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PRESSEMEDDELELSE 
 

ARCTIC WORKS - NY MODEL FOR REKRUTTERING I GRØNLAND 
 

Xploration Services Greenland A/S & Islandske Handafl ehf går sammen om at etablere et 
grønlandsk rekrutteringsselskab rettet mod bygge-, anlægs- og råstofbranchen. 
 
 

BAGGRUND: 
Med den stigende aktivitet i bygge- og anlægsbranchen og med udsigten til snarlig succes inden for råstof-
branchen er der stort og fortsat pres på arbejdsstyrken i Grønland.  Trods en massiv uddannelses- og akti-
veringsindsats er der behov for import af arbejdskraft for at kunne løse både de almindelige bygge- og an-
lægsopgaver, men også for at kunne løse de store infrastrukturopgaver der skal i gang. 
 
 Xploration Services Greenland A/S (XS) der som kerneforretning har servicering af udenlandske virksomhe-
der løser opgaver i Grønland (fx administration, planlægning, logistik, catering, camps, indkvartering, re-
kruttering …) har de seneste 2 år oplevet en stigende efterspørgsel på ”rekruttering”.  Efterspørgslen kom-
mer både fra Råstofbranchen og fra Bygge- og Anlægsbranchen. 
 
XS har stor erfaring og succes med at rekruttere, uddanne og oplære grønlandsk arbejdskraft, men har be-
grænset erfaring med at rekruttere internationalt. 
 
Handafl ehf har mange års erfaring med at rekruttere faglært og ufaglært arbejdskraft til bygge- og anlægs-
industrien i Island.  Handafl har gennem de sidste 2 år oplevet en stigende interesse fra grønlandske og in-
ternationale kunder om rekruttering til det grønlandske arbejdsmarked. 
 
Med stiftelsen af ARCTIC WORKS kombineres XS’ lokale netværk og erfaring med rekruttering af grønlandsk 
arbejdskraft med Handafl’s internationale netværk og ekspertise i rekruttering af udenlandsk arbejdskraft. 
 
Martin Sandy Shalmi, Bestyrelsesformand og stifter af XS, udtaler: ”Med stiftelsen af ARCTIC WORKS tager 
XS første store skridt i realiseringen af den ambitiøse vækststrategi vi vedtog sidst i 2018.  Med udgangs-
punkt i vores kernekompetencer vil vi skabe en stor international virksomhed, der skaber substantiel vækst 
og indtægter til Grønland”.   
 
ARCTIC WORKS fokuserer på rekruttering af faglært og ikke-faglært arbejdskraft og afsøger systematisk det 
grønlandske arbejdsmarked for egnede medarbejdere, førend der rekrutteres udefrakommende medarbej-
dere.   
 
ARCTIC WORKS´ forretningsmodel fungerer som en vikarordning, hvor kundens betaling sker i takt med, at 
kunden gør brug af medarbejderen.  Kunden betaler løbende en månedlig rate, beregnet ud fra medarbej-
derens registrerede arbejdstid. Denne model sikrer, at det økonomiske incitament for ARCTIC WORKS ikke 
er en hurtig engangsbetaling men i stedet, at det er i ARCTIC WORKS´ interesse at fastholde den gode rela-
tion mellem medarbejderen og virksomhedskunden. Dermed har både ARCTIC WORKS og virksomhedskun-
den begge en interesse i, at medarbejderen fungerer med det lange tidsperspektiv og dermed større sand-
synlighed for et længerevarende ansættelsesforhold. 
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Direktør i XS og konstitueret daglig leder i ARCTIC WORKS Bent Olsvig Jensen udtaler: Som grønlandsk virk-
somhed er det os magtpåliggende at få så mange aktiviteter og indtægter til Grønland som muligt.  Ved at 
rekruttere gennem ARCTIC WORKS kommer alle indtægter fra rekrutteringen til beskatning i Grønland.  Be-
nyttes udenlandske rekrutteringsbureauer sker beskatningen af indtægterne IKKE i Grønland.  ARCTIC 
WORKS tilbyder således billigere rekruttering til vores kunder og et samfundsøkonomisk bidrag. 
 
 
Den 18. september kl. 15-17 inviterer ARCTIC WORKS til åbningsreception på HHE. (Selskabslokale 57+58) 
 
Naalakkersuisoq for Råstoffer og Arbejdsmarked Erik Jensen vil holde åbningstalen. 
 
For nærmere information: 
Bent Olsvig Jensen er konstitueret daglig leder i ARCTIC WORKS og kan kontaktes: 
 
E-mail: bent@arcticworks.gl  
Telefon +299 499 599.  
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