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Vejledning til hvordan du søger en stilling i politiet 

Vejledning til hvordan du søger en stilling i politiet 

Hvor finder jeg stillingsopslag på Politiuddannelserne? 

Du finder vores stillingsopslag til politiuddannelserne via menuen i højre hjørne , hvor 
du vælger punktet Politiskolen eller anvender dette link https://politi.dk/politiskolen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du kommer herefter til siden om Politiskolen, hvor du vælger punktet Ansøgning og optagel-
sesforløb 

Du kommer herefter til siden om Ansøgning og optagelsesforløb, hvor du vælger punktet An-
søg og se din profil 

 

  

https://politi.dk/politiskolen


 Vejledning til hvordan du søger en stilling i politiet  

 

Version 09.2021 

 

Side 2 Når du er kommet ind på Ansøg og se din profil har du flere muligheder. 

 
 
1) Hvis du klikker på Prøveforløb, kan du se processen frem til studiestart og det aktuelle 

optagelsesforløb. 
  
2) Hvis du klikker på tips til ansøgningen, kan du få tips til ansøgningen, dokumenter du 

skal uploade og selve ansøgningssystemet.   
 
3) Her kan du hente en samtykkeerklæring.  
Husk der skal uploades en ny, korrekt samtykkeerklæring hver gang du ansøger.  
 
4) Hvis du vil søge ind som politikadet, skal du klikke på Ansøg politikadet.  
5) Hvis du vil søge ind som politibetjent, skal du klikke på Ansøg politibetjent. 
 
6) Når du har ansøgt, så kan du tilgå ”Min profil” og følge behandlingen af din ansøgning. 

Du kan her se foreløbige prøveresultater, rette oplysninger, uploade nye dokumenter. Du 
tilgår ”Min profil ved at klikke på ”Min profil”. 
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Side 3 Hvordan søger jeg ind på Politiuddannelserne? 
Du kommer herefter til Ansøgningsguiden, hvor der er to muligheder: 

 

1) Hvis du allerede er registeret, skal du logge på via linket Ansøgningsguide, og for-

sætte, ansøgningsprocessen der.  
 
2) Hvis du ikke har søgt før, skal du udfylde oplysningerne i felterne. Husk at navnet skal 

skrives som angivet i pas.  
Ligeledes henledes opmærksomheden på, at det er vigtigt, at den angive e-mail adresse 
er korrekt, da vi kontakter dig via den.  

 
For at oprette en ansøgning, skal du klikke af i feltet Ja, jeg har læst og accepterer data-
beskyttelseserklæringen 
Du kan nu klikke på Register & ansøg 

  

Hvis du allerede er registeret i vores ansøgningssystem 
Hvis du tidligere har søgt en stilling i politiet, så vil du når du har klikket på linket Ansøg-
ningsguide jævnfør punkt 1 ovenfor få en Logon boks frem. Her udfylder du henholdsvis 

Bruger og Password og klikker på Log på for komme ind på ”Min Jobprofil”.  
 
 

 
 
 

 
 
Hvis du har glemt Bruger og/eller Password, skal du klikke på Glemt password.  
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Side 4 Herefter åbnes Glemt password boksen, hvor du udfylder feltet for E-mail med den e-mail 
du er oprettet med og klikker herefter på Anmod om password.   

Herefter modtager du en mail med oplysning om Bruger og et nyt Password.  
Gå herefter tilbage til logon boksen, og udfyld Bruger og det nye Password.  
Vi anbefaler, at du venter 5-10 minutter, før du foretager login efter modtagelsen af mailen 

med Bruger og det nye Password. 
 

Hvis det er første gang du ansøger 
Hvis det er første gang du ansøger en stilling i politiet, så vil du efter at have klikket Register 
& ansøg jævnfør punkt 2 ovenfor, så kommer du nu til Ansøgningsguide. Her skal du som 

minimum udfylde alle felter, der er markeret med * samt fornavn og telefonnummer. 
Du har også mulighed for at angive en internetreference som eksempelvis en LinkedIn profil 
eller en blog.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Herefter klikker du på Næste trin for at komme til punkt 2 – Øvrige spørgsmål 
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Side 5 I til punkt 2 – Øvrige spørgsmål i Ansøgningsguiden skal du svare på, om du er eller har 
været ansat i politiet ved at klikke Ja eller Nej  
 

 
 

 
 
 

 
Herefter klikker du på Næste trin for at komme til punkt 3 – Spørgeskema 
 
I punkt 3 - Spørgeskema i Ansøgningsguiden, skal du besvare oplysninger om persondata, 
egne helbredsoplysninger, Fysisk niveau, tidligere ansøgning samt tro og love.  
 

 
 
 
 
 
 
Persondata 

Under fanen Persondata , skal du som minimum udfylde alle felter, der er mar-
keret med * 

Når de er udfyldt, så klik på Videre til spørgeskema ”Egne helbredsoplysninger” 

 

Egne helbredsoplysninger 

Under fanen Egne helbredsoplysninger , skal du som minimum ud-
fylde alle felter, der er markeret med * 

Når de er udfyldt, så klik på Videre til spørgeskema ”Fysisk niveau” 

 

Fysisk niveau 

Under fanen Fysisk niveau , skal du som minimum udfylde alle felter, der er 
markeret med * 
Når de er udfyldt, så klik på Videre til spørgeskema ”Tidligere ansøgning” 

 

Tidligere ansøgning 

Under fanen Tidligere ansøgning , skal du som minimum udfylde alle felter, 
der er markeret med * 
Når de er udfyldt, så klik på Videre til spørgeskema ”Tro og love” 

 

Tro og love 
Under fanen Tidligere ansøgning , skal du som minimum udfylde alle felter, der 

er markeret med * 
Når de er udfyldt, så klik på Næste trin for at komme til punkt 4 – Bilag.  
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Side 6 I punkt 4 – Bilag skal du uploade alle relevante dokumenter.  
Dette gøres ved at klikke på Tilføj. 
Du kan også under dette punkt behandle eller slette uploadet dokumenter.  
Dette gøres ved at klikke på det grå felt til venstre for den linje hvor dokumentet er, og så 
vælge om du vil Behandle eller Slet. 

 
Herefter skal du udfylde oplysningerne i felterne og uploade dokumentet.  
Bemærk, at feltet Dokumenttitel er et fritekstfelt. Det er derfor vigtigt, at du angiver et si-

gende navn for dokumentet.  

 

 

 
 
 

 
Klik dernæst på overfør for at uploade dokumentet.  
Dette punkt gentages for hvert dokument. 

 
Når alle de relevante dokumenter er uploadet, så klik på Næste trin for at komme til punkt 
5 – Send ansøgning.  

 

 

 

  



 Vejledning til hvordan du søger en stilling i politiet  

 

Version 09.2021 

 

Side 7 I punkt 5 – Send ansøgning, få du et overblik over dine data, og de dokumenter du har ved-
hæftet.  

 
For at sende ansøgningen skal du skal klikke af i feltet Ja, jeg har læst og accepterer da-
tabeskyttelseserklæringen 
Herefter klikker du på Send ansøgning nu 

 

 

 

Din ansøgning er nu afsendt, og du vil altid modtage en kvitteringsmail, såfremt den oply-
ste mailadresse er korrekt. 
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