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Job i Sverige og Norge

Ledigheden er kun 2 %, og der er vækst 
i både Sverige og Norge – to gode grunde 
til også at søge job mod nord. Går du 
efter et job inden for finansiering og øko-
nomi, er der gode jobmuligheder i både 
Stockholm og Oslo. Benyt dig af, at du 
har en konkurrencefordel i forhold til 
nordmænd og svenskere i kraft af erfa-
ring fra praktik og studierelevant job. 
Læs mere: djoef.dk/jobsverigenorge. 

Fik job i Norge

Morten Egelund Rasmussen fik job som sags-
behandler på et offentligt kontor i Norge. Han 
vil til enhver tid foretrække job i Norge frem for 
dagpenge i Danmark. 
Af Mads Matzon

Hvordan fandt du job i Norge?
”Jeg havde et etårigt vikariat i Beskæfti-
gelsesministeriet i Danmark. En uge inden 
vikariatet udløb, var jeg til møde i Helsinki 
med kolleger fra hele Norden. Jeg havde læst, 
at der var mangel på arbejdskraft i Norge, 
og spurgte derfor en kollega fra et norsk 
søsterkontor, om de tilfældigvis manglede 
én som mig deroppe.”

Hvad skete der så?
”Han kiggede på mig og udbrød på norsk: ’Ja, 
chefen er i gang med at lede efter en fire-fem 
midlertidigt ansatte. Giv mig dit CV – så 
snakker jeg lige med ham.’ Jeg sendte CV’et 
med det samme. 14 dage senere begyndte jeg 
at arbejde deroppe.”

Hvordan var det at flytte derop?
”Jeg boede kun en time fra lufthavnen og 
med 20 afgange til København hver dag 
er det nemt at komme frem og tilbage. 
Flyveturen tager en time, og jeg tog hjem til 
København hver anden til tredje weekend.”

Hvad med sproget?
”Sproget kom meget hurtigt. Jeg talte ikke 
norsk, men gjorde mig bare forståelig som 
dansker, og det gik fint. Skriftsproget er 
meget nemt. Det er lige ud ad landevejen.” 

Hvordan er det at være på  
en norsk arbejdsplads?
”Norge er nemt at arbejde i. Vi minder meget 
om hinanden – både arbejdskulturmæssigt, 
men også socialt og kulturelt. Der er f.eks. 
en flad ledelsesstruktur som i Danmark. Så 
ligesom i Danmark kan man gå til sin chef 
med alt muligt, og chefen spiser frokost med 
dig og joker med dig.”

Hvad med det faglige?
”Hvis man er uddannet inden for noget med 
offentlig administration, så er forskellen 
på det norske og det danske system lille. Så 
man kan sagtens tage til Norge som nyud-
dannet og få noget praktisk erfaring uden at 
komme langt væk fra dansk forvaltning. Det 
er i hvert fald min vurdering.” 

Har du et godt råd til andre?
”Det er helt klart det hele værd at tage til 
Norge for at arbejde i stedet for at rende 
rundt på dagpenge derhjemme i en længere 
periode, for det hjælper dig ikke videre.”


