
Vil du arbejde hos 
Føtex, Bilka, Netto 
eller Carl’s Jr.?



Eksempler på 
arbejdsopgaver i 
Føtex, Bilka, Netto 
og Carl’s Jr.:
Vareopfyldning
n varebehandling
n modtagelse af varer
n ordne på lager

Emballage håndtering 
n pakke paller med tom emballage
n tømme pap

Servicemedarbejder
n kundeservice
n håndtering af kundevogn

Ansat hos Salling Group
Hvis du er fyldt 18 år, førtidspensionist 
og gerne vil arbejde, kan du søge job 
hos Føtex, Bilka, Netto eller Carl’s Jr.

Før du bliver rigtig ansat, skal du være i 
praktik i fire uger.

I praktiktiden finder du og varehuset ud 
af, om jobbet er noget for dig. I finder 
også ud af, hvilke opgaver du kan løse 
– og hvor mange timer om ugen, du skal 
arbejde.

Praktiktiden er ulønnet, men du får selv-
følgelig uniform, gode kollegaer og faste 
mødetider.

Hvis du efter din praktik bliver ansat, er 
lønnen på omkring 35-55 kroner i timen, 
afhængigt af dine kvalifikationer og 

arbejdsevne. Lønnen aftales individuelt 
mellem dig og butikschefen. KLAPjob-
konsulenten hjælper dig naturligvis 
gennem hele forløbet, indtil du er blevet 
rigtig ansat.

For at arbejde hos  
Salling Group skal du:
n Være motiveret og have lyst til at 

arbejde i et varehus.

n Have god personlig hygiejne og 
 renlighed. 

n Have god fysik, så du nemt kan 
 bevæge dig rundt.

n Være stabil og have gode 
 sam arbejdsevner.

n Være venlig og imødekommende  

Job og uddannelse  
hos Salling Group
Landsforeningen LEV og KLAP har 
indledt samarbejde med Salling 
Group, der blandt andet har 
butikkerne Føtex, Bilka, Carl’s Jr. 
og Netto.

Samarbejdet skal gøre det 
nemmere for mennesker med 
udviklingshæmning og andre 
kognitive udfordringer at 
komme ud i job med løntilskud 
(skånejob).

HR- konsulent i Dansk Supermarked Simon Rosenkrands  

siger om samarbejdet  med LEV: 

”Corrovit andae. Tiur, vollam exceriorio ime. 

Untibusant harionsUciduciam arum atur adictas 

piscimi nturem nobis ium fugiatq uiatis rehenia 

voluptas doluptibusam volora



En verden af muligheder
Ansættelse i Bilka, Føtex, 
Netto eller Carl’s Jr. kan 
være starten på et forløb 
med masser af muligheder. 

KLAPjob
KLAPjob er en indsats under 
Landsforeningen LEV, som laver 
skånejob og fleksjob til mennesker 
med kognitive vanskeligheder. Det 
vil sige job til mennesker, der for 
eksempel har udviklingshæmning, 
autisme, ADHD, spasticitet, epi-
lepsi, muskelsvind eller erhvervet 
hjerneskade, der gør, at de har 
behov for støtte til at komme ind på 
det ordinære arbejdsmarked. 

KLAPjob har konsulenter fordelt 
over hele landet og har aftaler med 
kommuner, virksomheder og orga-
nisationer over hele landet. 

Læs mere her: www.klapjob.dk
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Landsforeningen LEV
LEV er en privat landsdækkende forening for 
mennesker med udviklingshæmning, pårøren-
de og andre interesserede - dannet i 1952.

Det økonomiske grundlag for LEVs arbejde 
skyldes i høj grad støtten fra foreningens 
i dag ca. 10.000 medlemmer og andre 
interesserede. LEVs årlige landsindsamling - 
Forglemmigej-dagen - finder sted den sidste 
fredag i august. LEV modtager desuden 
offentlig støtte i forbindelse med specifikke 
projekter.

LEV er organisatorisk opbygget af et antal 
kommunekredse og et antal tilknyttede 
landsdækkede foreninger, der arbejder for 
mennesker med udviklingshæmning og deres 
pårørende.

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II gav 
i juni 2001 tilsagn om at være protektor for 
LEV. Dronning Margrethe overtog dermed 
protektoratet efter Dronning Ingrid, der var 
Landsforeningens protektor fra 1966 og frem 
til sin død i november 2000.

LEVs Landsformand er Anni Sørensen.

Læs mere her: www.lev.dk


