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Workindenmarks 
jobmesser i udlandet

HØJT KVALIFICEREDE GENERELT

European Job Day
Bulgarien, Sofia: 17. september 2019

Job and Career Fair
Estland, Tallinn: 24. september 2019

Profesia Days
Slovakiet, Kosice: 26. september 2019

Târgul de Cariere
Rumænien, Iasi: 11.- 12. oktober 2019

Profesia Days
Tjekkiet, Prag: 23. – 24. oktober 2019

Punto Incontro
Italien, Pordenone: 6. – 7. november 2019

Jobvector Career Day
Tyskland, Düsseldorf: 15. november 2019

INGENIØR & IT

Tech Job Fairs
England, London: 26. september 2019
Spanien, Barcelona: 17. oktober 2019
Tyskland, Berlin: 7. november 2019
Holland, Amsterdam: 20. november 2019

IT Recruitment Fair
Sverige, Lund: 3. oktober 2019

Engineer Jobs Live
England, London 7. november og Birmingham 20. november 2019

Târgul de Cariere – IT
Rumænien, Cluj: 8.- 9. november 2019

BIOTEK & PHARMA

Life Science Job Fair
Sverige, Lund: 24. oktober 2019

BCF Career Event
Belgien, Ghent: 14. november 2019

HEALTH

Expomedics
Portugal, Coimbra: 13. september,  
Porto: 14. september og Lissabon: 15. september 2019

Expomedics
Kroatien, Zagreb: 19. oktober 2019

Expomedics
Ungarn, Budapest: 20. oktober 2019

2020

Salon du Travail. Mobilité Professionelles
Frankrig, Paris: 16. – 17. januar 2020

Emigration Expo
Holland, Houten: 8. – 9. februar 2020

MIT European Career Fair
USA, Boston: 22. februar 2020

JOBMESSER I STØBESKEEN

Workindenmark deltager også på relevante jobmesser 
i Sydeuropa arrangeret af EURES. Vi har kendskab til, 
at der planlægges jobmesser i både Spanien og Italien, 
som er relevante for danske virksomheder. Vi afventer 
forsat nærmere om disse messer, herunder tid og sted. 
Vi opdaterer løbende jobmesseoversigten på vores 
hjemmeside. Så følg med på www.workindenmarkjob-
fairs.dk. Her finder du altid en opdateret oversigt over 
relevante jobmesser.

http://www.workindenmarkjobfairs.dk
http://www.workindenmarkjobfairs.dk
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DELTAGELSE I JOBMESSER 

Workindenmark deltager i udenlandske 
jobmesser inden for fagområder, hvor 
danske virksomheder efterspørger højt-
kvalificeret arbejdskraft. På disse job-
messer kan Workindenmark tilbyde at: 

• Annoncere og præsentere 
dine stillingsopslag 

• Matche stillingsopslag med 
kvalificerede kandidater 

• Præsentere kandidater for dig 
• Motivere kandidater til at søge 

på dine stillingsopslag 
• Vejlede jobsøgere om 

danske arbejds- og levevilkår, 
myndighedskontakt mv. 

Som virksomhed har du mulighed for 
selv at deltage på jobmesserne. Her vil 
du kunne præsentere din virksomhed og 
dine stillingsopslag på egen stand samt 
få stillet et lokale til rådighed for inter-
views med kandidater. 

Workindenmarks medarbejdere hjælper 
gerne med det praktiske. 

Deltagelse på jobmesser arrangeret af 
EURES (det europæiske jobformidlings-
netværk) er som udgangspunkt gratis. 
Der kan dog på enkelte messer være tale 
om, at man skal betale et mindre gebyr 
til leje af stand.

På private jobmesser skal man betale for 
at deltage og selv stå for alle udgifter til 
messedeltagelse samt for forhandling 
med messearrangør.

Virksomheden afholder altid selv egne 
rejse- og opholdsudgifter. 

Kontakt Workindenmark og hør nærmere.

SKRÆDDERSYET  
REKRUTTERING I UDLANDET 

Workindenmark har stor erfaring med 
skræddersyet rekruttering i udlandet. I 

tæt samarbejde med EURES sikrer vi en 
indsats, der opfylder din virksomheds 
behov. 

Sammen med EURES kan Workinden-
mark annoncere dine stillinger i et eller 
flere udvalgte lande og stå for modta-
gelse af ansøgninger, udvælge og præ-
sentere dig for relevante kandidater, som 
du enten kan holde samtale med i det 
pågældende land eller kontakte på andre 
måder.

Du kan naturligvis også selv vælge at stå 
for modtagelsen af ansøgningerne. Det 
vigtigste for Workindenmark er, at du og 
din virksomhed får et effektivt og suc-
cesfuldt rekrutteringsforløb.
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JOBMESSERNE

Workindenmark vælger de jobmesser, hvor vi forventer at møde kandidater 
med kvalifikationer, der efterspørges af danske virksomheder. Nogle jobmesser 
er generelle jobmesser, der tiltrækker de rette kandidater, hvis de kan se, at 
der er konkrete jobmuligheder. Andre jobmesser er mere målrettede i forhold 
til efterspørgslen i Danmark. Workindenmark anbefaler altid, at stillingsopslag 
annonceres i god tid før jobmessen.

Højt kvalificerede 
generelt
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H
ØJT KVALIFICEREDE GEN

ERELT

EUROPEAN JOB DAY

Bulgarien, Sofia: 17. september 2019

Jobmessen er en generel jobmesse arrangeret af EURES Bulgarien. Det er flere år 
siden Workindenmark sidst har deltaget i en jobmesse i Bulgarien, men vi ser denne 
messe som en god mulighed for at tiltrække relevante kandidater til Danmark og 
udbrede kendskabet til Danmark som arbejdsland. Kontakt Workindenmark og hør 
nærmere.

JOB AND CAREER FAIR

Estland, Tallinn: 24. september 2019

Jobmessen er en generel jobmesse arrangeret af EURES Estland i samarbejde med 
den estiske arbejdsformidling. Jobmessen henvender sig således også til kandidater, 
der ønsker at arbejde uden for Estland. På baggrund af tidligere erfaringer forventer 
arrangørerne, at omkring 90 virksomheder og 3.500 jobsøgere vil besøge messen. 
Kontakt Workindenmark og hør nærmere.

PROFESIA DAYS

Slovakiet, Kosice: 26. september 2019

Jobmessen er en generel jobmesse arrangeret af Profesia Days i samarbejde med 
EURES Slovakiet. Workindenmark har tidligere deltaget på Profesia Days og mødt 
mange kandidater med en videregående uddannelse, bl.a. inden for IT, produktion, salg 
og marketing. Workindenmark anbefaler, at stillinger annonceres i god tid forud for 
messen. For yderligere information:

profesiadays.sk/en/

TÂRGUL DE CARIERE

Rumænien, Iasi: 11.- 12. oktober 2019

Messen i Iasi er en generel karrieremesse rettet mod højtkvalificerede kandidater. 
Iasi har flere anerkendte universiteter og uddanner bl.a. mange kandidater inden for 
computer science. På tidligere jobmesser havde 25 % af de besøgende en baggrund 
inden for IT og softwareudvikling, mens 10 % havde en ingeniørbaggrund. Se mere på:

www.targuldecariere.ro/iasi

https://profesiadays.sk/en/
https://www.targuldecariere.ro/iasi
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H
ØJT KVALIFICEREDE GEN

ERELT

PROFESIA DAYS

Tjekkiet, Prag: 23. – 24. oktober 2019

Jobmessen er en generel jobmesse arrangeret af Profesia Days i samarbejde med 
EURES Tjekkiet. Workindenmark har tidligere deltaget på Profesia Days og mødt 
mange kandidater med en videregående uddannelse, bl.a. inden for IT, produktion, salg 
og marketing. Workindenmark anbefaler, at stillinger annonceres i god tid forud for 
messen. For yderligere information:

10times.com/profesia-days-prague

PUNTO INCONTRO

Italien, Pordenone: 6. – 7. november 2019

Denne jobmesse er arrangeret af en privat udbyder i samarbejde med EURES Italien. 
Workindenmark deltog sidste år og mødte mange kvalificerede kandidater, herunder 
ingeniører og læger. Se mere på:

www.incontropordenone.it/

JOBVECTOR CAREER DAY

Tyskland, Düsseldorf: 15. november 2019

Career Day er en privat karrieremesse arrangeret af Jobvector. Messen er  
målrettet ingeniører, IT-specialister, læger og forskere inden for det  
naturvidenskabelige område. Workindenmark har tidligere deltaget  
med godt udbytte og forventer også denne gang at møde både  
nyuddannede og erfarne kandidater inden for de nævnte områder.  
Workindenmark deltager på en fælles stand med Cross  
Border Øresund. Se mere på:

www.jobvector.com/karrieremesse/duesseldorf/

https://10times.com/profesia-days-prague
http://www.incontropordenone.it/
https://www.jobvector.com/karrieremesse/duesseldorf/
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SAMARBEJDSPARTERNE

Det europæiske jobnetværk EURES har rekrutteringskonsulenter i alle EU- 
lande. Workindenmark er en del af dette netværk og kan trække på mere end 
1000 konsulenter i Europa i jagten på kandidater. Vi bruger også EURES aktivt, 
når vi undersøger markedet for jobmesser. Workindenmark samarbejder der-
udover også med private jobmessearrangører.

Ingeniør/IT
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IN
GEN

IØR &
 IT

TECH JOB FAIRS

Tech Job Fairs er private jobmesser målrettet jobsøgere inden for teknologi og busi-
ness, som f.eks. IT-udvikling, IT-design, marketing, salg, ledelse og datalogi. Messerne 
afvikles i forskellige europæiske byer i samarbejde med lokale organisationer og 
universiteter. Der er tale om korte, intensive messer, der afvikles over 3 timer (18:00 
– 21:00). Workindenmark deltog for første gang i foråret 2019 med et rigtigt godt 
udbytte. Vi har valgt at deltage i følgende Tech Job Fairs i efteråret 2019:

• England, London: 26. september 2019
• Spanien, Barcelona: 17. oktober 2019
• Tyskland, Berlin: 7. november 2019
• Holland, Amsterdam: 20. november 2019

Oversigt over alle Tech Job Fairs samt yderligere information: 

techmeetups.com/events/category/job-fair/

IT RECRUITMENT FAIR

Sverige, Lund: 3. oktober 2019

Jobmessen er målrettet rekruttering af IT-specialister og arrangeres af EURES Sverige 
i samarbejde med den svenske arbejdsformidling. Da jobmessen afvikles over kun 3 
timer (10:00-13:00) er det muligt at komme frem og tilbage samme dag. På tilsvaren-
de messer de seneste år har der deltaget mere end 70 virksomheder og godt 1.500 
jobsøgere, og det er lykkedes for langt de fleste virksomheder at få jobinterviews i 
stand med potentielle kandidater. Workindenmark forventer derfor, at der er gode 
muligheder for at finde egnede kandidater til de stillinger, der annonceres forud for 
messen. Se mere på: 

www.itmassa.se

ENGINEER JOBS LIVE

England, London 7. november og Birmingham 20. november 2019

Denne jobmesseaktivitet, der tidligere har været afholdt som en 2 dages messe i 
Birmingham, afvikles nu med 1 dag i London og 1 dag i Birmingham. Ambitionen er 
fortsat at være Englands største private jobmesse målrettet ingeniører. Jobmessen 
arrangeres af en privat aktør i samarbejde med “The Telegraph”. På messen kan man 
møde et bredt udbud af ingeniørspecialer. Messen er støttet af branchens foreninger 
og markedsføres i de landsdækkende medier. Målgruppen er bl.a. elektroingeniører, 
maskiningeniører, olie- og gasingeniører, procesingeniører, kemiingeniører, bygnings-
ingeniører og softwareingeniører. Se mere på:

www.engineerjobs.co.uk/engineerjobslive2019

https://techmeetups.com/events/category/job-fair/
http://www.itmassa.se/
https://www.engineerjobs.co.uk/engineerjobslive2019
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IN
GEN

IØR &
 IT

TÂRGUL DE CARIERE – IT

Rumænien, Cluj: 8.- 9. november 2019

Denne karrieremesse retter sig mod IT og gaming. Det tekniske universitet i Cluj har 
flere fakulteter inden for IT, automation og forskellige ingeniørområder. Workinden-
mark har tidligere deltaget i IT-messen i Cluj og mødt mange kvalificerede kandidater 
inden for bl.a. IT og computer science. Se mere på: 

www.targuldecariere.ro/cluj-it/

http://www.targuldecariere.ro/cluj-it/
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KANDIDATERNE

Workindenmark møder årligt mere end 4.000 kandidater på jobmesser rundt 
om i Europa. Vi ved, at en hel del efterfølgende sender en ansøgning til en eller 
flere af de virksomheder, der har ladet Workindenmark præsentere deres job. 
Og mange lægger deres cv i Workindenmarks cv-bank. Her oprettes der hvert 
år mere end 13.000 nye cv. 

Biotek & Pharma
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BIOTEK &
 PH

ARM
A

LIFE SCIENCE JOB FAIR

Sverige, Lund: 24. oktober 2019

Jobmessen arrangeres af Arbetsförmedlingen Lund, Medicon Village og EURES Cross 
Border Øresund. Messen dækker et bredt spektrum inden for biologi, medicin, kemi og 
tværfaglige områder. Jobmessen varer kun 3 timer (10:00 – 13:00), så det er muligt at 
komme frem og tilbage på samme dag. Messen forventes besøgt af mere end 1.000 
kandidater. Se mere på: 

bit.ly/Fair2019eng

BCF CAREER EVENT

Belgien, Ghent: 14. november 2019

BCF Career Event er en af de største europæiske jobmesser med fokus på karrieremu-
ligheder inden for biotek, kemi, food og pharma. Jobmessen er arrangeret af Hyphen 
Projects og har fokus på højtuddannede jobsøgere og jobskiftere. Jobmessen, der 
annonceres bredt igennem branche- og interesseorganisationer samt på de sociale 
medier, tiltrækker hvert år et stort antal internationale forskere. Workindenmark 
deltager sammen med Cross Border Øresund. Se mere på:

www.bcfcareer.nl/BCF-Career-Event-Belgium

http://bit.ly/Fair2019eng
https://www.bcfcareer.nl/BCF-Career-Event-Belgium
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WORKINDENMARK.DK

Workindenmarks hjemmeside er omdrejningspunktet for arbejdet med  
at tiltrække kvalificerede kandidater til danske virksomheder. Hjemmesiden  
er vores helt centrale arbejdsredskab, når vi præsenterer job på jobmesser.  
På årsbasis annoncerer vi mere end 8.000 jobs, og disse bliver set mere end  
en million gange.

Health
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H
EALTH

EXPOMEDICS

Portugal, Coimbra: 13. september, Porto: 14. 
september og Lissabon: 15. september 2019

Messerne er private jobmesser arrangeret af Expomedics, og er målrettet sundheds-
sektoren. Workindenmark forventer især at møde speciallæger, men også tandlæger 
og sygeplejersker. Ledige stillinger vil blive annonceret inden messerne på Expomedics 
hjemmeside. Se mere på: 

www.expomedics.com

EXPOMEDICS

Kroatien, Zagreb: 19. oktober 2019

Messerne er private jobmesser arrangeret af Expomedics, og er målrettet sundheds-
sektoren. Workindenmark forventer især at møde speciallæger, men også tandlæger 
og sygeplejersker. Ledige stillinger vil blive annonceret inden messerne på Expomedics 
hjemmeside. Se mere på: 

www.expomedics.com

EXPOMEDICS

Ungarn, Budapest: 20. oktober 2019

Messerne er private jobmesser arrangeret af Expomedics, og er målrettet sund-
hedssektoren. Workindenmark forventer at møde speciallæger samt tandlæger og 
sygeplejersker. Ledige stillinger vil blive annonceret inden messerne på Expomedics 
hjemmeside. Se mere på: 

www.expomedics.com

http://www.expomedics.com
http://www.expomedics.com
http://www.expomedics.com
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Et smugkig til 2020

SALON DU TRAVAIL.  
MOBILITÉ PROFESSIONELLES

Frankrig, Paris: 16. – 17. januar 2020

Jobmessen er en privat jobmesse arrangeret af avisen 
L’express i samarbejde med EURES Frankrig. Jobmessen er 
målrettet kandidater, der overvejer en karriere i udlandet og 
er traditionelt meget velbesøgt – også af kandidater med en 
videregående uddannelse inden for ingeniørområdet, IT mv. 
Se mere på: 

bit.ly/2xzi4ID 

EMIGRATION EXPO

Holland, Houten: 8. – 9. februar 2020

Emigration Expo er Europas største af sin art. Messen 
arrangeres af en privat organisation i samarbejde med 
EURES Holland og markedsføres bredt i de hollandske 
medier. Messens hovedtema er emigration og tiltrækker 
erfaringsmæssigt mange højtkvalificerede kandidater, der er 
langt i deres overvejelser om et job uden for Holland – også 
kandidater med baggrund inden for IT, sundhed, økonomi 
samt ingeniører. I 2019 deltog en lang række danske orga-
nisationer med en fælles stand på messen for sammen at 
markedsføre Danmark som arbejdsland og vise de gode job- 
og karrieremuligheder i Danmark. Workindenmark er i gang 
med at undersøge interessen for at gentage dette samarbejde 
i 2020. Er du interesseret i at være en del af dette, kan du 
kontakte Workindenmark. Hvis du ikke selv deltager, tilbyder 
Workindenmark at annoncere stillingsopslag målrettet de 
højtkvalificerede områder, dels på messens egen hjemmeside, 
dels gennem den hollandske jobformidling og EURES Holland. 
Se mere på: 

www.emigratiebeurs.nl/en/

MIT EUROPEAN CAREER FAIR

USA, Boston: 22. februar 2020

I samarbejde med Dansk Industri og Copenhagen Capacity 
tilbyder Workindenmark mulighed for at deltage på MIT 
European Career Fair eller at få eksponeret stillingsopslag 
målrettet højtkvalificerede kandidater. Messen er målrettet 
kandidater der er interesserede i en karriere i Europa 
og tiltrækker højtkvalificerede og -specialiserede, såvel 
nyuddannede som erfarne kandidater, fra nogle af de bedste 
universiteter i USA. De profiler, man kan forvente at møde på 
messen, har baggrund inden for ingeniør, life science, ledelse, 
naturvidenskab, IT og økonomi. For yderligere information om 
messen og tilmelding kontakt Workindenmark. Det er også 
muligt at tilmelde sig direkte til messen via 

ecf.fairsey.com

http://bit.ly/2xzi4ID  
http://www.emigratiebeurs.nl/en/
https://ecf.fairsey.com


15

  WORKINDENMARKS JOBMESSER ONLINE

Workindenmark modtager løbende information om jobmesser i Europa. 
Flere af disse kan også være interessante for danske virksomheder. 
Vi opdaterer løbende jobmesseoversigten på vores hjemmeside. 
Se derfor andre jobmessemuligheder på: 

www.workindenmarkjobfairs.dk

  VÆRD AT VIDE

Uddannelses- og Forskningsministeriet tilbyder en gratis „turbovurdering“ 
af internationale uddannelser. Virksomheder kan benytte sig af denne service i 
rekrutteringsfasen og i løbet af 5 dage få en vurdering af en udenlandsk kandidatsud-
dannelse. Læs mere på: 

www.ufm.dk

  FØLG OS PÅ LINKEDIN

www.linkedin.com/company/workindenmark

REGION HOVEDSTADEN  
OG REGION SJÆLLAND

Line Rauff 
Workindenmark East 
tel: 7222 3323 
lgr@workindenmark.dk

REGION  
SYDDANMARK 

Helena Nielsen 
Workindenmark South 
tel: 7222 3353 
hni@workindenmark.dk

REGION MIDTJYLLAND  
OG REGION NORDJYLLAND

Mette Elise Busk 
Workindenmark West 
tel: 7222 3386 
mbu@workindenmark.dk

INTERESSERET? KONTAKT WORKINDENMARK

Vi investerer i din fremtid

DEN EUROPÆISKE UNION

Den Europæiske Socialfond

http://www.workindenmarkjobfairs.dk
https://www.workindenmarkjobfairs.dk
http://www.ufm.dk
https://www.linkedin.com/company/workindenmark
mailto:lgr@workindenmark.dk
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