
Vil du arbejde hos 
føtex, Bilka, Netto  
eller Carl’s Jr.?



Job hos Salling 
Group
KLAPjob har indledt et sam
arbejde med Salling Group, 
der blandt andet har butik
kerne føtex, Bilka, Carl’s Jr. 
og Netto.

Samarbejdet skal gøre det 
nemmere for mennesker 
med kognitive udfordringer 
at komme ud i skånejob på 
det  almindelige arbejds
marked.



Ansat hos Salling Group
Du kan søge arbejde hos føtex, Bilka, 
Netto eller Carl’s Jr., hvis du har et  
kognitivt handicap og er tildelt før
tidspension eller fleksjob.

Før du bliver rigtig ansat, skal du 
være i praktik i fire uger.

I praktiktiden finder du og varehu
set ud af, om jobbet er noget for dig. 
I finder også ud af, hvilke opgaver 
du kan løse – og hvor mange timer 
om ugen, du skal arbejde.

Praktiktiden er ulønnet, men du får 
selvfølgelig uniform, gode kollegaer 
og faste mødetider.

Eksempler på

arbejdsopgaverne: 

i føtex, Bilka,  

Netto og Carl’s Jr.

Vareopfyldning
• Varebehandling
• Modtagelse af varer
• Oprydning på lager

Emballagehåndtering 
•  Pakke paller med tom  

emballage
• Tømme pap

Servicemedarbejder
• Kundeservice
•  Håndtering af kundevogne

•  Være motiveret og have lyst  
til at arbejde i et varehus.

•  Have god personlig hygiejne  
og  renlighed. 

•  Have god fysik, så du nemt  
kan  bevæge dig rundt.

•  Være stabil og have gode 
 sam arbejdsevner.

•  Være venlig og imødekom
mende  

Hvis du efter din praktik bliver 
ansat, er lønnen på omkring 3555 
kroner i timen, afhængigt af dine 
kvalifikationer og arbejdsevne. 

Lønnen aftales individuelt mellem 
dig og butikschefen. KLAPjobkon
sulenten hjælper dig naturligvis 
gennem hele forløbet, indtil du er 
blevet rigtig ansat.

En verden af 
muligheder
Ansættelse i Bilka, føtex, Netto eller 
Carl’s Jr. kan være starten på et 
forløb med masser af muligheder. 

For at arbejde hos  

Salling Group skal 

du:



KLAPjob
KLAPjob er en indsats under 
foreningen Lev, som laver 
skånejob og fleksjob til men
nesker med kognitive van
skeligheder. Det vil sige job 
til mennesker, der for eksem
pel har udviklingshandicap, 
autisme, ADHD, spasticitet, 
epilepsi, muskelsvind eller 
erhvervet hjerneskade, der 
gør, at de har behov for støtte 
til at komme ind på det ordi
nære arbejds marked. 

KLAPjob har konsulenter 
fordelt over hele landet og 
har aftaler med kommuner, 
virksomheder og organisatio
ner i hele Danmark. 

Læs mere her: www.klapjob.dk

O
kt

ob
er

 2
02

1

Lev
Lev er en privat landsdæk
kende forening for mennesker 
med udviklingshandicap,
pårørende og andre interesse
rede  dannet i 1952.

Lev er organisatorisk opbygget 
af et antal kommunekredse og 
et antal tilknyttede landsdæk
kede foreninger, der arbejder
for mennesker med udvik
lingshandicap og deres pårø
rende.

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

Blekinge Boulevard 2
2630 Tåstrup
Tlf. 3635 9696

Job til
mennesker 

med kognitive 

handicap

klapjob.dk


