Har du lyst til at
arbejde i Matas?

Du kender helt sikkert Matas
Matas kæden har næsten 300 butikker i Danmark, fordelt over hele landet.
Matas sælger rigtigt mange forskellige ting.
Udover den kendte ’stribede serie’ og mange andre produkter til huden, kroppen, håret og fødderne sælges der også produkter til mor/barn, helse, sport,
hus og have samt visse lægemidler.
Matas butikkerne arbejder under mottoet ’Det gode råd gør forskellen’. Derfor
er det meget vigtigt, at kunden altid føler sig godt tilpas i butikken. Der er
mange forskellige opgaver, der skal løses – og hvis du har lyst, kan du nu
søge job som ’Service-medhjælper’ hos Matas.
Alle Matas forretninger har tilpasset deres åbningstider efter den by og det
sted butikken er – men der er åbent alle hverdage, lørdage og mange søndage.
Der er omkring 8-15 ansatte i en Matas – så du får mange glade og gode
kollegaer, som glæder sig til at arbejde sammen med dig.
Det betyder ikke noget, at du aldrig har arbejdet i en butik før. Men det er
vigtigt, at du gerne vil arbejde i en forretning, der altid giver kunderne en god
service. Er der noget, du ikke kan, vil dine kolleger sørge for at lære dig,
hvordan du skal gøre det.

Bliv Service-medhjælper
hos Matas
Du kan søge arbejde i en Matas butik,
hvis du har et kognitivt handicap og er
tildelt førtidspension eller fleksjob.
Før du bliver rigtig ansat, skal du være
i praktik i nogle uger. Som praktikant
får du ikke løn, men her finder du og
butikschefen ud af, om det er noget for
dig at arbejde i butikken. I finder også
ud af, hvilke opgaver du kan løse – og
hvor mange timer om ugen, du skal
arbejde.
Hvis du gerne vil arbejde i en Matas
butik, skal du selv – eventuelt sammen med din hjemmevejleder eller din
beskæftigelsesvejleder i jobcentret –
kontakte din lokale KLAPjob-konsulent,
der har kontakt til Matas i dit område.

For at være Servicemedhjælper skal du:
n være motiveret for at arbejde
i en butik
n selv være i stand til at komme
på arbejde
n være engageret i dit arbejde
n være god til at lytte
n være god til at holde orden
n møde til tiden

Eksempler på
arbejdsopgaverne:
n sætte varer op
n sørge for at varerne står fremme
på hylderne
n hjælpe med at sætte avisvarer op
n holde hylderne rene
n gøre standere rene og fjerne pap 		
og skrald
n lettere rengøring af kontor,
personalerum og butik
n kontrollere sidste salgsdatoer
på varerne
n Forberede demo besøg (praktiske 		
gøremål, sætte bord/stole
frem etc.)
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I samarbejde med Lands
foreningen LEV og KLAPjob
kan Matas tilbyde menneske
med kognitive vanskeligheder
ansættelse som ’Service- medhjælper’ i en af deres butikker.
Formålet med aftalen er at
give den enkelte et alternativ
til eksempelvis arbejdet på et
beskyttet værksted. Som ansat
i skånejob i en Matas butik får
man mulighed for en normal
hverdag med ansvar, tættere
kontakt til andre mennesker og
øget mulighed for at forbedre
sin livskvalitet.
Til gengæld får Matas nogle
loyale, dedikerede og s tabile
medarbejdere, der vil bidrage til
et godt arbejdsklima i butikken.
Læs om Matas kæden på
www.matas.dk.

KLAPjob

Landsforeningen LEV

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, epilepsi, muskelsvind eller erhvervet
hjerneskade, der gør, at de har
behov for støtte til at komme ind på
det ordinære arbejdsmarked.

LEV er en privat landsdækkende forening for
mennesker med udviklingshæmning, pårørende og andre interesserede - dannet i 1952.

KLAPjob har konsulenter fordelt
over hele landet og har aftaler med
kommuner, virksomheder og organisationer over hele landet.

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

Læs mere her: www.klapjob.dk

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 - Forglemmig
ej-dagen - finder sted den sidste fredag i
august. LEV modtager desuden offentlig
støtte i forbindelse med specifikke projekter.

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
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