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Masser af feriejob i hele Norden
1-2-3 så er det sommerferie. Ofte en lidt for lang
pause. Nordjobb hjælper gratis med at finde
et arbejde i et af de
syv nordiske lande, og
danske vikarbureauer,
kommuner og fabrikker
sukker efter afløsere i
ferien.

Den vigtigste kvalifikation er, at de kan få sig rejst
fra sofaen.
Bo Flemming Petersen,
direktør for Vikargruppen Danmark

PENGE
København. Var det noget med et feriejob kombineret med lidt eventyrstemning? I Grønland, Finland, Norge eller på en fiskefabrik i Skagen eller en blomstercentral i Odense.
Titusinder af nordiske unge bruger
hvert år nogle uger af deres sommerferie på at stable pengesedler i selskab med en måske kommende kæreste, feste og få de første blå mærker og vabler på en fabrik.
- Det er helt gratis, siger Gisela Rønnow, der er projektleder for
Nordjobb Danmark.
Uden at tage en cent for det hjælper Nordjobb med at finde et job, et

sted at bo og ting at foretage sig i fritiden. Og det i alle syv nordiske lande.

Salat, fisk og senge
- Vi har til formål at gøre det nemt
og gnidningsfrit at få et job i et andet nordisk land. I Danmark, som et
det land, jeg har overblik over, har
vi haft stor succes med at få unge i
job på fiskefabrikker i Skagen. Andre
sorterer salat i Odense og atter andre
reder senge og laver mad på hoteller,
nævner Gisela eksempler.
På nordjobb.dk kan den feriejobsøgende oprette en profil, så dumper

der mails ind, når en arbejdsgiver
har job, der matcher ønskerne.
Nordjobberen sørger selv for og betaler billet, ophold og mad. Lønnen
er den overenskomstmæssige. Det vil
sige cirka 110 kroner i timen, knap 15
euro.

Oplevelser for livet
- De unge får oplevelser for livet. To
svenskere, vi fandt job til i Odense,
blev kærester og er nu gift, siger Gisela Rønnow.
Og det hænger jo også godt sammen med Nordjobbs formål: At øge
mobiliteten imellem de nordiske lan-

Det er i disse syv lande, at unge fra norden kan kombinere en stor oplevelse med at tjene
penge. 
(Grafik: Nordjobb)
de og forbedre sprogkundskaber og
viden om kultur i Norden.
Et andet sted at få ferie- eller studiejob er de mange vikarbureauer i
Norden.
- Vi søger friske unge, som vil give
den gas i en periode, måske inden de
skal ud og backpacke i Nepal, siger
direktør for Vikargruppen Danmark,
Bo Flemming Petersen.
Bureauet har 16 kontorer spredt
ud over hele landet og tilbyder ikke

mindst de unge at arbejde på lagre
og i fabrikker.
- De kommer til et interview hos
os. Når vi så for eksempel står og
mangler 20 mand til pluk og pak på
et lager, så skal de bare møde op med
sikkerhedssko og en madpakke, siger direktøren.
- Den vigtigste kvalifikation er, at
de kan få sig rejst af sofaen. Der betales efter mindstelønnen, og er man
klar til at tage de gode nattevagter,

Overlykkelig –
endelig eventyr
Finlandsvenske Isabella
Segercrantz tog til Grønland som nordjobber og
fik ømme muskler og
store naturoplevelser.
UDLÆNGSEL
Jakobsstad. - Den 1. april fik jeg beskeden. Jeg havde fået job i Nuuk på
en rejefabrik. Blev overlykkelig. Endelig eventyr.
Finlandsvenske Isabella Segercrantz fra Helsinki skriver på sin
blog om sine erfaringer som nordjobber på Grønland.
Hun læser mediekundskab i Jakobsstad og blev smittet med udlængsel, da mange af hendes venner
arbejder i udlandet i ferierne.
Foreningen Nordens projekt Nordjobb fandt hun ved at google, og da
beskeden om jobbet kom, fik hun
travlt med at få fremlejet sin lejlighed, bestilt flybillet, rejseforsikring,
købe tøj, pakke og gøre rent.

Et farveglad rækkehus
- Den 13. maj fløj jeg til Grønland via
Island. Nordjobb havde sørget for et
sted at bo, et farveglad rækkehus,
som jeg delte med to andre nordjobbere fra Sverige, fortæller hun.
Isabella fik en tjans på aftenholdet
på rejefabrikken, hvor hun skulle

sortere krabber, fisk og gøre rent.
- Tips til andre nordjobbere: Tag
lange underbukser og fleecetrøje
med. Fabrikken har arbejdstøj, men
du skal have noget indenunder, for
der er koldt, skriver Isabella på sin
blog.
Her beretter hun også om, at hun
fik ømme muskler og ondt i ryggen
af slæbet med tunge fiskekasser.
- Svenskerne så ud til at have en
super kondition, så de slap for problemer. Jeg tabte mig fire kilo og fik
synlige armmuskler, skriver nordjobberen.

Et fantastisk sprog
Med grønlænderne snakkede hun
især engelsk eller dansk.
- Ellers brugte vi kropssprog. Et
helt fantastisk sprog, som virker i
hele verden. Jeg blev meget fascineret af grønlandsk. Fik næsten lyst til
at studere lingvistik på universitetet,
beretter finlandsvenskeren.
Om lønnen skriver hun at den er
»bra«, god. Der var tillæg for weekendarbejde og bonus.
- Maden er dyr, og der var ingen
frisk salat. Min mad bestod af fisk,
ris, tørret kød og yoghurt. Vejret var
godt. 18 grader – visse dage kunne vi
gå i t-shirt. En vindtæt tynd jakke er
et must, for det blæste meget, skriver hun og bemærker, at det var trist
at forlade Grønland.
- Det var vemodigt, men jeg havde
hjemve. Jeg kommer helt sikkert til

Isabella Segercrantz fra Helsinki har været
med Nordjobb i Grønland.  (Privatfoto)

Fakta
• Læs hele Isabellas
svenske blogindlæg om
rejsen her: isusbellus.
tumblr.com/ - gå til arkiv
og scroll ned til september.
at savne det smukke land med den
fineste natur på denne jord. Tomt,
urørt og stille. Måske har man held
til at høre isbjergene klukke i det blå
hav, skriver Isabella Segercrantz.

RESÜMEE

Ferienjobs im ganzen Norden
Wie wäre es mit einem Ferienjob kombiniert mit etwas Märchenstimmung? In Grönland, Finnland, Norwegen
oder in einer Fischfabrik in Skagen oder einem Blumenhandel in Odense. Zehntausende junge Leute aus dem
Norden verbringen einige Wochen ihrer Sommerferien damit, Geld zu verdienen und lernen dabei vielleicht
ihren zukünftigen Partner kennen, feiern und bekommen blaue Flecken oder Blasen in einer Fabrik.
»Es ist ganz gratis«, sagt Gisela Rønnow, die Projektleiterin von Nordjobb Danmark ist.
Ohne einen Cent dafür zu nehmen, hilft Nordjobb dabei, einen Job zu finden, eine Wohnung und Unternehmungen in der Freizeit. Und das in allen sieben nordischen Ländern.

Grønlands natur er uforglemmelig og myggene bare irriterende, ved finlandsvenske Isabella Se
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Om Nordjobb

Det skal du have styr på

• Nordjobb har siden 1985
givet unge mellem 18 og
28 år muligheden for at
opleve et nordisk land i
sommerhalvåret ved at
tilbyde et arbejde, logi
og deltagelse i kulturelle
aktiviteter.

• Flensborg Avis har spurgt myndigheden
Skat, hvad den feriejobbende har brug
for.

CPR-nummer
• En person, der ikke har fast bolig i Danmark, skal søge om en forskudsopgørelse/skattekort. Har du ikke et dansk
CPR-nummer eller skattepersonnummer, skal der også søges om det.

• Nordjobb vil gerne formidle tanken om, at der
aldrig er langt til det
næste nordiske land,
hverken mentalt eller
fysisk. Her kan man få
nye sprogkundskaber og
viden om kulturen i Norden.
• Nordjobb finansieres
hovedsageligt af Nordisk
Ministerråd, Foreningen
Norden, arbejdsgivere og
nationale jobmyndigheder. Nordjobb har siden
starten skaffet sommerjob til ca. 25.000 nordiske unge.

• Ansøgning om skattepersonnummer
og forskudsopgørelse/skattekort foregår enten ved udfyldelse af blanket
04.063 på papir eller elektronisk via
skat.dk.
• Kopi/scanning af underskrevet ansættelseskontrakt skal sendes med. Hvis
personen ikke i forvejen har et dansk
CPR-nummer skal, kopi/scanning af
ID-kort eller pas også sendes med.
At deltage i Nordjobb kan også være mødet med den norske natur. Med til Nordjobberiet hører, at organisationen
giver tilbud om fritidsaktiviteter sammen med andre unge fra de nordiske lande.
(Foto: Norden)

så giver det ekstra, siger Bo Flemming Petersen.

Googl dig frem
Er man til et job i nærheden af bopælen, så

er Region Syddanmark måske stedet at henvende sig. Regionen har sit eget projekt studiejobtilalle.dk. Her er dog i reglen den forudsætning, at man studerer eller skal til det
i regionen. Jobbene er meget forskellige og

kan strække sig over korte perioder eller hele året.
Endelig er der alle jobportalerne som ofir.
dk, jobindex.dk, arbejde.dk og arbejdeinorge.dk.

egercrantz. Hun nordjobbede på en fiskefabrik i Grønland sidste år. (Privatfoto)

• EU-borgere skal ikke have arbejds- og
opholdstilladelse for at kunne arbejde
i Danmark, så det betyder ikke noget,
hvis du er tysk statsborger.

Nem-ID
• Der er ikke krav om det elektroniske adgangskort Nem-ID, men det vil være en
fordel at få det oprettet. Det vil blandt
andet give adgang til SKATs TastSelvløsning på skat.dk. Det kan ske enten
ved personlig henvendelse til et Borgerservicecenter i kommunen eller en
dansk bank ved oprettelse af dansk
bankkonto. Med et Nem-ID kan du også
registrere din udenlandske bankkonto
som NemKonto på nemkonto.dk. En
NemKonto er nødvendig, da eventuelle
udbetalinger fra det offentlige i Danmark, for eksempel overskydende skat,
altid sker til NemKonto.

Personfradrag
• En person, der arbejder under seks
måneder og som ikke har fast bopæl i
Danmark, vil være begrænset skattepligtig af lønnen. Ved begrænset skattepligt hele året i Danmark er personfradraget 44.000 kroner (33.000 kroner for unge under 18 år). Det er 3.666
kroner pr. måned.
• Hvis personen er begrænset skattepligtig til Danmark i en del af året, kan personen vælge at få personfradrag for de
dage, pågældende har arbejdet i Danmark. Vælges det, sker der en særlig
helårsomregning af indkomst og skat.

Andre fradrag
• Alle med løn har derudover et beskæftigelsesfradrag på 8,30 procent af lønnen, højst 28.000 kr. i 2016. Derudover
vil personen evt. være berettiget til befordringsfradrag (kørsel mellem bopæl
og arbejdssted) efter de almindelige
regler og/eller fradrag for rejseudgifter
(kost og logi) såfremt betingelserne
om bl.a. midlertidighed og afstand er
opfyldt.

Af Niels Ole Krogh
krogh@borderpress.dk
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