Har du lyst til
at arbejde hos
BURGER KING ?
®

Alle medarbejdere
hos BURGER KING®
er restaurantens
ansigt udadtil, og
det kan du også
blive.

Mere end 11 millioner gæster besøger hver dag BURGER KING®
verden over.
Det gør de, fordi BURGER KING®
restauranterne er kendt for at
servere mad af høj kvalitet, med
god smag og til overkommelige
priser.
BURGER KING® blev grundlagt
i 1954 og er den næststørste
fastfood burgerkæde i verden
og hjemsted for den oprindelige
WHOPPER®. Burger King er en
amerikansk fastfood kæde.
Kæden blev grundlagt i Miami i
marts 1954 af amerikanske James
W. McLamore og David Edgerton.
I dag er vi i mere end 60 lande
hele verden over.

Vores troskab til kvalitetsingredienser, signaturopskrifter og
familievenlige madoplevelser er
det, der har defineret vores brand
i mere end 50 succesfulde år.
Burger King er en af de største
fastfood-kæder i hele
verden med over 11.000 restauranter. Vi serverer dagligt mad til
over 11 millioner gæster på verdensbasis i over
60 lande.
Hos Burger King er vi stolte af
vores brand og det
arbejde der bliver lagt i vores restauranter.
Som medarbejder hos Burger
King bliver du en del af en stor
succes, der er kendt over hele
verden. Den første

Burger King restaurant i Danmark åbnede i 1977 på
Vesterbrogade i København.
Fra BURGER KING® personalehåndbogen:
”At sikre at gæsten tilfredsstilles
ved konstant at levere højeste
standard af kvalitet, service og
renlighed til hver gæst til enhver
tid”

Eksempler på
arbejdsopgaverne:

Bliv servicemedarbejder
hos BURGER KING®

• Sætte varer på plads
• Klargøring af grøntsager og
andre madvarer
• Rengøring
• Opfyldning af produkter
• Hjælp i køkken
• Rengøring af lobby/restaurant
• Affaldshåndtering
• Udlevering af mad

Du kan søge arbejde hos en
BURGER KING® restaurant, hvis
du har et kognitivt handicap og er tildelt førtidspension eller fleksjob.

For at være
service
medarbejder
skal du

• Være motiveret for at arbejde i
en restaurant
• 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

Før du bliver rigtig ansat, skal du være
i praktik i nogle uger. Som praktikant
får du ikke løn, men her finder du og
BURGER KING® restaurantchefen ud
af, om det er noget for dig at arbejde i
restauranten. I finder også ud af, hvilke
opgaver du kan løse – og hvor mange
timer om ugen, du skal arbejde. Du får
faste arbejdstider og BURGER KING®
uniform.
Hvis du gerne vil arbejde hos en BURGER KING® restaurant, skal du selv
– eventuelt sammen med din hjemmevejleder eller din beskæftigelsesvejleder i jobcentret – kontakte din lokale
KLAPjob-konsulent, der har kontakt
til BURGER KING® restauranterne i dit
område.

Hvad siger du til at blive
en del af vores familie?
Ja! Du læste rigtigt. Vi
betragter vores personale
som familiemedlemmer.
For hos os på BURGER
KING® er det meget
vigtigt, at alle trives på
jobbet. Vi anser nemlig
fællesskabet som en af
grundstenene på vores
arbejdsplads.

BURGER KING® ansætter
mennesker
med kognitive handicap.
I samarbejde med KLAPjob under foreningen Lev,
kan BURGER KING® tilbyde mennesker med kognitive handicap ansættelse som servicemedarbejdere i deres restauranter.
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 servicemedarbejdere hos en BURGER KING® restaurant
får de mulighed for en normal hverdag med ansvar, tættere kontakt til andre mennesker og øget
mulighed for at forbedre deres livskvalitet.

KLAPjob
KLAPjob er en indsats under foreningen 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. KLAPjob har konsulenter fordelt
over hele landet og har aftaler med kommuner,
virksomheder og organisationer over hele landet.
Læs mere her: www.klapjob.dk

Til gengæld får BURGER KING® nogle loyale, dedikerede og stabile medarbejdere, der vil bidrage til
et godt arbejdsklima i restauranten.
Læse om BURGER KINGs restauranter på
www.burgerking.dk

Landsforeningen LEV

Service hos BURGER KING® er
mange ting for eksempel et smil
øjenkontakt med gæsterne
sammen med en hurtig og
korrekt betjening. Du er altid
imødekommende over for
gæsterne og
allerhelst giver du gæsterne
lidt mere end de umiddelbart
forventer.

LEV er 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

Fakta om KLAPjob hos BURGER KING
Et KLAPjob som servicemedarbejder hos BURGER KING 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 BURGER KING restaurantchefen en kontaktperson, som er medarbejderens og
KLAPjob-konsulentens tætteste kontakt. Inden praktikopstart aftales det med kontaktpersonen, hvilke skånehensyn
medarbejderen har brug for.
Jobindholdet defineres i tre overordnede kategorier inden
for ufaglært arbejde:
BASIS (få genkendelige opgaver under opsyn)
MELLEM (rutineprægede opgaver på egen hånd)
UDVIDET (de fleste ufaglærte opgaver)
KLAPjob har udarbejdet skemaer, der illustrerer jobfunktioner i de forskellige kategorier.
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 almindeligvis er den ulønnede praktik på 1-3 måneder.
Når det er nødvendigt, træder KLAPjob- konsulenten altid til
i løbet af praktikken som rådgiver og støtte for både kandidaten og kontaktpersonen.

Særlige forhold
Skånejob: En virksomhed kan ved skånejob kun ansætte en i
skånejob, for hver 5 ordinært ansatte. Dette forholdstal sikrer
KLAPjob-konsulenten overholdes i samarbejde med jobcentret og den faglige organisation på området.
Fleksjob: En virksomhed kan ansætte et ubegrænset antal
fleksjobbere. KLAPjob-konsulenten gennemfører i praktikperioden, sammen med kontaktpersonen og kandidaten,
jævnligt en kort evaluering af kandidatens arbejdsindsats og
effektivitet, som rapporteres til jobcentret, der følger op på
det efter 2½ års ansættelse.



LØN OG ANSÆTTELSESFORHOLD
Skånejob

Fleksjob

VED SKÅNEJOB er lønnen 40-60 kr. i timen – afhængigt
af kvalifikationer og funktionsniveau – for alle arbejdstimer, kandidaten er hos BURGER KING. Dette aftales
individuelt for den enkelte kandidat i samarbejde med
restaurantchefen. Virksomheden får et tilskud fra kommunen på ca. 27 kr. pr. arbejdstime, når dette er godkendt af jobcentret. KLAPjob-konsulenten sørger for, at
anmodningen om løntilskud godkendes af jobcentret
og sikrer, at virksomheden får anvist, hvordan løntilskuddet bliver udbetalt.

Ved fleksjob skal løn og arbejdsforhold tage udgangspunkt i en relevant, gældende overenskomst og
funktionærloven. Det vil sige, at medarbejderen skal
have overenskomstmæssig løn, ferie, pension, løn under
sygdom, relevante tillæg og evt. barselsorlov. BURGER
KING udbetaler en overenskomstmæssig løn svarende
til kandidatens effektive arbejdstimer. Medarbejderen
får fleksløns tilskud fra kommunen for
de øvrige timer.

En typisk udgift for virksomheden ser sådan ud:
KLAPjob-skånemedarbejderen arbejder 3 dage om
ugen i 5 timer pr. dag, altså 15 timer ugentligt. 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)
Virksomhedens refusion fra Jobcentret
ca. 27 kr. i timen (3 dage a 5 timer
til ca. 27 kr. i timen)
Faktisk lønudgift pr. måned

3.000,-

KLAPjob-fleksmedarbejderen arbejder 3 dage om ugen
i 5 timer pr. dag, altså 15 timer ugentligt. 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,-

ca. -1.620,ca. 1.380,-

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

(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)
Løn fra BURGER KING
Samlet løn og ydelse

En typisk udgift for virksomheden ser sådan ud:

Løn fra BURGER KING
Flekslønstilskud fra kommunen
Samlet løn og ydelse

1.770,16.110,17.880,-

(Hertil kommer pension, ferie, løn under
sygdom, relevante tillæg og evt. barselsorlov)
18.664,3.000,21.664,-
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