Til dig der vil

arbejde i Danmark

Arbejdstilsynet
Telefon 70 12 12 88
E-mail: at@at.dk
www.at.dk

EU/EØS-lande
■
■
■
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■
■
■
■
■

Azorerne
Balearerne (Mallorca,
Ibiza)
Belgien
Bulgarien
Ceuta
Cypern (syd-ø)
Danmark
De Kanariske øer
Estland

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Finland
Frankrig
Gibraltar
Grækenland
Guadeloupe
Guyana
Hebriderne
Irland
Island
Isle of Wight
Italien
Letland

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
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Liechtenstein
Litauen
Luxembourg
Madeira
Malta
Martinique
Nederlandene
Norge
Polen
Portugal
Reunion
Rumænien

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Slovakiet
Slovenien
Spanien
Storbritannien og
Nordirland
Schweiz
Sverige
Tjekkiet
Tyskland
Ungarn
Østrig
Ålandsøerne

Hvordan kommer du i gang?
Denne folder er til dig, der ønsker at arbejde i Danmark, men som ikke ved, hvilke
papirer du skal have i orden inden.
Start med at læse afsnittet nedenfor om, hvad din jobmæssige erfaring og uddannelse betyder for at arbejde i Danmark.Vælg derefter den af de tre situationer nederst
på siden, der passer på din situation, og læs, hvad du skal gøre for at komme i gang.
Så er du godt forberedt på at arbejde i Danmark.
Hvad er dine kvalifikationer –
og hvad betyder det, at de skal anerkendes?
Dine kvalifikationer kan fx være din uddannelse og din erhvervserfaring fra forskellige
job. Anerkendelse betyder, at Arbejdstilsynet vurderer og eventuelt godkender, at dine
kvalifikationer og din uddannelse er på niveau med de danske krav inden for et bestemt arbejdsområde. Inden for visse områder skal du have dine kvalifikationer anerkendt, inden du kan begynde at arbejde.
Du kan eventuelt få din arbejdsgiver til at hjælpe med ansøgningen på dine og andre
personers vegne.
Du må ikke arbejde i Danmark,
uden at dine relevante kvalifikationer er godkendt
Det er vigtigt at vide, at du ikke må arbejde i Danmark, medmindre dine kvalifikationer
er blevet anerkendt af Arbejdstilsynet, eller du er uddannet inden for et område, der
ikke kræver anerkendelse. Du kan læse mere om, hvad der gælder hvornår under de
enkelte situationer oven for.
Du kan læse mere på www.at.dk

Du vil:

1

Arbejde midlertidigt i Danmark og kommer fra et EU/EØS-land

2

Arbejde fast i Danmark og kommer fra et EU/EØS-land

3

Arbejde i Danmark og kommer fra et tredjeland

– læs videre på side 4.

– læs videre på side 6.

(lande uden for EU/EØS) – læs videre på side 7.
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Arbejde midlertidigt i Danmark
med kvalifikationer fra et EU/EØS-land

I denne situation er der to muligheder. Nogle erhverv og funktioner kræver, at du
eller din arbejdsgiver søger om anerkendelse af dine kvalifikationer, mens andre
erhverv og funktioner kræver, at din arbejdsgiver selv tjekker, at du har de rette
kvalifikationer og dokumentation for dem.

Følgende kvalifikationer kræver anerkendelse – du eller din arbejdsgiver
skal søge om det:
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Elevatormontør
Gaffeltruckfører
Kedelpasser
Kranfører
(dog kun mobilkraner, tårnkraner samt lastbilmonterede kraner over 25 tonsmeter)
Kølemontør
Stilladsopstiller (dog ikke rulle- og bukkestilladser)
Fører af teleskoplæsser
Arbejde med asbest
Svejsning efter kræftbekendtgørelsen.

Læs bagsiden om at søge anerkendelse
Du må ikke arbejde med ovenstående, hvis du ikke har gennemgået den danske uddannelse eller har fået dine kvalifikationer fra udlandet anerkendt af Arbejdstilsynet.
Du kan læse mere om, hvordan du eller din arbejdsgiver søger anerkendelse på bagsiden af denne folder.
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Følgende kvalifikationer kræver ikke anerkendelse –
men din arbejdsgiver skal tjekke dokumentationen
Hvis du skal arbejde med nedenstående områder, skal du eller din arbejdsgiver ikke
søge anerkendelse af kvalifikationerne hos Arbejdstilsynet. I stedet skal din arbejdsgiver tjekke, at du har dokumentation for din erfaring og uddannelse. Det gælder for følgende områder:
■
■
■
■
■

Arbejde med asfaltmaterialer
Arbejde med epoxy og isocyanat
Arbejde med styren
Arbejde med naturgasanlæg
Kranfører (undtagen mobilkraner, tårnkraner og lastbilmonterede kraner over 25
tonsmeter)
■ Stilladsopstiller (kun rulle- og bukkestilladser)
■ Fører af gaffelstabler
■ Arbejde som koordinator for sikkerheds- og sundhedsarbejdet på
bygge- og anlægsområdet.
Dokumentationen for din erfaring og uddannelse skal
opfylde følgende betingelser:
■ Du skal have gennemført en udenlandsk uddannelse, når erhvervet er lovreguleret
i det land, du kommer fra. Lovreguleret betyder, at der i lovgivningen er krav om, at
du skal have en uddannelse, certificering eller anden form for tilladelse for at arbejde med dit erhverv. Hvis dit erhverv ikke er lovreguleret i det land, du kommer
fra, er betingelsen i stedet, at du skal have udøvet dit erhverv i mindst 2 år i løbet
af de sidste 10 år.
■ Denne dokumentation skal du vise til din arbejdsgiver, som skal sikre sig, at du har
de fornødne kvalifikationer i form af uddannelse eller erhvervserfaring og sikre sig
dokumentation for det.
■ Dokumentationen for erhvervserfaring kan fx være ansættelseskontrakt eller –papirer fra tidligere arbejdsgiver, udtalelse fra tidligere arbejdsgiver m.v. Det vigtige
er, at det står i dokumentationen, at den pågældende person har arbejdet inden
for det relevante område.
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Arbejde fast i Danmark
med kvalifikationer fra et EU/EØS-land

I denne situation skal du eller din arbejdsgiver søge anerkendelse inden for
områder eller erhverv, der kræver uddannelse i Danmark.
Disse områder eller erhverv er:
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Arbejde med asbest
Arbejde med asfaltmaterialer
Arbejde med epoxy og isocyanater
Arbejde med styren
Arbejde på naturgasanlæg
Elevatormontør
Kedelpasser
Kranfører, gaffeltruckfører samt fører af teleskoplæsser og gaffelstabler
Kølemontør
Stilladsopstiller
Arbejde med svejsning
Arbejde som koordinator for sikkerheds- og sundhedsarbejdet på
bygge- og anlægsområdet.

Læs bagsiden om at søge anerkendelse
Du må ikke arbejde med ovenstående, hvis du ikke har gennemgået den danske uddannelse eller har fået dine kvalifikationer fra udlandet anerkendt af Arbejdstilsynet.
Du kan læse mere om, hvordan du eller din arbejdsgiver søger anerkendelse på bagsiden af denne folder.
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Arbejde i Danmark
med kvalifikationer fra et tredjeland

I denne situation skal du eller din arbejdsgiver søge anerkendelse inden for
områder eller erhverv, der kræver uddannelse i Danmark.
Disse områder eller erhverv er:
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Arbejde med asbest
Arbejde med asfaltmaterialer
Arbejde med epoxy og isocyanater
Arbejde med styren
Arbejde på naturgasanlæg
Elevatormontør
Kedelpasser
Kranfører, gaffeltruckfører samt fører af teleskoplæsser og gaffelstabler
Kølemontør
Stilladsopstiller
Arbejde med svejsning
Arbejde som koordinator for sikkerheds- og sundhedsarbejdet på
bygge- og anlægsområdet.

Læs bagsiden om at søge anerkendelse
Du må ikke arbejde med ovenstående, hvis du ikke har gennemgået den danske uddannelse eller har fået dine kvalifikationer fra udlandet anerkendt af Arbejdstilsynet.
Du kan læse mere om, hvordan du eller din arbejdsgiver søger anerkendelse på bagsiden af denne folder.

Tredjelande er alle lande i:
■
■
■
■
■
■
■

Afrika
Mellemøsten
Asien
Nord- og Sydamerika
Rusland
Tidligere Sovjetrepublikker
Australien og Oceanien
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Ansøgningen med de rigtige informationer
Her kan du se, hvad din ansøgning skal indeholde. Du kan søge anerkendelse selv,
eller din arbejdsgiver kan hjælpe dig med det. Husk at søge om anerkendelse i
god tid inden du skal begynde at arbejde.
Ansøgningen skal indeholde:
Personlige oplysninger
■
■
■
■

Bevis for nationalitet, fx kopi af pas.
Navn, adresse og CPR-nr.
Oplysninger, om hvorvidt det drejer sig om midlertidigt, lejlighedsvist eller fast arbejde.
Navn og adresse på indsenderen, hvis det er en anden end dig, fx din arbejdsgiver.

Dokumentation for erhvervserfaring og/eller uddannelse
■ Hvis du kommer fra et land, hvor der er krav om uddannelse/certifikat
Her skal du eller din arbejdsgiver indsende kopi af udenlandske certifikater, uddannelsesbeviser m.v.
■ Hvis du kommer fra et land, hvor der ikke er krav om uddannelse/certifikat
Her skal du eller din arbejdsgiver indsende dokumentation for, at du har udøvet det pågældende erhverv i mindst 2 år inden for de sidste 10 år. Hvis du skal arbejde fast i Danmark, skal vi desuden have en kopi af en eller flere kursus- eller uddannelsesbeviser.
■ Hvis du har uddannelsesbevis fra et tredjeland
Her skal du kunne dokumentere 3 års erhvervserfaring inden for de sidste 10 år.
■ Hvis du skal dokumentere erhvervserfaring
Her skal du eller din arbejdsgiver supplere dokumentationen med en redegørelse for, hvad
du har arbejdet med, hvor længe og hvilke sikkerhedsforanstaltninger, der har været fulgt.
■ Hvad gælder som dokumentation?
Dokumentation for erhvervserfaring kan fx være ansættelseskontrakt eller -papirer, udtalelser fra tidligere arbejdsgiver m.v. Det vigtige er, at der står i dokumentationen, at du
har arbejdet inden for det relevante område.

Du eller din arbejdsgiver skal sende ansøgningen til:
Arbejdstilsynet,
Kontor for Videngrundlag,
Postboks 1228,
0900 København C

Arbejdstilsynet, marts 2010

Hvis vi kan anerkende kvalifikationerne, udsteder vi et anerkendelsesbrev til dig.
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