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Grønland byder på både spændende karriere-
muligheder, storslået natur og helt unikke 
oplevelser, som man ikke finder andre steder 
på kloden. 

Dorte Pape er rekrutteringskonsulent i rekrutte-
ringsvirksomheden Bloom, hvor hun blandt andet ar-
bejder med rekruttering til virksomheder i Grønland. 
Hun har selv været ansat som HR-chef i en IT-virksom-
hed i Nuuk i tre år. Dorte Pape tog til Grønland, fordi 
hun så det som en oplagt mulighed for at prøve at bo og 
arbejde i udlandet.

»Mange higer efter at komme til at bo i udlandet og 
samtidig have muligheden for at kombinere det med et 
meningsfuldt job, der måske også kan være et karriere-
træk,« siger hun og tilføjer, at hun tror, at mange fejlag-
tigt overser Grønland, når det kommer til en internati-
onal karriere. 

Der er vækst i erhvervslivet i Grønland, og det bety-
der også, at kvalificeret arbejdskraft er i høj kurs. Kom-
mer man med de rette kvalifikationer, vil en karriere i 
Grønland ofte byde på store faglige og personlige ud-
fordringer, stort ansvar samt spændende udviklings-
muligheder. 

Eventyr for hele familien
At bosætte sig i Grønland er en enestående mulighed for 
at kombinere et internationalt eventyr med personlig 
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Mange drages mod den storslåede grønlandske natur og landets fascinerende 
kulturliv. Men hvad de færreste kender til, er de gode faglige udfordringer og 
udviklingsmuligheder, der kan opstå ved at flytte sin karriere til Grønland.
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og faglig udvikling. Det er ligeledes en unik oplevelse for 
en familie med børn, små som store, at få et udlandsop-
hold sammen. Det er også oplagt for danske børnefami-
lier, fordi undervisningen i Grønland foregår på dansk. 

»Vi fik rigtig meget ud af at bo i Grønland som fami-
lie, fordi man bruger så meget tid sammen. I Danmark 
oplevede vi lidt tilværelsen som et hamsterhjul, hvor 
man hele tiden farer rundt for at nå det hele. Alle har 
så mange relationer og aktiviteter, der skal plejes,« siger 
Dorte Pape.

Hovedstaden Nuuk har omkring 17.000 indbygge-
re, heraf 5.000 danskere, og har alle faciliteter som en 
dansk by af lignende størrelse. Her er gode, restauran-
ter, cafeer samt kulturelle tilbud i form af fx biografer, 
kunstudstillinger, koncerter, standupshows og meget 
andet. Byen har også mange spændende virksomheder, 
der oplever vækst for tiden.

»Hvis man er dygtig, kompetent, og har noget at 
byde ind med, har man virkelig mulighed for at nå 
langt karrieremæssigt, og man får mulighed for at in-
volvere sig i meget. Der er både gode stillinger og gode 
karrieremuligheder, og jeg vil også tro, at der er gode 
lønninger at hente,« siger hun.

Gode jobmuligheder for specialister
Specialister er meget værdsatte i Grønland, og karriere-
mæssigt kan det være fordelagtigt med et længevaren-

de ophold i udlandet. Klaus Poulsen er salgs- og mar-
ketingchef i samt medejer af IT-virksomheden Inu:it. I 
Inu:it er en af de helt store udfordringer netop at finde 
kandidater til specialiserede jobs. 

»Vi søger selvfølgelig som udgangspunkt lokalt, 
men det er ikke altid lige let at finde de rette specialister. 
Derfor søger vi også i Danmark, og vi prøver selvfølgelig 
at tilbyde så spændende et arbejdsmiljø som overhove-
det muligt, og så prøver vi også at gøre kandidaten klar 
til oplevelsen. I sidste ende skal det selvfølgelig være no-
get, folk har lyst til,« siger han.

Klaus Poulsen har boet i Grønland i størstedelen af 
sit liv, men har også boet i Danmark i perioder for at ar-
bejde.

»Grønland er sjov på den måde, at meget er ligesom 
i Danmark, men alligevel er det forskelligt. Her bor ikke 
ret mange mennesker, og det betyder, at der er nogle 
fagområder, der nærmest ikke er tilgængelige heroppe. 
Ser man på produktion er her for eksempel ikke meget 
andet end fiskeriet,« siger han.

Fordi der er mangel på kvalificeret arbejdskraft, er 
der også rig mulighed for at få spændende arbejdsopga-
ver og påtage sig stort ansvar tidligt i karrieren.

»Chancen for at avancere i graderne hurtigt, er langt 
mere tilstede i Grønland, end jeg vil tro, den er i Dan-
mark. Det kan selvfølgelig også være en udfordring, 
hvis man ikke er klar til ansvaret,« siger han.


