Har du lyst til at
arbejde i REMA 1000?

REMA 1000 kæden
har over 345 butikker i
Danmark, og der kommer
hele tiden flere til

r vi hinanden
”I REMA 1000 stå
hinanden”
nær og passer på 1000 Slagelse.
n, REMA

Jesper Pederse

REMA 1000 er en discountkæde, hvor hver
butik er ejet og drevet af en lokal købmand, som i dagligdagen bestemmer alt i
sin egen butik.
I en REMA 1000 butik er der mange forskellige opgaver, der skal løses på en dag,
og hvis du har lyst, kan du søge job som
servicemedarbejder og blive en del af
REMA 1000 fællesskabet.

”Jeg er stolt af, at REMA
1000 er en rummelig
arbejdsplads med plads til
udfoldelsesmuligheder for
alle. Alle har et potentiale,
og alle mennesker har
virketrang og virkelyst.
Det gælder blot om at
finde det rigtige sted og
de rigtige rammer til at
udleve det potentiale.”
Michael Skou, HR-direktør hos REMA 1000

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 man hjælper hinanden
med til at rydde op og ’trimme’
butikken.
De fleste REMA 1000 butikker
åbner kl. 8.00 om morgenen og
lukker kl. 21.00 om aftenen. Der er
også åbent alle lørdage og søndage, så du vil kunne få forskellige arbejdstider, men det tilpasser
du i fællesskab med købmanden.

Der er 30-40 ansatte i en REMA
1000 butik – så du får mange
glade og gode kolleger, 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
har viljen og er klar til at 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,
og der er altid plads til at spørge
om hjælp.
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Bliv
servicemedarbejder
hos REMA 1000
Du kan søge et KLAPjob i en REMA
1000 butik, hvis du har et kognitivt
handicap og er tildelt førtidspension
eller fleksjob.
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• Være motiveret for at
arbejde i en butik
• 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 REMA 1000 ud af, om
det er noget for dig at arbejde i butikken. I finder også sammen ud af,
hvilke opgaver du kan løse, og hvor
mange timer om ugen, du skal arbejde. Du får faste arbejdstider og
REMA 1000 arbejdstøj.
Hvis du efter din praktik bliver ansat
som servicemedarbejder, får du
cirka 50 kroner i timen.
Hvis du gerne vil arbejde hos REMA
1000, skal du selv kontakte din lokale
KLAPjob-konsulent, der har kontakt
til REMA 1000 butikker i dit lokalområde. Du kan eventuelt få hjælp til
at tage kontakt fra din hjemmevejleder eller beskæftigelsesvejleder i
jobcentret.

• Rydde op og holde orden
udenfor butikken
• Opfyldning af mælk, brød
og frugt
• Pakke varer ud
• Datotjek
• Oprydning på lager
• Affaldshåndtering og presning af pap
• Tage imod varer fra fragtmænd
• Andre forefaldende arbejdsopgaver

”Som ansat i en REMA
1000 butik er du en del
af fællesskabet – du
bliver bl.a.medlem af
REMA 1000s interne
kommunikationsog vidensdelingsunivers, hvor du møder
andre REMA 1000
medarbejdere på tværs
af landet.”

Formålet med aftalen er at
give den enkelte et alternativ
til eksempelvis arbejdet på et
beskyttet værksted. Som servicemedarbejdere i en REMA
1000 butik 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 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.

Lev

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.

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

KLAPjob har konsulenter fordelt over hele landet og har
aftaler med kommuner, virksomheder og organisationer i
hele Danmark.
Læs mere her:
www.klapjob.dk

Det økonomiske grundlag for Levs
arbejde skyldes i høj grad støtten fra
foreningens i dag ca. 10.000 medlemmer 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
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I samarbejde med KLAPjob kan REMA 1000 tilbyde
mennesker med kognitive
handicap ansættelse som
servicemedarbejdere i en af
deres discountbutikker.
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