
Har du lyst til at  
arbejde i REMA 1000?



Bliv servicemedarbejder 
hos REMA 1000

Du kan søge arbejde i en REMA 1000 
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 REMA 
1000 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. 
Du får faste arbejdstider og REMA 1000 
arbejdstøj. 

Som praktikant får du ikke løn. Hvis du
bagefter bliver ansat som medarbejder,
får du cirka 50 kroner i timen.

Hvis du gerne vil arbejde hos REMA 
1000, skal du selv – eventuelt sammen 
med din hjemmevejleder eller din be-
skæftigelsesvejleder i jobcentret – kon-
takte din lokale KLAPjob-konsulent, der 
har kontakt til REMA 1000 butikker i dit 
område.

For at være service-
medarbejder 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	 Rydde op og holde orden  
udenfor butikken

n	 Opfyldning af mælk, brød  
og frugt

n	 Pakke varer ud

n	 Datotjek

n	 Oprydning på lager

n	 Affaldshåndtering og presning  
af pap

n	 Tage imod varer fra fragtmænd

n	 Andre forefaldende arbejds- 
opgaver

REMA 1000 kæden har over 
300 butikker i Danmark og der 
kommer hele tiden flere til

REMA 1000 er en discountkæde, hvor den en-
kelte butik er ejet og drevet af en lokal købmand, 
som i dagligdagen bestemmer alt i sin egen butik.

I en REMA 1000 er der mange forskellige opga-
ver, der skal løses – og hvis du har lyst, kan du nu 
søge job som servicemedarbejder i en af dem.

Den enkelte REMA 1000 er en lokal butik, hvor 
medarbejderne kender mange af kunderne. Der 
er travlt i butikken, og der kommer rigtig mange 
mennesker hver dag. I REMA 1000 går de meget 
op i, at butikkerne er pæne, så er du ikke i gang 
med andet, rydder du op og ’trimmer’ butikken.

Alle REMA 1000 butikker åbner kl. 8.00 om 
morgenen og lukker kl. 21.00 om aftenen. Der er 
også åbent alle lørdage og søndage.

Der er 15-25 ansatte i en REMA 1000 butik – 
så du får mange glade og gode kollegaer, som 
glæder sig til at arbejde sammen med dig.

Det betyder ikke noget, at du ikke har arbejdet 
i en discountbutik før. Men det er vigtigt, at du 
gerne vil arbejde i en butik, hvor der er travlt. Du 
skal altid give kunderne en god service. Er der 
noget du ikke kan, vil dine kolleger sørge for at 
lære dig, hvordan du skal gøre. 

”Når du er ansat i en REMA 1000 butik kan du også 
blive medlem af REMA’s Facebook gruppe”.

”Hos REMA 1000 laver vi succes pga. mennesker 
og det er vigtigt vi bruger vores forskelligheder rigtigt” 
– Stefan Skurup, HR-Chef i REMA 1000.

”I REMA 1000 står vi hinanden nær og passer på hinanden” 

– Jesper Pedersen, REMA 1000 Slagelse.

”Hos REMA 1000 finder du et positivt livs- og menneskesyn”

– Vivian Bank Egebirk, REMA 1000 Hovedkontoret.
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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 i hele Danmark.

Læs mere her: 
www.klapjob.dk

Landsforeningen LEV
LEV er en privat landsdækkende forening for 
mennesker med udviklingshæmning, pårørende 
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 interesse-
rede. LEVs årlige landsindsamling - Forglem-
migej-dagen - finder sted den sidste fredag 
i august. LEV modtager desuden offentlig 
støtte i forbindelse med specifikke projekter.

LEV er organisatorisk opbygget af et an-
tal 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 protek-
toratet efter Dronning Ingrid, der var Lands-
foreningens protektor fra 1966 og frem til sin 
død i november 2000.

LEVs Landsformand er Anni Sørensen.

Læs mere her: www.lev.dk

REMA 1000 
ansætter mennesker 
med kognitive 
handicap

I samarbejde med KLAPjob under 
Landsforeningen LEV, kan REMA 
1000 tilbyde mennesker med 
kognitive handicap ansættelse 
som servicemed arbejdere i en af 
deres discountbutikker.

Formålet med aftalen er at give 
den enkelte et alternativ til eksem-
pelvis arbejdet på et beskyttet 
værksted. Som servicemedarbej-
dere i en REMA 1000 butik får de 
mulighed for en normal hverdag 
med ansvar, tættere kontakt til an-
dre mennesker og øget mulighed 
for at forbedre deres livskvalitet. 

Til gengæld får REMA 1000 nogle 
loyale, dedikerede og stabile 
medarbejdere, der vil bidrage til et 
godt arbejdsklima i butikkerne. 

Læse om REMA 1000´s butikker 
på www.rema1000.dk.

Læs mere her:www.klapjob.dk


