
Перед початком пошуку роботи

Перед тим, як шукати роботу, необхідно переконатися, що для цього вами 
виконані всі умови. Зокрема, вам знадобляться:

1. Дозвіл на проживання: Щоб працювати в 
Данії, ви повинні мати дозвіл на проживання. 
Відповідно до нового законодавства, дозвіл 
на проживання дає право працювати в Данії. 
Заява на оформлення дозволу на проживан-
ня розглядає Імміграційне управління Данії 
(Udlændingestyrelsen). Поки заява розглядається, 
ви можете знайти роботодавця і укласти трудо-
вий договір, а до роботи зможете приступити, як 
тільки отримаєте дозвіл на проживання. 
Докладніше про правила оформлення дозволу 
можна дізнатись на сайті nyidanmark.dk. Якщо 
у вас є питання, ви можете зателефонувати до 
Імміграційного управління по телефону + 45 35 36 
66 00. 

2. CPR-номер: Муніципалітет, на території якого 
ви проживаєте, повинен поставити вас на облік 
за місцем проживання у Центральному реєстрі 
населення (CPR) як новоприбулого до Данії. 
Ви будете зареєстровані в CPR під особистим 
номером, який присвоюється вам одночасно з 
видачею дозволу на проживання. Це ваш особи-
стий унікальний номер, який знадобиться для 
візиту до лікаря, влаштування на роботу, отри-
мання заробітної плати тощо. Якщо вам потрібна 
допомога, ви можете звернутися до муніципалі-
тету за місцем проживання (на території якого ви 
проживаєте).

3. MitID: Вся цифрова комунікація з державними 
органами здійснюється за допомогою MitID – ва-
шого особистого дигітального підпису. Комуніка-
ція з багатьма компаніями приватного сектора 
також відбувається через MitID. Наприклад, 
MitID знадобиться вам для отримання доступу до 
інтернет-банку. 
Подати заявку на отримання MitID можна за 
адресою: mitid.dk Якщо вам потрібна допомога, 
дзвоніть у службу підтримки MitID по телефону 
+45 33 98 00 10.

4. Банківський рахунок та рахунок Nem: Для 
отримання заробітної плати вам знадобиться ра-
хунок у банку. Ви самі вибираєте, у якому банку 
відкрити рахунок. Коли рахунок відкрито, ваш 
банк може допомогти вам зареєструвати ваш ра-
хунок як рахунок Nem (Nem-Konto). Рахунок Nem 
необхідний для отримання грошей від держави. 
Ви також можете зареєструвати рахунок Nem 
самостійно через сайт nemkonto.dk.

Ваш шлях до роботи у Данії

Ласкаво просимо на ринок праці Данії. У цій пам’ятці 
ви знайдете інформацію про те, як вимушені пере-
селенці з України можуть влаштуватися на роботу в 
Данії. Можливо, багато тут співпадає з ринком праці 
України, але є й свої особливості. Сподіваємося, що ви 
зможете знайти тут відповіді на свої запитання або ко-
рисну інформацію про те, де шукати такі відповіді.
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https://www.nyidanmark.dk/de-DE/Words%20and%20Concepts%20Front%20Page/Shared/Information%20Ukraine
https://www.mitid.dk/en-gb/?language=en-gb
https://nemkonto.dk/da/Servicemenu/Engelsk


Влаштування на роботу

Після отримання вашої заявки роботодавець може запросити вас на 
співбесіду або повідомити, що вже прийнято на роботу когось іншого.

1. Трудовий договір: При влаштуванні на роботу ви 
укладаєте трудовий договір – документ, у якому 
закріплені ваші права та обов’язки у даних трудо-
вих відносинах.

2. Умови роботи та оплати: Дуже важливо дізна-
тися, якими є загальноприйняті умови роботи та 
оплати праці в тій сфері, де ви отримали роботу. 
При влаштуванні на роботу ви завжди можете 
звернутися до профспілки. У профспілці вас 
проконсультують з питань оплати праці та умов, 
які не закріплені в законодавстві Данії, але є ре-
зультатом домовленості між сторонами соціаль-
но-трудових відносин. 
Докладніше про умови роботи та опла-
ти праці в Данії ви можете прочитати тут: 
workplacedenmark.dk.

3. Попередній розрахунок доходу та податкова 
картка: Отримавши роботу, ви можете самостій-
но виконати попередній розрахунок доходу, який 
ви очікуєте отримати за рік. Таким чином форму-
ється податкова картка для вашого роботодавця. 
Також ви можете в електронній формі зверну-
тися до Податкового управління з проханням 
виконати попередній розрахунок та сформувати 
податкову картку. 
Докладніше про попередній розрахунок та подат-
кову картку ви можете прочитати тут:  
skat.dk/ukraine. Якщо вам потрібна допомога, 
телефонуйте до Податкового управління по теле-
фону +45 72 37 99 09.

Як шукати роботу

Зазвичай пошук роботи полягає в тому, що ви розсилаєте заявки 
потенційним роботодавцям або особисто приходите до компаній, які 
розташовані поблизу вашого дому, і пропонуєте їм свої послуги.

1. Бази вакансій: У Данії є декілька баз вакансій – 
сайтів, на яких роботодавці розміщують інформа-
цію про вакансії. 
Публічну базу вакансій ви знайдете за адресою: 
jobnet.dk.

2. Складання CV: Дуже важливо скласти CV (при 
необхідності вам допоможуть це зробити в муні-
ципалітеті), який ви повинні додати до заявки на 
пошук роботи. CV – це короткий документ, який 
містить інформацію про ваші компетенції, досвід 
роботи та освіту. Більшість роботодавців прийма-
ють CV у перекладі англійською мовою. 
Докладніше про CV ви можете прочитати тут: 
workindenmark.dk.

3. Надсилання заявки: Якщо ви хочете відгукнути-
ся на вакансію, заявка повинна складатися з ко-
роткої (не більше 1 сторінки) розповіді про вас та 
про вашу мотивацію для отримання конкретної 
роботи. Ви також можете коротко написати про 
ваш досвід, а до заявки додати ваш CV. Заявка 
надсилається в електронному вигляді. Також ви 
можете роздрукувати її та принести роботодав-
цю особисто.

Довідкову інформацію про можливості пошуку роботи ви знайдете на сайті 
jobguideUkraine.dk.
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