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LEDELSE AF INTERNATIONALE 
MEDARBEJDERE



Vi arbejder med global mobilitet



Tre ‘bevægelser’ – Ledelse og HRprocesser

Internationale ledere og 
medarbejdere til Danmark og 
i Danmark

Danske virksomheder 
etablerer sig ude i verden 
eller leder/udstationerer 
ledere og medarbejdere i 
udlandet

Ledere og medarbejdere 
kommer tilbage til Danmark 
efter at have været ude i 
verden

Videnscenter for Global Talent & Mobilitet



International arbejdskraft i Denmark 2023



Det er i hele Danmark!



Lokal erhvervsvenlighed - 2022

DI's Lokal Erhvervsvenlighed 2022



Expat Insider 2022













Tiltrækning og tilknytning

Tiltrækning og rekruttering Pre- og onboarding Ledelse og udvikling



Ledelsesopgaven starter allerede under 
rekrutteringen

• Afstem forventninger til jobbet og dansk 
arbejdskultur

• Afstem forventninger til evt. 
danskundervisning og sprog i det hele taget

• Afstem forventninger i forhold til, hvad 
virksomheden kan hjælpe med og hvad den 
internationale medarbejder (og evt. 
medfølgende familie) selv skal sørge for



Pre- og onboarding

• Inklusionen starter i det øjeblik kontrakten 
er skrevet under (pre-boarding)

• Fortsætter så snart medarbejderen har 
første dag på jobbet (onboarding)

• Og slutter måske aldrig helt



Ledelse og udvikling (og off boarding)

• Særlige forhold omkring 
nationalkulturelle forskelligheder – og 
andre former for kulturfællesskaber

• Makker-ordninger 

• Ledelse og udvikling i hverdagen

• Når samarbejdet slutter er de stadig 
ambassadører for virksomheden



Gør det lidt nemt for jer selv

Måske er jeres kommende 
internationale medarbejder 
allerede i Danmark!



Der er heldigvis hjælp at hente mange steder

Internationale medarbejdere - DI 
(danskindustri.dk)

Project Onboard Denmark (state-of-
denmark.com)

Eller connect med mig på LinkedIn og følg med, 
når jeg deler alverdens muligheder med jer

https://www.danskindustri.dk/vi-radgiver-dig/personale/udenlandsk-arbejdskraft/
https://www.danskindustri.dk/vi-radgiver-dig/personale/udenlandsk-arbejdskraft/
https://international-rekruttering.state-of-denmark.com/project-onboard-denmark
https://international-rekruttering.state-of-denmark.com/project-onboard-denmark


For jeres internationale medarbejdere i DK
Expat in Denmark  - Et af Danmarks største online 
communities for expats (facebook, instagram, nyhedsbrev) 
www.di.dk/expatsignup

Skattewebinarer:

Torsdag d. 16. marts - tilmelding:

• Danish Tax System Online Q&A (danskindustri.dk)

Torsdag d. 23. marts - tilmelding: 

• Danish Tax System Online Q&A (danskindustri.dk)

Nu også som ‘film’:

• The Danish Tax System - YouTube

http://www.di.dk/expatsignup
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.danskindustri.dk%2Farrangementer%2Fsoeg%2Fwebinarer%2Finternationale-webinarer%2Fthe-danish-tax-system3%2F&data=05%7C01%7Cdbl%40di.dk%7Cfb0a6af2ebfa48984d2b08daf7cf4cae%7Ca339330220a54156bb13fcb1aa1c5f4b%7C0%7C0%7C638094766961486915%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4vs4oCDPu41xZc0fbInddqt4My%2Bml3dGjj9y6Mp1PPM%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.danskindustri.dk%2Farrangementer%2Fsoeg%2Fwebinarer%2Finternationale-webinarer%2Fthe-danish-tax-system4%2F&data=05%7C01%7Cdbl%40di.dk%7Cfb0a6af2ebfa48984d2b08daf7cf4cae%7Ca339330220a54156bb13fcb1aa1c5f4b%7C0%7C0%7C638094766961486915%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=NgHG%2BnyYKUXj6nhwhhYbjHyqPzkgU6FNBsLqxAdRZiw%3D&reserved=0
https://www.youtube.com/watch?v=zdTNZrczvrU


Vigtige spørgsmål

• Formår I at give jeres internationale medarbejdere 
et solidt fundament at arbejde ud fra?

• Får I sat forskellighederne i spil på en konstruktiv 
måde, så de kan bidrage til en stærkere fælles 
resultatskabelse i stedet for at stå i vejen for den?



FÅ HJÆLP OG INSPIRATION
Internationale medarbejdere - DI (danskindustri.dk) – ‘alt’ om internationale medarbejdere 
Rådgivning, sparring, værktøjer og inspiration til både ledelse, HR og jura

Danielle B. Lyndgaard 
dbl@di.dk

Juridiske spørgsmål rettes til:

DIs personalejurister på 33773377

https://www.danskindustri.dk/vi-radgiver-dig-ny/personale/udenlandsk-arbejdskraft/

