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Tekst: Marie preisler

Drømmejobbet var

25-årige Ba Tri Luu fik tilbudt job i Malaysia, 
men opdagede i sidste øjeblik, at han var havnet 
i kløerne på svindlere. Lad altid TL tjekke 
ansættelseskontrakten, før du skriver under.
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Stor var glæden hos designteknolog Ba 

Tri Luu i Aalborg, da han blev tilbudt et 

drømmejob i Malaysia. Lige så stor var 

skuffelsen, efter at han med hjælp fra 

Teknisk Landsforbund opdagede, at der 

va tale om et svindelfirma, hvis mål var 

at franarre penge fra håbefulde jobsø-

gende. Eneste trøst er, at han søgte råd 

i Teknisk Landsforbund og undgik øko-

nomisk tab.

”Det har altid været min drøm at ar-

bejde i udlandet, så jeg blev så glad, at 

jeg ikke vidste, hvor jeg skulle gøre af 

mig selv, da jeg fik et positivt svar på 

min ansøgning på et job i Malaysia,” for-

tæller Ba Tri Luu. 

Da han sidste sommer blev færdig 

som designteknolog gik han straks i 

gang med at søge job både herhjemme 

og i udlandet. En ven tippede ham om 

en jobannonce på nettet fra et stort fir-

ma i Malaysia, Caltex Oil Malaysia Ltd, 

der søgte en computeringeniør. Da stil-

lingsopslaget og firmaets hjemmeside 

så seriøs og spændende ud, sendte Ba 

Tri Luu en jobansøgning af sted.

Et par uger senere fik han svar: Han 

var kvalificeret til jobbet, og firmaet ville 

vide mere om ham. Og så gik det stærkt. 

Efter at have besvaret og returneret 

et udførligt spørgeskema, sendte virk-

somheden ham en ansættelseskon-

trakt, han skulle underskrive. Samtidig 

skulle han indbetale 3.700 kroner til at 

dække virksomhedens udgifter til at 

skaffe ham visum til Malaysia, arbejds-

tilladelse og andre nødvendige registre-

ringer.

sådan garderer du dig  
mod fupjob
•  lyder jobbet for godt til at være 

sandt? så er det nok ikke sandt 

•  Tjek virksomheden f.eks. på  

fraudwatchers.org 

•  få din lokale Tlafdeling til at læse 

kontrakten, før du skriver under

tl.dk/afdelinger
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TL gennemskuede fupkontrakt

Ba Tri Luu skaffede pengene og var stort 

set klar til afrejse, men valgte at få Tek-

nisk Landsforbund til at se på kontrak-

ten, før han skrev den under. Det er han 

meget lettet over i dag. For faglig konsu-

lent Lisbeth Vinther i Teknisk Landsfor-

bunds Aalborg-afdeling fandt kontrakt og 

ansættelsesforløb så usædvanligt, at hun 

hejste det røde flag:

”Det lød for godt til at være sandt, 

og samtidig virkede det useriøst at an-

sætte en medarbejder uden en forud-

gående personlig samtale, og kontrak-

ten havde klare mangler, eksempelvis 

angav den ikke den ansattes rettighe-

der ved opsigelse. Mit klare råd var der-

for at lade være med at underskrive 

kontrakten, indtil en række forhold var 

undersøgt nærmere,” siger Lisbeth 

Vinther.

Det råd fulgte Ba Tri Luu. Han gav 

sig til at søge på nettet efter oplysnin-

ger om virksomheden og den kontakt-

person, han i ansættelsesprocessen 

havde fået navnet på. Ret hurtigt i sin 

research stødte han på en hjemmeside, 

der satte kontaktpersonen i forbindelse 

med svindel med fiktive jobs. Og så blev 

Ba Tri Luu vred:

”Tænk at nogen kan finde på at 

udnytte andres iver efter et job på 

den måde. Jeg havde fortalt familie 

og venner, at jeg skulle af sted, 

havde nærmest pakket kufferten og 

deponeret pengene i banken, så jeg 

var både gal og meget skuffet.” 

Dyre lærepenge for Luu

Bankoverførslen til fupfirmaet kunne 

han heldigvis nå at stoppe, så han har 

ikke lidt et økonomisk tab. Men lære-

pengene har været dyre, synes han.

”Jeg er blevet mere skeptisk og vil 

altid involvere TL, før jeg skriver under 

på et job,” siger han.

Lisbeth Vinther er også forarget 

over svindlen og råder alle jobsøgere til 

at se sig godt for: 

”Hvis et jobtilbud lyder for godt til 

at være sandt, er det det nok også. Hel-

digvis oplever vi sjældent den slags 

svindel, men det sker, så vi anbefaler 

altid vores medlemmer at lade os læse 

ansættelseskontrakten igennem, før de 

underskriver.” 1
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Flere steder på nettet 

reklameres for 
fupjobbet i Malaysia.

for godt til at være sandt
her er det fupjob, som luu fik tilbudt: 

•  en stilling som computeringeniør  
hos Caltex oil Malaysis ltd.

•  30.000 kr. i løn om måneden
•  Fri bolig og fri bil
•  3.000 kr. pr. måned til mad.


