et aktivt grænseoverskridende 
arbejdsmarked – men ikke afsat midler

• Projektet er profitabelt såvel fra et arbejdsmarkedsperspektiv såvel som et 
erhvervsperspektiv


