
Har du lyst til at 
arbejde som GENBRUGS-
MEDHJÆLPER?



Om AffaldPlus

AffaldPlus er et affaldsselskab for Faxe, Ringsted, 
Næstved, Slagelse, Sorø og Vordingborg Kommune.

AffaldPlus tager sig af affaldet på Syd- og Vestsjælland. 
De arbejder i fællesskab med deres seks ejer-kommuner 
på at skabe et samfund, hvor affald ses og behandles som 
en værdifuld ressource.

Affald betragtes i dag som en ressource, og AffaldPlus’ 
mål er at sikre flest mulige af disse ressourcer. AffaldPlus 
genbrugspladserne giver mange ting ”nyt liv” ved at 
redde de bedste effekter op af containerne og gøre dem 
klar til salg i deres Plusbutik. På den måde bliver tingenes 
levetid forlænget.

AffaldPlus genbrugspladser har hvert år mere end 1,8 
mio. kundebesøg og modtager årligt cirka 170.000 tons 

affald. På genbrugspladserne sorteres der i over 40 
forskellige affaldstyper, og årligt kan AffaldPlus sende 
cirka 80 procent af den samlede affaldsmængde til 
genanvendelse. 

Opgaverne hos AffaldPlus er mange og meget forskellige. 

AffaldPlus har 20 genbrugspladser, tre PlusButikker, en 
genbrugsterminal, et tekstil-anlæg, to PlusMarkeder, to 
miljø-anlæg, to energi-anlæg, et biobrændsels-anlæg, et 
genbrugsbyggemarked og 11 haveaffaldspladser fordelt i 
Faxe, Ringsted, Næstved, Slagelse, Sorø og Vordingborg.

AffaldPlus’ mål er at bidrage til en fremtid, hvor 
økonomisk velstand og bæredygtighed ikke er hinandens 
modsætninger – og til det skal man bruge gode og 
dygtige medarbejdere.

I 2019 vandt AffaldPlus den Sociale Pris 
i Næstved Kommune - Prisen blev givet 
for AffaldPlus’ evne til at få de svageste 
ind på arbejdsmarkedet.



Bliv genbrugsmedarbejder  
hos AffaldPlus: 

Du kan søge job som genbrugsmedhjælper hos AffaldPlus, 
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 
teamlederen ud af, om det er noget for dig at arbejde som 
genbrugsmedhjælper. I finder også ud af, hvilke opgaver du 
kan løse – og hvor mange timer om ugen, du skal arbejde. 
Du får faste arbejdstider og AffaldPlus arbejdstøj. 

Hvis du gerne vil arbejde som genbrugsmedhjælper, skal 
du selv – eventuelt sammen med din hjemmevejleder 
eller din beskæftigel ses vejleder i Jobcentret – kontakte din 
lokale KLAPjob-konsulent, der har kontakt til AffaldPlus 
genbrugspladserne i dit område.

For at være genbrugsmedhjælper skal du:

■  Være motiveret for at arbejde ude
■  Selv være i stand til at komme på arbejde
■  Være engageret i dit arbejde
■  Være god til at lytte
■  Være god til at holde orden
■  Møde til tiden

Der er flere steder, du kan arbejde i 
AffaldPlus: Genbrugspladser, genbrugs
butikker eller haveaffaldspladser. Her er 
nogle eksempler på arbejdsopgaver:

■  Sorteringsopgaver
■  Feje
■  Trykke container
■  Sortering af tøj
■  Rydde op på genbrugspladsen
■  Rengøring indenfor og udenfor
■  Opfyldning i genbrugsbutik
■  Hjælp med andre opgaver

”Vi er klar  
til at hjælpe!”

AffaldPlus 
medarbejderslogan

”I AffaldPlus har alle krav 
på en god kollega - Vi går 
glade på arbejde og vi går 

glade hjem igen” 
 

AffaldPlus  
medarbejderslogan



KLAPjob

KLAPjob er en indsats under foreningen 
Lev, som laver skånejob og fleksjob til 
mennesker med kognitive handicap. 
Det vil sige job til mennesker, der for 
eksempel har udviklingshandicap, 
autisme, ADHD, spasticitet, epilepsi, 
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 
organisationer i hele Danmark.

Læs mere her: www.klapjob.dk

Lev

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

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

Hendes Majestæt Dronning Margrethe 
II gav i juni 2001 tilsagn om at være 
protektor for Lev.

Levs landsformand er Anni Sørensen.

Læs mere her: www.lev.dk

AffaldPlus ansætter mennesker 
med kognitive handicap

I samarbejde med KLAPjob kan AffaldPlus tilbyde 
mennesker med kognitive handicap mulighed for 
ansættelse som genbrugsmedhjælper.

Godt 30.000 mennesker i Danmark har lysten og evnen 
til at deltage på arbejdsmarkedet, men de har også 
et kognitivt handicap. For denne gruppe vil enhver 
tilknytning til arbejdsmarkedet altid gå gennem et 
skånejob eller et fleksjob. Som genbrugsmedhjælper 
hos AffaldPlus får du mulighed for en normal hverdag 
med ansvar, tættere kontakt til andre mennesker og 
øget mulighed for at forbedre din livskvalitet. 

Til gengæld får AffaldPlus nogle loyale, dedikerede 
og stabile medarbejdere, der vil bidrage til et godt 
arbejdsklima på genbrugspladserne. 

Læs om AffaldPlus på www.affaldplus.dk

”Det er vores medarbejdere - 
genbrugsvejlederne - som står 

parat til at hjælpe. De er vel uddannede, 
engagerede og imøde kommende. Flere 
har gennemgået en mentor uddannelse 
og har derfor udviklet kompetencer, som 
gør at prak ti kanter finder sig godt tilpas 
hos os.”  

Vicedirektør og chef for Genbrugsafdelingen, Allan 
B. Johansen.



Fakta om KLAPjob hos AffaldPlus

Et KLAPjob som genbrugsmedhjælper hos AffaldPlus kan enten 
laves som skånejob eller fleksjob. Jobbet er særlig tilrettelagt efter, at 
medarbejderen har et kognitivt handicap.

Arbejdstiden aftales individuelt men er som regel mellem 15 og 25 
timer om ugen. 

Ved opstart i praktikken udpeger genbrugspladslederen en 
kontaktperson, som er medarbejderens og KLAPjob-konsulentens 
tætteste kontakt. Inden praktikopstart aftales det med 
kontaktpersonen, hvilke skånehensyn medarbejderen har brug for.

KLAPjob-konsulenten tager sig af rekruttering af medarbejderen 
og alt papirarbejdet med Jobcentret og Kommunen. Inden 
ansættelsen gennemføres ved skånejob en ulønnet praktik på fire 
uger. Ved fleksjob aftales dette individuelt, men almindeligvist er 
den ulønnede praktik på 3 måneder. Når det er nødvendigt, træder 
KLAPjob-konsulenten altid til i løbet af praktikken som rådgiver og 
støtte for både kandidaten og kontaktpersonen. 

”I AffaldPlus udvises 
stor menneskelig 

forståelse. Virksomheden 
ser potentialet i den enkelte 
borger uafhængig af fysiske/
psykiske udfordringer. Ligesom 
AffaldPlus motiverer og giver 
ansvar i takt med, at borgeren 
er klar”  

Anette Brix, formand for Næstved 
Kommunes Beskæftigelsesudvalg. 



Ved skånejob er lønnen cirka 50 kroner i timen, 
afhængigt af kvalifikationer og funktionsniveau, for de 
arbejdstimer kandidaten er hos AffaldPlus. Dette aftales 
individuelt for den enkelte kandidat i samarbejde med 
genbrugspladslederen. Genbrugspladsen får et tilskud 
fra Kommunen på cirka 29 kroner per arbejdstime, når 
dette er godkendt af Jobcentret. KLAPjob-konsulenten 
sørger for, at anmodningen om løntilskud godkendes 
af jobcentret og sikrer, at AffaldPlus får anvist, hvordan 
løntilskuddet bliver udbetalt.

En typisk udgift for AffaldPlus ser sådan ud:

KLAPjob-skånemedarbejderen arbejder 3 dage om ugen i 
5 timer pr. dag, altså 15 timer i virksomheden. Der er aftalt 
en løn på 50 kr. i timen:

Løn til medarbejderen pr. måned 
(3 dage a 5 timer i 4 uger til 50 kr. i timen)                   3.000,-

Virksomhedens refusion fra Jobcentret   
ca. 29 kr. i timen (3 dage a 5 timer   
til ca. 29 kr. i timen)            ca. -1.740,-
  
Faktisk lønudgift pr. måned                     ca. 1.260,-   

(Hertil kommer pension, ferie, løn under  
sygdom, relevante tillæg og evt. barselsorlov)

En typisk samlet løn og ydelse for KLAPjobberen  
i skånejob ser sådan ud:

Førtidspension (enlig)   18.664,-
Løn fra AffaldPlus  3.000,-

Samlet løn og ydelse   21.664,-

Ved fleksjob skal løn og arbejdsforhold tage 
udgangspunkt i en relevant, gældende overenskomst og 
funktionær loven. Det vil sige, at medarbejderen skal have 
overenskomstmæssig løn, ferie, pension, løn under sygdom, 
relevante tillæg og evt. barselsorlov. AffaldPlus udbetaler 
en overenskomstmæssig løn svarende til kandidatens 
effektive arbejdstimer. Medarbejderen får flekslønstilskud fra 
Kommunen for de øvrige timer.

En typisk udgift for AffaldPlus ser sådan ud:

KLAPjob-fleksmedarbejderen arbejder 3 dage om ugen 
i 5 timer pr. dag, altså 15 timer på genbrugspladsen. 
Der er vurderet en effektivitet på 25 % af den 
overenskomstmæssige løn på 118 kr. i timen:

Løn til medarbejderen pr. måned for de  
effektive arbejdstimer (3 dage a 5 timer i ca.  
4 uger) = 60 timer hvor af de 25 % =  
15 timer er effektive til 118 kr. i timen)       ca. 1.770,-

 
En typisk samlet løn og ydelse for KLAPjobberen i fleksjob 
ser sådan ud:

Løn fra AffaldPlus    1.770,- 
Flekslønstilskud fra kommunen  16.110,-

Samlet løn og ydelse  17.880,- 

(Hertil kommer pension, ferie, løn under  
sygdom, relevante tillæg og evt. barselsorlov)
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Løn og ansættelsesforhold


