
klar til job-bazar?
Få overblik over virksomhederne og 

forbered dig inden dagen. 
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iNDHolD
VIRKSOMHED ARBEJDSOMRÅDER SIDETAL
IKEA Kundeservice, salg, logistik og HR 4

COOR
Kantine, rengøring og bygnings- 
vedligeholdelse 5

COLOPLAST
Naturvidenskab, kommunikation,  
økonomi, jura og salg 6

ROCHE Receptionist/kontor, naturvidenskab 7

KOSMOS  
RECRUITMENT  
AGENCY

Byggeri, kontor, lager, HR og  
produktion 8

JUST EAT Chauffør og kundeservice 9

DAGROFA
Chauffør, kundeservice, økonomi, HR og 
salg 10

DHL Lager, logistik og kundeservice 11

UNOPARK Parkeringsvagt 12

FORSVARET
IT, tolk, transport, jura, teknik, håndværk 
og kontor 13

COOP
Butiksmedarbejder, kundeservice, elev 
(bager eller slagter), IT og økonomi 
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SALLING GROUP Butiksmedarbejder, service, lager, kontor 16

IBM IT og teknologi 15



IKEA er en stor international virksomhed, der sælger møbler 
til boligen. IKEA har store varehuse og samle-selv-møbler.  

Arbejdsområder og stillingstyper:
IKEA har mange forskellige stillinger særligt indenfor salg, 
logistik, kundeservice samt IKEA Food. Her er fokus på at 
skabe gode kundeoplevelser. Der er god mulighed for at 
udvikle sig i IKEA og komme rundt i flere funktioner – også 
funktioner såsom dekoratør og indretter i varehusene, i HR, 
økonomistyring og i den centrale administration.

Virksomhedens størrelse og placering:
IKEA Danmark har 2.990 medarbejdere, der er fordelt 
ud på fem forskellige varehuse i hhv. Taastrup, Gentofte, 
Odense, Aarhus og Aalborg. Derudover har de et Centralt 
Distributions Center (lager) i Brøndby og et kundesupport-
center og Service Office beliggende i Taastrup-varehuset.
IKEA har også et Planning Studio på Vesterbrogade i 
København - her planlægger og bestiller kunder køkken- og 
garderobeløsninger.

Virksomhedens gode råd:
”Din baggrund kan være mangeartet, det vigtigste er, at du 
som person har lyst til at møde vores kunder og kolleger med 
et smil og godt humør. Du skal trives i en travl hverdag med 
mange mennesker omkring dig og være beredt på til tider 
fysisk arbejde.”

IKEA
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Coor er en af Nordens største facility management-
virksomheder. Coor tilbyder serviceydelser indenfor 
kantinedrift, erhvervsrengøring og ejendomsservice. Coor 
servicerer hver dag både offentlige institutioner og private 
virksomheder i alle størrelser og brancher i hele landet.
   
Arbejdsområder og stillingstyper: 
I Coor kan du bl.a. arbejde indenfor rengøring, i en kantine 
eller med bygningsvedligeholdelse. 

Virksomhedens størrelse og placering: 
Coor har mere end 9.200 fuldtidsmedarbejdere i Danmark, 
Norge, Sverige og Finland. Coor har hovedkontor i Herlev, 
men har afdelinger flere steder i Danmark.  

Virksomhedens gode råd: 
”Vores kultur i Coor er baseret på menneskelige værdier, og vi 
arbejder med begrebet ”Passion for People”: Vi ville ikke være 
noget uden vores motiverede og kompetente medarbejdere, 
der hver dag understøtter vores kunders behov. Vi går 
op i at udvikle og se den enkelte medarbejders talent og 
kompetencer. Vi ser medarbejdernes forskellighed og 
diversitet som en stor styrke i Coor. Så hvis du vil arbejde i 
en virksomhed, hvor du kan gøre en forskel og udvikle dig, og 
hvor vi samtidig forventer en høj grad af servicemindedhed 
fra dig, så skal du søge job hos Coor!”

COOR
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Coloplast er en dansk virksomhed, der udvikler og 
markedsfører produkter og serviceydelser inden for 
sundhedspleje – særligt relateret til stomi, kontinens og 
urologi samt hudpleje og sårbehandling.

Arbejdsområder og stillingstyper: 
Hos Coloplast kan du arbejde inden for mange forskellige 
områder. Coloplast har bl.a. mange stillinger til ingeniører, 
personer med naturvidenskabelig baggrund, laboranter og 
lignende inden for produktion, men du kan også arbejde 
med kommunikation, HR, finans, marketing, jura, salg, 
administration og andet. I Coloplast er der stort fokus på 
interne karrieremuligheder for medarbejderne, så du kan også 
starte ét sted og ende et andet. 
 
Virksomhedens størrelse og placering:
Coloplast er en global virksomhed med mere end 12.000 
ansatte. Coloplast har salgsaktiviteter i 53 lande samt 
produktion i Danmark, Ungarn, Frankrig, USA og Kina. 
Coloplast har hovedkontor i Humlebæk i Nordsjælland.
  
Virksomhedens gode råd:
”Hos Coloplast er vi stolte af det arbejde, vi leverer. Vi er 
ambitiøse og drevet af at gøre en forskel. Det vil vi meget 
gerne se skinne igennem hos dig som kandidat. Du skal 
have en høj grad af drive, selvindsigt og trives med at bygge 
netværk i et forandringsskabende miljø.”

COLOPLAST
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Roche Danmark er en lægemiddel- og diagnostikvirksomhed, 
der er delt op i fire afdelinger, der hhv. leverer lægemidler 
til danske hospitaler, der producerer test og udstyr til at 
undersøge sygdomme, der leverer blodsukkermåleudstyr til 
diabeteskontrol og syv forskningscentre. 

Arbejdsområder og stillingstyper:
Hos Roche Danmark har de mange forskellige 
arbejdsområder og stillingstyper, fra receptionistarbejde til 
farmaceuter og PhD’er inden for molekylærbiologi. De fleste 
af de ansatte har en medicinsk baggrund, men virksomheden 
har også ansatte med uddannelse inden for innovation og 
entreprenørskab eller f.eks. sundhedsøkonomi. 

Virksomhedens størrelse og placering:
Roche Danmark har ca. 275 medarbejdere. Roche 
Pharmaceuticals, Roche Diagnostics og Roche Diabetes 
Care holder til på Industriholmen i Hvidovre, og Roche 
Innovation Center Copenhagen finder man i Hørsholm. 

Virksomhedens gode råd:
”Hos Roche har vi en kultur baseret på samarbejde, respekt 
og empowerment. Vi har et arbejdsmiljø, hvor medarbejderne 
handler på baggrund af gensidig respekt. Søger du job hos 
Roche, skal du ikke være bange for at tage ansvar. Du skal 
turde sige din mening, og du skal sætte pris på sparring med 
gode kolleger i en afvekslende og udfordrende hverdag.”

ROCHE
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Kosmos Recruitment Agency er en rekrutteringsvirksomhed, 
der ligger i København. Kosmos Recruitment Agency 
arbejder med vikariater, rekrutteringer og headhunting til hele 
Danmark og Grønland. 

Arbejdsområder og stillingstyper:
Kosmos Recruitment Agency specialiserer sig i at finde 
kandidater til mange forskellige brancher, og derfor vil 
stillingerne også variere alt efter hvilke virksomheder, der 
søger kandidater til nye job. Kosmos Recruitment Agency 
specialiserer sig inden for bl.a. bygge/anlæg, industri, kontor/
administration og lager/produktion.

Virksomhedens størrelse og placering:
Kosmos Recruitment Agency er en mellemstor virksomhed, 
men samarbejder med mange virksomheder om rekruttering 
af kandidater. Kosmos Recruitment Agency har kontor i 
Nyhavn, København K.  

Virksomhedens gode råd:
”Hos Kosmos Recruitment Agency lægger vi selvfølgelig 
vægt på dine kvalifikationer og kompetencer, men i 
særdeleshed også på din personlighed og din motivation.” 

KOSMOS RECRUITMENT AGENCY
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Just Eat er en dansk online take-away-virksomhed.

Arbejdsområder og stillingstyper:
Hos Just Eat kan man både arbejde som bud eller med 
kundeservice. Just Eat har fire forskellige typer af bude: 
Chauffører i Just Eat-biler, chauffører i private biler, 
chauffører på egen cykel og chauffører på Just Eat el-cykler. 
Kravene er forskellige for hvert køretøj - det vigtigste er, at du 
har en smartphone med data, så du kan modtage bestillinger, 
og et kørekort kategori B, hvis du skal køre i bil.  

Virksomhedens størrelse og placering:
Just Eat har mere end 900 medarbejdere inden for salg, 
marketing, finance, kundeservice og levering. Just Eat 
dækker hele Danmark, og hovedkontoret er på Østerbro i 
København. Derudover har de små kontorer i Sydhavnen, 
Roskilde, Hillerød, Odense, Horsens, Århus og Aalborg.  

Virksomhedens gode råd:
”Det vigtigste, når du søger et job i enten kundeservice 
eller levering hos Just Eat, er, at du har gå-på-mod og 
lyst til at være del af en virksomhed med højt tempo. Det 
er særligt vigtigt, at du er ansvarsfuld, mødestabil og kan 
holde hovedet koldt under pres. Vi har mange typer af 
medarbejdere med forskellige baggrunde og aldre - det 
vigtigste er, at du har motivationen for at udføre dit arbejde 
og repræsentere virksomheden på bedste vis.”  

JUST EAT
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Dagrofa er en dagligvarekoncern, der har butikkerne 
Meny, Spar, Min Købmand og Let-Køb. Dagrofa har også 
Dagrofa Logistik A/S, der sælger fødevarer til både interne 
og  eksterne kunder, samt Dagrofa Foodservice A/S, der 
leverer fødevarer til professionelle køkkener som hoteller og 
restauranter.

Arbejdsområder og stillingstyper:  
Hos Dagrofa finder du mange forskellige karrieremuligheder. 
Du kan arbejde på Dagrofas lagre, som chauffør eller i en af 
deres butikker. Du kan også arbejde på Dagrofas kontorer 
indenfor blandt andet økonomi, HR, marketing og salg.
 
Virksomhedens størrelse og placering:  
Dagrofa har i alt 14.000 medarbejdere samt 511 
dagligvarebutikker rundt omkring i Danmark. Dagrofas 
hovedkontor ligger i Ringsted. Dagrofa Logistik har kontor 
og lager i Vejle, Herning og i Ishøj. Dagrofa Foodservice har 
kontor og lager i Ishøj og i Middelfart. 
 
Virksomhedens gode råd: 
”Vi søger altid nye kolleger, og du finder vores jobannoncer 
på dagrofa.dk. Når du søger et job hos os, så det vigtigt 
for os at vide, hvorfor du gerne vil arbejde hos os og hvad 
som er vigtigt for dig. Skriv også, hvad du bringer med af 
erfaring fra tidligere jobs, frivilligt arbejde og fritidsaktiviteter, 
uddannelse m.m.” 

DAGROFA
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DHL er et internationalt logistik- og transportfirma. 

Arbejdsområder og stillingstyper:  
DHL søger særligt operationsagenter. Som operationsagent 
vil din primære rolle være at sortere pakker, der kommer ind 
fra hele verden. Pakkerne ankommer med bil, lastbil og fly, og 
operations-teamet sorterer pakkerne og gør dem klar til den 
næste del af deres rejse. Du vil blive en del af et team, som 
alle har forskellige ansvarsområder, men som altid hjælper og 
støtter hinanden. Som operationsagent spiller du en vigtig 
rolle i at sikre høj kvalitet og kundetilfredshed.
 
Virksomhedens størrelse og placering:  
DHL har 380.000 medarbejdere fordelt på 220 lande og 
regioner i hele verden. DHL’s hovedkontor i Danmark ligger i 
Kastrup ved Københavns Lufthavn.
 
Virksomhedens gode råd: 
”Tro på dig selv, accepter at du er ny, stil spørgsmål og tag 
ansvar for din egen personlige udvikling.” 

DHL
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UnoPark er et professionelt parkeringsselskab, der står 
for parkeringskontrollen hos bl.a. boligselskaber, andels-
og ejerforeninger. De hjælper også indkøbscentre og 
parkeringskældre med at skabe orden på parkeringsarealerne. 

Arbejdsområder og stillingtyper:
UnoPark arbejder med parkeringskontrol. Du vil som ny 
parkeringsvagt hos UnoPark altid komme på en uddannelse 
for at få dig de nødvendige kompetencer, inden du starter 
med at lave parkeringskontrol for kunderne. 

Virksomhedens størrelse og placering:
UnoPark har eksisteret siden 2012 og administrerer i dag 
over 300 parkeringsarealer i hele landet, men primært på 
Sjælland. 

Virksomhedens gode råd:
”I UnoPark råder vi alle til at uddanne sig, stå tidligt op og 
opretholde sunde vaner.”

UNOPARK
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Forsvaret bidrager til international konfliktforebyggelse og 
deltager i fredsbevarende og fredsskabende indsatser.

Arbejdsområder og stillingstyper: 
Der findes mange forskellige uddannelsesmuligheder 
både inden for Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet og 
Beredskabsstyrelsen. Der er job- og uddannelsesmuligheder 
inden for alt fra HR, jura, teknik, håndværk og anlægsservice, 
kontor og administration, som ingeniør, i IT, transport og 
logistik. Det er også muligt at blive sprogofficer eller tolk.

Virksomhedens størrelse og placering:
Forsvaret er en stor landsdækkende organisation med over 
21.000 ansatte. Forsvarsministeriet ligger i København, men 
der er afdelinger af Forsvaret fordelt i hele landet.
  
Virksomhedens gode råd:
”Hvis du overvejer en karriere i Forsvaret, er det vigtigt, 
at du sætter dig grundigt ind i de forskellige job- og 
uddannelsesmuligheder i Forsvaret. Det er vigtigt, at 
du sætter dig ind i de krav, der er til uddannelserne 
- nogle uddannelser kræver kun en bestået 9. klasse-
afgangsprøve, mens andre kræver en gennemført bachelor/
professionsbachelor-uddannelse eller en gennemført 
værnepligt. På Forsvaret karriereside (www.karriere.
forsvaret.dk) kan du læse mere om alle de job- og 
uddannelsesmuligheder, der passer til dig.”

FORSVARET
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Coop er en af landets største detailkoncerner og har Kvickly, 
SuperBrugsen, Dagli’Brugsen, Fakta, Coop365 og Irma.  

Arbejdsområder og stillingstyper:
I Coop er der mange forskellige job- og karrieremuligheder 
uanset din uddannelsesbaggrund. Som butiksmedarbejder 
er du med til at skabe en god indkøbsoplevelse for kunderne, 
og der er kort vej til mere ansvar og gode muligheder for at 
uddanne dig. Du kan blandt andet tage en 2-årig uddannelse 
som salgsassistent eller ledertrainee. Du kan også tage 
en 3½-årig uddannelse som bagerelev, slagterelev eller 
delikatesseelev. Du vil få løn under alle uddannelser. Når du 
er udlært, får du gode muligheder for at gøre karriere i Coop. 
På Coops Servicekontor kan du arbejde med indkøb, CSR, IT, 
økonomi, logistik, marketing, HR og meget mere. 
 
Virksomhedens størrelse og placering:
Coop har 1.100 butikker og ca. 40.000 medarbejdere. Coop 
har butikker i hele Danmark, og koncernens servicekontor 
ligger i Albertslund. 
  
Virksomhedens gode råd:
”I Coop er der plads til alle. Du skal være nysgerrig og have 
lyst til at lære, hvordan arbejdet i en butik foregår. Det er 
vigtigt, at du brænder for at bidrage til sammenholdet og 
ønsker at bidrage til at gøre hverdagen bedre for kunder, 
kolleger og for kloden.”   

COOP
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IBM Client Innovation Center Danmark (CIC) blev etableret 
i 2017, er partner til IBM’s konsulentforretning og arbejder 
med innovation. 

Arbejdsområder og stillingstyper:
IBM Client Innovation Center Danmark arbejder på mange 
projekter indenfor mange forskellige industrier. De arbejder 
for at udvikle forståelse og brug af nye teknologier og 
arbejdsmetoder. Du kan arbejde inden for seks områder; 
Business Delivery, Data Science and Engineering, Agile, Test 
& Automation, UX & Design og Cloud Development. 
  
Virksomhedens størrelse og placering:
Siden 2017 er IBM Client Innovation Center Danmark (CIC) 
vokset meget. De er i dag mere end 90 medarbejdere og har 
kontorer i både København og Aarhus. 
  
Virksomhedens gode råd:
”Et kort, præcist, opdateret og fængende CV er en god start 
på jobsøgningsprocessen. Det er vigtigt, at læseren får et 
godt indtryk af, hvem du er, hvad du kan og ikke mindst, hvad 
du søger. Forbered din ”elevator-tale”. Du skal på 2 minutter 
kunne præsentere, hvem du er, hvad du kan, hvad du gerne 
vil. Vær pro-aktiv og tro på det!”

IBM CLIENT INNOVATION CENTER 
DENMARK (CIC)
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Salling Group er en dagligvarekoncern, der  bl.a. omfatter 
en række varehuse og butikskæder indenfor detailhandlen 
heriblandt Netto, Føtex, Bilka, Fætter BR og Salling. 
 
Arbejdsområder og stillingstyper: 
Salling Group har mange forskellige job- og 
karrieremuligheder uanset dit uddannelsesniveau og din 
baggrund. Som butiksmedarbejder får du masser at lave 
og nogle tydelige karriereveje, og der er kort vej til mere 
ansvar og uddannelse. Du kan også arbejde som servicebud 
og lagermedarbejder i Sallings Groups nye initiativ Føtex 
Hjemmelevering.

Virksomhedens størrelse og placering:  
Salling Group er med 1.443 butikker og 55.000 medarbejdere 
en af Danmarks største virksomheder. Salling Group har 
i dag butikker fordelt i hele Danmark og i to andre lande. 
Koncernens hovedkontor ligger i Aarhus. 
 
Virksomhedens gode råd: 
”Som ansøger er det vigtigt, at du viser os, at du har drive og 
er en teamplayer. Det gælder på alle niveauer i virksomheden. 
Med en dagligdag i et højt tempo er det vigtigt, at du 
bidrager til teamets succes via gode samarbejdsevner og en 
positiv og energisk tilgang til din arbejdsdag.”

SALLING GROUP
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13.45-14.15: Check-in og uddeling af goodiebags 

14.15-14.30: Velkomst ved DFUNK og Foreningen 
     Nydansker 

14.30-15.15: Networking & oplæg ved virksomheder 

15.15-15.45: Pause og sandwich 

15.45-16.30: Networking & oplæg ved virksomheder 

program

16.30-17.00: Evaluering og tak for i dag! 
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traNsport

Har du taget bus, tog eller metro til job- 
bazaren? Så betaler vi din billet!  
 
For at få pengene retur skal du gøre to ting: 

Tage et billede af din billet eller et screenshot 
af din rejse på www.rejsekort.dk 

Sende billedet af din billet i en mail til 
fremtid@dfunk.dk, hvor du skriver ’transport, 
job-bazar’ i emnefeltet. Mailen skal indeholde:
  
Dit fulde navn  
Dit telefonnummer  
Dit konto- og registreringsnummer  
 
Synes du, det lyder svært? Så tag fat i os til 
job-bazaren, og så hjælper vi dig med det! 



18

19



Smil! Det er vigtigt at give et godt førstehåndsindtryk, og et stort 
smil er den bedste start på en god snak.
 
Vær forberedt! Læs om de forskellige virksomheder i kataloget og 
forbered dig på, hvem du vil snakke med, og hvilke spørgsmål du vil 
have svar på.  

Snak! Job-bazaren er en oplagt mulighed for at udvide dit netværk. 
Opsøg og snak med virksomhederne og få deres kontaktoplysninger, 
så du kan komme i kontakt med dem efter job-bazaren.

Lyt! Lyt til hvad de forskellige virksomheder tilbyder og tænk 
din egen profil ind i virksomheden. Lyt til deres råd omkring 
jobansøgninger, hvordan de ansætter folk, og hvilke krav de har til 
deres ansatte. 

Kaffemøde! Prøv at se, om du kan aftale et møde med den 
virksomhed, som du har lyst til at arbejde for. Det kunne blive det 
første skridt mod dit nye job!

5 goDE rÅD
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