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Har du lyst til at arbejde  
hos McDonald’s?
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Hos McDonald’s er der plads til alle
Hos McDonald’s er det vigtigt, at medarbejderne er glade 
for at komme på arbejde og har det godt med hinanden. 
Måske er det også en af grundene til, at McDonald’s tid-
ligere har været kåret til Danmarks Bedste Arbejdsplads 
tre år i træk. McDonald’s har 91 restauranter og cirka 6.100 
medarbejdere fordelt over hele landet. Så det giver næsten 
sig selv, at her arbejder mange forskellige mennesker, og at 
der skal løses mange forskellige slags opgaver. 

Vi går op i gode arbejdsforhold og har overenskomst med 
3F, som naturligvis også gælder for medarbejdere ansat 
gennem KLAPjob. 

McDonald’s var den første større virksomhed i Danmark, 
der indledte samarbejde med KLAPjob i 2011. McDonald’s 
har ansat flere end 82 borgere via KLAPjob. Vi ved derfor af 
erfaring, at de medarbejdere, vi ansætter gennem KLAPjob, 
passer godt ind i vores forretning og gør et fremragende og 
dedikeret stykke arbejde. 
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Ingen medarbejdere er ens, og hvis 
en medarbejder har særlige behov, så 
finder vi en løsning, der passer til den 
enkelte. Vores mål er, at medarbej-
derne skal afspejle det samfund, vi er 
en del af. En arbejdsplads, der består 
af forskellige mennesker, er en sjovere 
arbejdsplads.

Hvis du kunne være interesseret i at 
blive en del af McDonald’s familien, kan 
du søge job som lobbymedarbejder 
eller vicevært med arbejdsopgaver, der 
spænder vidt. Hvis du ikke har  arbejdet 
i restaurant før, så betyder det ikke 
 noget. Vi tager selvfølgelig også hensyn 
til skånebehov.

Hos McDonald’s ønsker vi, 

at vores arbejdsplads skal 

afspejle samfundet. Ved at 

have forskellige typer af 

medarbejdere opnår vi en 

sjovere hverdag, hvor vi alle kan 

lære noget af hinanden. Dette 

styrker vores sammenhold og 

giver et sundt arbejdsmiljø. 

Claus Jeppesen,  
Head of People Development,  
McDonald’s
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Bliv lobbymedarbejder eller 
vicevært hos McDonald’s 

Du kan søge arbejde hos McDonald’s, hvis du har 
et kognitivt handicap og er tildelt førtidspension 
eller fleksjob. 

Før du bliver rigtig ansat, skal du være i praktik i 
fire uger. Som praktikant får du ikke løn, men her 
finder du og McDonald’s ud af, om det er noget for 
dig at arbejde i restauranten. I finder også sammen 
ud af, hvilke opgaver du kan løse, og hvor mange 
timer om ugen, du skal arbejde. Du får faste ar-
bejdstider og en McDonald’s uniform. 

Hvis du efter din praktik bliver ansat som lobby-
medarbejder eller vicevært, får du cirka 50 kroner 
i timen. Hvis du gerne vil arbejde hos McDonald’s, 
skal du selv kontakte din lokale KLAPjob-konsulent, 
der har kontakt til McDonald’s restauranter i dit 
lokalområde. Du kan eventuelt få hjælp til at tage 
kontakt fra din hjemmevejleder eller beskæftigel-
sesvejleder i jobcentret.

• Opfyldning af køleskabe, servietter, 
sugerør, diverse beholdere til eksem-
pelvis saucer, bestik, kaffe mm. 

• Lave kludespande 

• Diverse rengøringsopgaver 

• Ordne barnestole 

• Tømme skraldespande 

• Samle skrald udenfor 

• Sætte vask over 

• Samle og vaske bakker 

• Klargøre æsker til Happy Meal 

• Hjælpe til ved varemodtagelse 

• Feje og spule udendørsområder 

• Tage stole ned 

• Sætte reklameskilte op 

• Tømme askebægre udenfor

Hvordan kan man beskrive 

det øjeblik, hvor man som 

mor bliver ringet op og 

får at vide, at ens dreng, 

der aldrig nogensinde er 

blevet opmuntret til andet 

end at få en karriere 

som førtidspensionist i et 

bofællesskab, har fået et job? 

Et rigtigt job. Med rigtig løn. 

Og uniform. Og kolleger. Og 

pligter - vaskeægte pligter. 

Mor til Sebastian,  
McDonald’s medarbejder  
med infantil autisme

Eksempler 
på arbejds
opgaver 
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KLAPjob 
KLAPjob er en indsats under fore-
ningen 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. 

Det økonomiske grundlag for Levs 
arbejde skyldes i høj grad støtten  
fra foreningens i dag ca. 10.000  
med lemmer og andre interesserede. 
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

Job til
mennesker 

med kognitive 

handicap

klapjob.dk
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