
   

Succes med udenlandske medarbejdere i jyske virksomheder 
 

Veletableret konsulenthus åbner i august en afdeling i Glyngøre for at hjælpe jyske virksomheder 

med at tiltrække og fastholde udenlandske medarbejdere samt få succes på eksportmarkederne.  

 

Relocare er en dansk virksomhed, som siden 2007 har hjulpet danske og interna- 

tionale virksomheder med deres internationalisering – såsom at tiltrække og fast- 

holde de helt rigtige medarbejdere fra udlandet. Nu etablerer Relocare en afdeling 

i Glyngøre, nærmere bestemt i JAMO Huset, der er samlingspunkt for mange store 

virksomheder og små entreprenører. 

 

’Vi har længe haft brug for en afdeling i Jylland, fordi vi servicerer mange virksom- 

heder her med relocation-ydelser, eksportrådgivning og kulturtræning. Det gælder 

om at tiltrække de rigtige medarbejdere, at sikre en god indstationering og fast-

holdelse samt at få medarbejdernes familier til at trives i Danmark. Det handler om 

mennesker – og det gør det også, når vi er med til at sikre en god, effektiv indgang  

på eksportmarkederne. Det kan nemlig være svært - især på fjernmarkederne, fordi 

kulturen er så forskellig fra vores’, siger Else Christensen, der er ejer og adm. direktør i 

Relocare. 

 

Når Relocare hjælper danske virksomheder til et godt fodfæste på eksportmarkederne, er det 

takket være deres mange internationale relocation-sager og den viden og de erfaringer, de har 

oparbejdet – også indenfor de specifikke juridiske og skattemæssige forhold på det pågældende 

marked.  

 

Jylland – en god ramme 

Den store udfordring er som regel ikke vores høje skattetryk eller den negative klang ved 

ordet ’Udkantsdanmark’. Det er ofte vores manglende kulturelle forståelse, der demotiverer 

udenlandske medarbejdere til at tage job i en dansk virksomhed. 

 

’Vi har stor succes med de udenlandske medarbejdere, vi hjælper. Én af årsagerne er, at vi 

fokuserer på deres værdier, og hvordan Danmark og Jylland kan levere en god ramme, som 

passer til deres behov. Vi bidrager til at fastholde den udenlandske medarbejder i virksomheden og 

får også højnet virksomhedens viden om fremmede kulturer, værdier og normer. Hvis en 

udenlandsk medarbejder flytter hjem indenfor det første år, er det et farvel til en investering på flere 

millioner kroner. Så det er i alles interesse, at samarbejdet og hele familien fungerer optimalt’, siger 

Else Christensen.  

 

Velkommen til reception 

I anledning af Relocares nye afdeling er der reception onsdag den 27. august kl. 12  

i JAMO Huset, Elmevej 8 i Glyngøre. Alle er velkomne til at kigge forbi og hilse på 

Relocares medarbejdere - bl.a. Else Christensen, direktør i Relocare, og Bent-Ole 

Kristensen, der tegner Glyngøre-afdelingen. Bent-Ole har mange års erfaring fra 

arbejde i Brasilien, Grønland, Japan, Mellemøsten og store dele af Europa for 

virksomheder som AP Møller-Mærsk, Grundfos, Forsvarsministeriet og det offentlige. 

 

Indien – et svært eksporteventyr 

Kun afbrudt af receptionen midt på dagen vil Relocare også den 27. august i samarbejde med 

Region Midtjyllands eksportprogram, GLOBALmidt, afholde en eksportworkshop for fødevare-, IT- og 

fødevareprocesvirksomheder i tidsrummet kl. 8.30 – 16. En workshop, der skal geare virksomhederne 

til et endnu bedre samarbejde med Indien, der varsles at blive et større vækstmarked end både 

USA og Kina.  

 

 

 



   
Netop den indiske kultur kan være en hård nød at knække for danske virksomheder, så derfor vil 

man på workshoppen arbejde konkret og praktisk med den indiske kultur, og hvordan man mest 

optimalt danner gode relationer. Også mangfoldigheden i sprog, opførsel, hierarki og 

magtdistance er på dagens program, så deltagerne får en dybere indsigt i de kulturelle faldgruber 

i handlen med Indien. Der bliver også mulighed for at arbejde med konkrete forretningsplaner og 

samarbejde om et indisk markedsfremstød – eventuelt med en opfølgende forretningstur til Indien, 

støttet af Eksportrådet.  

 

Der er max. 50 pladser på workshoppen. Pladserne tildeles efter ’først-til-mølle’ princippet, så man 

anbefales at tilmelde sig hurtigt og helst inden den 15. august på www.relocare.dk/open-courses 

eller til Hanne Rytgaard på hry@relocare.dk. Deltagelse er gratis takket være GLOBALmidt-

programmet.  

 

Yderligere oplysninger:  

Else Christensen, direktør i Relocare, tlf. 2085 1711  
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