
Akademiker 
Meld dig ind i et vikarbureau 



Seks hurtige 

Gå online
Vil du have job via et vikarbureau, skal du melde dig til via deres 
hjemmeside. Dette sker typisk ved at indtaste dit CV. 

Vær branchebevidst 
De fleste vikarbureauer har jobs inden for bestemte brancher, så 
du skal være omhyggelig, når du præsenterer dig selv. 

Pluk det mest relevante
Målret de informationer, som du indtaster til vikarbureauets 
målgruppe. Det kan være nødvendigt at undlade information, 
der ikke er relevant.  

Gør dig selv synlig
Når du har tastet dit CV ind, er det en god idé at kontakte 
bureauet telefonisk og orientere dem om, at du er ledig og klar til 
at løse opgaver. Måske skal du gøre dette et par gange, inden du 
bliver inviteret til en samtale på bureauet. 

Flere veje ind
De første opgaver du får, kan være korte vikariater – fx tre 
dage. Det kan være en indledning, hvor du bliver set an til et 
samarbejde med bureauet, der på sigt giver længerevarende 
vikariater eller try-and-hyre. 

Vis man kan regne med dig
Vikarbureauer har brug for mødestabile og pligtopfyldende 
medarbejdere, som de kan præsentere for deres kunder 
(virksomhederne). Læg gerne vægt på dette, når du målretter
dit CV til bureauet. 



Kontor og IT
Vikarservice.nu
Temp-Team 
HR-Online
Jobteam
Adecco
JKS

Lærere og pædagoger
Skolernes Vikarbureau
HRM Vikarservice
Pareta Vikar- og 
konsulentbureau
Vikar MayDay
Supervikaren
Top Partners

Ledelse og interim
Interim Competence
Connectpeople
Nexus Interim 
Peopleinsync
Execute.dk
Peeq

Andre fagområder
Lufthavns Vikar- og 
rekrutteringsservice 
MR Vikarservice
Forenede vikar
Randstad
Norstaff

Hvilket vikarbureau skal jeg vælge? 
Via nedenstående link kan du få en oversigt over vikarbureauer. 
https://jobfisk.dk/jobfisk/databaser/vikarbureauer  

Inspiration

https://jobfisk.dk/jobfisk/databaser/vikarbureauer


 God
arbejdslyst!
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