
Du må hellere end  
gerne stille høje krav.  
Det gør vi også.
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Udenlandsk arbejdskraft skal ses som en  
fantastisk ressource. Brændstof til vækst,  
plejer jeg at sige. Med det rigtige antal medar-
bejdere – med de rigtige kompetencer – kan 
dine ordrer nemlig gennemføres top-profes-
sionelt og til tiden. Og dem kan vi rekruttere .

Ikke altid fra den ene dag til den anden, men  
i løbet af kort tid. For vores dedikerede team i 
både Danmark, Polen og Rumænien arbejder 
ikke ud fra devisen: billigt og hurtigst, men 
derimod efter bedst og hurtigt.

‘‘

Arbejdskraft uden grænser
Vi samarbejder med udenlandske medarbejdere, 
der skaber vækst og værdi for virksomheder.  
Og med virksomheder, der skaber værdi og  
værdighed for vores udenlandske medarbejdere.

Magdalena Bahrami
Direktør & Indehaver, BlueCollar



Det hele startede i 2009
Vores mange år i vikarbranchen har naturligvis  
medført en stor erfaring og viden på området. 
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Vi er dog klar over, at erfaring og viden alene ikke 
er nok. For verden forandrer sig konstant – og det 
sammen gør virksomhedernes og vikarernes ønsker, 
behov og udfordringer.

Derfor sørger vi hele tiden for at udvikle os og holde 
os opdateret i forhold til nye regler, muligheder og 
retningslinjer. Ligesom vi prioriterer en tæt kontakt 
med kunder, vikarer og øvrige samarbejdspartnere, 
for det er gennem denne dialog, vi opnår nye ind-
sigter og en dybere forståelse af, hvordan vi sikrer, 
at alle får mest mulig værdi af samarbejdet.

Hvor ligger vores holdninger?

Ærlighed
Man kan regne med, hvad vi siger

Troværdighed
Vi holder, hvad vi lover.

Fleksibilitet
Vi går langt for at tilpasse os  
kundens og vikarens behov.

Partnerskab
Vi skaber værdi gennem tætte  
relationer med kunder og vikarer.

Medmenneskelighed
Vi har hjertet med.

Hvorfor er vi her? 
Vores mission er at levere  
kvalificeret, fleksibel uden-
landsk arbejdskraft, til enhver 
tid på overenskomstmæssige 
vilkår, til danske virksomheder 
inden for produktion, industri, 
bygge og anlæg, transport og 
lager, og servicefag – enten 
som vikar eller på permanent 
basis. 

Hvad vil vi opnå? 
Vores vision er at blive den 
foretrukne leverandør af 
udenlandske vikarer til danske 
produktions- og industrivirk-
somheder, samt til bygge-  
og anlægsbranch

Mission Vision Værdier



Vores tilgang
Vi ønsker at opbygge forretningsrelationer baseret  
på et fundament omkring retfærdighed for alle. Tillid, 
tryghed og trivsel er tre væsentlige parametre i alt, hvad vi 
foretager os. Vi ønsker at vores samarbejdspartnere – både 
kunder og vikarer – sammen med BlueCollar kan skabe 
gennemsigtighed og resultater som vi kan være stolte af.

Uanset om du skal bruge få, 
mange eller rigtig mange vikar-
er eller faste medarbejdere, 
er vores tilgang til rekrut-
teringen altid kompromisløs. 
Vi samarbejder udelukkende 
med vikarer, vi kan stå inde for 
fagligt, erfaringsmæssigt og 
personligt – uanset branche og 
jobbeskrivelse. Vores vikarer er 
nemlig vores ambassadører.

Vi garanterer, at både vi og 
vores vikarer arbejder mål-
rettet, ordentligt og effektivt. 
I vores rekrutteringsproces 
vægtes kvalitet altid over has-
tighed. Målet for os er nemlig 
ikke at være de hurtigste til at 
skaffe dig en vikar, men deri-
mod at skaffe dig den bedste 
vikar hurtigt – og det er som 
regel ret hurtigt.

Når vi siger, at vi tager os af 
det hele – så mener vi det. 
Vi servicerer alle typer af 
virksomheder og står for hele 
processen i forbindelse med 
ansættelse af udenlandske 
vikarer eller faste medar-
bejdere. Fra rekruttering til 
opstarten i virksomheden og i 
Danmark.

Vi ved, hvordan vi sikrer dig 
de mest kompetente, motive-
rede og effektive vikarer og 
medarbejdere. Og vi ved, at når 
du benytter os, vores services 
og vores vikarer, sikrer et 
langt højere udbytte end din 
investering.

Vi og vores  
vikarer er værd at 
samarbejde med

Vores vikarer er 
værd at vente på

Vores vikarer er 
værd at betale for

BlueCollar
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Sammen skal vi kunne stole på, at vi arbejder efter 
samme mål, samme regler og samme etiske ret- 
ningslinjer. Gør vi ikke dét, vil vi aldrig kunne opnå 
et succesfuldt samarbejde. Af samme årsag lover vi 
heller aldrig mere, end vi kan holde. Og vi holder det, 
vi lover. Vi tør derfor godt sige:
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Medlemskaber der sikrer 
dig en række fordele….

At være medlem af VikarBranchen betyder at: 

• Vi har bestået et optagelsestjek og er forpligtet af etiske retningslinjer.
• Vi er underlagt stikprøvekontrol fra en ekstern revisor, der tjekker, at vi overholder  
 regler om ansættelse, løn, pension, feriepenge og sociale bidrag.
• Vi er opdaterede om love og regler på vikarområdet.
• Vi har adgang til personalejuridisk rådgivning fra DI’s eksperter.

BlueCollar er medlem af VikarBranchen, som er en del af DI. 
Det giver vores kunder sikkerhed for, at vi overholder vikar-
loven, som foreskriver, at vikarer har ret til samme løn og 
vilkår som fastansatte i et tilsvarende job.

Det skal være trygt at bruge en vikar – og at være vikar.  
Bl.a. derfor er vi medlem af VikarBranchen, som er en  
stærk platform for vikarbureauer under Dansk Industri.

Det er ikke noget, vi er pålagt, men et bevidst valg, vi har 
truffet. Vi ønsker nemlig at leve op til de regler, procedurer 
og krav, der er på vikarområdet og i branchen. Så vi kan se 
dig, vores vikarer og hinanden i øjnene og samarbejde  
trygt og professionelt.

Overenskomstmæssig løn

100 % garanti for overholdelse af  
alle overenskomstmæssige regler

Fordele ved overenskomstmæssig
løn for vikarer

Når du vælger et vikarbureau, der er medlem af 
DI VikarBranchen er du med til at sikre ordnede 
forhold for dine vikarer, og du undgår hermed 
eventuelle risici for fagretlige sager og dårlig 
omtale, som kan skade din virksomhed.

Ifølge vikarloven har vikarer ret til samme 
overenskomstmæssige løn og samme vilkår som 
fastansatte i tilsvarende jobfunktioner. Når du 
samarbejder med os, er du derfor sikker på, at 
overenskomstmæssige forhold overholdes  
til punkt og prikke.

Der er mange fordele ved at ansætte vikarer til 
overenskomstmæssig løn. 

Du minimerer risiko for sager, som kan belaste 
virksomhedens økonomi og ry.
 
Du undgår lønmæssige konflikter mellem den 
faste stab og de ansatte vikarer. 

Du sikrer større tilfredshed, motivation og 
effektivitet i forbindelse med den aftalte opgave
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Vikarservice

Vi kan derfor hurtigt give dig en vurdering af, om  
vi kan hjælpe dig med at dække den arbejdskraft  
og de kompetencer, du har behov for. Du betaler 
selvfølgelig ikke noget, før vi har indgået en  
skriftlig aftale.

Har du svært ved at finde de bedste vikarer? Vi gør det nemt.
Vi har egne rekrutteringskontorer i Polen og Rumænien og 
dermed vores helt egen store database af mulige kandidater.  
Alle kandidater gennemgår en grundig screening af både  
faglige kvalifikationer og menneskelige egenskaber, når  
de optages i databasen.

Rekrutteringsområder

• Produktion og industri
• Bygge og anlæg
• Lager og transport
• Servicefag

Uanset hvilken branche eller fagområde, du søger en  
vikar eller medarbejder inden for, så kan vi hjælpe dig.

Vores største netværk og hovedfokus er dog faglært og 
ufaglært manuel arbejdskraft inden for produktion og  
industri samt bygge og anlæg. Derfor også virksom-
hedsnavnet: BlueCollar.
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Processen
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Book et møde

Vi sidder klar til at aftale et uforpligtende møde hos  
dig, hvor du kan høre mere om vores vikarservices.
Ring nu tlf. +45 702 35 702 eller info@bluecollar.dk

Magdalena Bahrami
Direktør & Indehaver

1. Forespørgsel og tilbud 2. Rekrutteringsprocessen 3. Præsentation af kandidater 4. Opstart 5. Samarbejde

Når behovet for en eller flere ekstra 
medarbejdere opstår, kan du enten 
vælge selv at bruge tid på at finde 
den eller de rette – eller du kan 
kontakte BlueCollar. 

Der er flere gode grunde til at 
vælge sidstnævnte løsning. For 
det første kan det være en lang og 
tidskrævende proces at finde den 
rette vikar eller faste medarbejder, 
og for det andet følger der en masse 
administrative opgaver med ansæt-
telsen, uanset om der er tale om 
en fastansættelse eller midlertidig 
ansættelse. 

Når du vælger at lade os rekruttere 
den arbejdskraft, du søger, så tager 
vi os af det hele. Det betyder, at du 
forsat kan koncentrere dig om den 
daglige drift og ledelse.

Det eneste vi har brug for, før vi kan 
udarbejde et konkret  
tilbud til dig, er: 

- en jobbeskrivelse
- dine ønsker og krav til vikaren/  
 medarbejderen
- de praktiske foranstaltninger   
 såsom arbejdssted  
 og ansættelsesperiode 

På baggrund af ovenstående giver 
vi dig en pris, som dækker alle om-
kostninger ved at ansætte eller hyre 
medarbejderen via BlueCollar.

Så snart tilbuddet er godkendt 
starter vores rekrutteringsproces. 
Vi tager straks kontakt til vores 
dygtige rekrutteringsmedarbejdere 
i Polen og Rumænien, som hver  
dag arbejder for at skabe kontakt 
og gode relationer til mulige 
kandidater.

Vi har vores egen store database 
og et bredt netværk, som vi benyt-
ter os af, for at kunne rekruttere  
de bedste kandidater til dig.  
Herudover annoncerer vi dagligt  
på de største jobportaler i Polen  
og Rumænien, for ligeledes at 
tiltrække kvalificerede kandidater, 
der er i job.

Vi screener CV’er, tjekker cer-
tifikater og fremlægger herefter dit 
jobtilbud for relevante kandidater. 
Viser kandidaten interesse for job-
bet, sørger vi for, at vedkommende 
får en fyldestgørende beskrivelse 
af arbejdet, arbejdsforholdene – og 
det at bo i Danmark.

Når vi mener at have fundet det 
eller de rette match, indhenter vi 
desuden relevante referencer.

Når kandidaten har fået præsenteret 
alle forhold og accepteret jobtilbud-
det, udarbejder vi en oversættelse 
af kandidatens CV og eventuelle 
certifikater. Det er derfor let og 
overskueligt for dig at se, hvilke 
kandidater vi har fundet, inden vi 
præsenterer dig yderligere for  
vedkommende.

Er du enig i vores vurdering,  
opsætter vi gerne en online samtale 
mellem dig og kandidaten, inden den 
konkrete jobaftale indgås. Vi del- 
tager gerne som oversætter under 
samtalen, hvis den ikke kan foretag-
es på dansk eller engelsk.

Mener du, at kandidaten er den rette 
til jobbet, går vi straks i gang med 
næste step i processen. Dette indbe-
fatter bl.a., at vi udfylder relevante 
papirer, koordinerer transport til 
Danmark og finder en bopæl til ved-
kommende tæt på arbejdsstedet.

Inden første arbejdsdag sørger vi 
for, at kandidaten ankommer godt 
til Danmark og hjælper vedkom-
mende med at finde sig til rette i 
sin nye bolig.

Opstarten på arbejdspladsen plan-
lægger vi sammen med dig. Som 
udgangspunkt sørger vi dog for, at 
medarbejderen kender arbejdsop-
gaverne og ved, hvad der kræves 
og forventes af ham eller hende.
Vi har desuden mulighed for at 
deltage i starten af arbejdsdagen 
sammen med vikaren, hvis der fx er 
vigtige sikkerhedsregler, som skal 
gennemgås.

Herefter er det vores erfaring,  
at medarbejderen kan varetage  
arbejdsopgaverne med instruktion 
fra nærmeste leder – på lige fod 
med de øvrige ansatte.

Skulle du eller vikaren have behov 
for sparring, oversættelse eller an-
det under ansættelsen, er vi aldrig 
længere væk end et opkald.

Vi ønsker at sikre, at både du og 
vores vikarer får et værdifuldt 
udbytte af samarbejdet. Derfor 
fungerer vi som bindeled, rådgiver 
og sparringspartner i forhold til an-
sættelsen i det omfang, I har behov 
for det – uden ekstra beregning.

Mange års erfaring har dog lært os 
at tryghed, sikkerhed og enkelhed 
er nogle af de væsentligste faktor-
er for et godt samarbejde. Derfor er 
der en række services, der indgår 
som en fast del af vores aftale, da 
de gavner både de virksomheder 
og vikarer, vi samarbejder med.
 
Udover hele rekrutterings- 
processen, sørger vi for:

- Lønudbetaling til tiden ifølge   
 gældende overenskomst

- Evt. oversættelser af interne   
 regler eller sikkerhedsprocedure

- Ferieplanlægning i overens- 
 stemmelse med kunden
 
- Vikarens bolig og transport

- Skattekort og sygesikring

- Lægebesøg
 
Er der andre opgaver eller  
funktioner, du ønsker, at vi  
udfylder, så lad os tage en snak  
om, hvordan vi kan tilføje dette  
til vores samarbejdsaftale.
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Gode forhold for vikarer

Vi sørger også for, at alle vikarer får: 

• En bolig tæt på arbejdspladsen
• Transport fra hjemlandet
• Daglig transport til og fra arbejdspladsen
• Fortolkning og oversættelse af instruktioner
• Rådgivning og støtte ift. eventuelle praktiske og personlige udfordringer
• Alarmtelefon 24/7, ved akut behov for assistance
• Vejledning om regler på det danske arbejdsmarked, herunder skat mv.
• Udarbejdelse af skattekort samt CPR nr. og sygesikringskort

Vi passer godt på vores vikarer, så de kan passe godt 
på deres arbejde. Vi ved, at tryghed og trivsel skaber
arbejdsglæde og motivation. Hvilket er to væsentlige
faktorer for at arbejde effektivt og loyalt.

Gennem vores mangeårige tætte dialog med vores  
udenlandske vikarer og kollegaer, ved vi derfor, hvad der 
skal til for, at medarbejderen har det godt. De skal føle 
sig trygge, godt informeret og vejledt i forhold til det job, 
de skal udfylde og deres nye situation – uanset om det er 
første eller 10. gang, vi samarbejder.
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