Kom godt i gang
i Danmark
Få styr på papirarbejdet og gode råd
om at arbejde og leve i Danmark
Alle relevante myndigheder
under samme tag
En offentlig service til udenlandske
arbejdstagere og danske virksomheder

Al service samlet på ét sted
Der er meget at forholde sig til, når man kommer til Danmark som
udenlandsk arbejdstager eller jobsøger. Vi gør kontakten med de
danske myndigheder så let som mulig – for dig, for din eventuelt
medfølgende partner og for de danske virksomheder, der ansætter udenlandsk arbejdskraft.
I International Citizen Service er alle de myndigheder, du typisk
skal have kontakt med, samlet under ét tag. Dermed er det som
regel kun nødvendigt at henvende sig hér for at få styr på papirarbejdet og svar på dine spørgsmål.
Vi kan ikke ordne alt på stedet og med det samme, men du kan
forvente at få effektiv og hurtig hjælp. I de tilfælde, hvor International Citizen Service ikke har mulighed for at løse opgaven,
hjælper vi dig videre til rette instans.

International Citizen Service tilbyder
Hjælp til papirarbejdet:
• EU-opholdsdokument for EU, EØS eller schweiziske
statsborgere
• skattekort
• cpr-nummer
• sundhedskort
• NemID.
Personlig vejledning om:
• opholdsregler for borgere udenfor EU og Norden
• jobsøgning i Danmark
• danskundervisning
• det danske skattesystem
• omregistrering af biler.
Nyttige informationer om:
• leve- og arbejdsvilkår i Danmark
• autorisation og anerkendelse af udenlandske
erhvervs- og uddannelseskvalifikationer  
• studie- og karrierevejledning
• boligsøgning
• skolemuligheder
• dagtilbud til børn
• netværk og sociale aktiviteter i området.

www.icitizen.dk

Kontakt til International Citizen Service
Du kan finde International Citizen Service i Danmarks fire
største byer: København, Aarhus, Odense og Aalborg.
Udenlandske arbejdstagere, jobsøgere og danske virksomheder i
hele landet er velkomne. Mød op i åbningstiden for personlig
betjening, eller kontakt et center på e-mail eller telefon.
Hvis du har generelle spørgsmål, kan du i de fleste tilfælde
også finde svaret på myndighedernes egne hjemmesider.
Følgende myndigheder er repræsenteret i alle fire centre:
• Workindenmark
• Styrelsen for International Rekruttering og Integration
• Skat
• Værtskommunerne (København, Odense, Aarhus, Aalborg)
• International Community i Aarhus.
Værtskommunerne udsteder CPR-numre og sundhedskort for en
lang række kommuner.
Det er en god ide at brug tjeklisterne på icitizen.dk for at
finde ud af, om:
• dit nærmeste ICS-center kan udstede et CPR-nummer
på vegne af din bopælskommune, og
• du har alle de nøvendige dokumenter med,
når du møder op.

www.icitizen.dk

Kontakt din lokale ICS for mere information.
København
Gyldenløvesgade 11
DK-1600 København V

Odense
Dannebrogsgade 3
DK-5000 Odense C

T: +45 33 66 66 06
M: east@icitizen.dk

T: +45 72 20 54 20
M: south@icitizen.dk

Åbent:
Mandag - onsdag
kl. 10-15
Torsdag kl. 11-15
Fredag kl. 10-14

Åbent:
Onsdag kl 830-1230
Torsdag kl. 12-16

Aarhus
Åboulevarden 31
1. sal
DK-8000 Aarhus C
T: +45 72 22 33 75
M: west@icitizen.dk
Åbent:
Torsdag kl. 13-17
Fredag kl. 9-13

Aalborg
Rantzausgade 4, 1
DK-9000 Aalborg
T: +45 72 14 21 11

Åbent:
Mandag kl. 9-13
Torsdag kl. 12-16

