Har du lyst til at arbejde
som VÆRKSTEDS
MEDHJÆLPER?

”Vi elsker at gøre
lidt mere end kunden
forventer.
Det ved vi, at vores
medarbejdere også
gør!”
Martin Skorstensgaard

Afdelingerne hos Skorstensgaard

Skorstensgaard er med 25 afdelinger
og 400 medarbejdere (ultimo 2019)
en af landets førende autoværkstedskæder.
Skorstensgaard er ikke ”gift” med
et særligt bilmærke - men er i stedet klædt på til at håndtere ALLE
bilmærker på de topmoderne autoværksteder.

Som medarbejder hos Skorstensgaard er det vigtigt, at du også har det
godt, for medarbejdere, der har det
godt, leverer en bedre service over
for kunderne - og det er det, der
sammen med høj kvalitet og ordentlighed udgør Skorstensgaards
DNA.

Siden 2009 har Skorstensgaard serviceret mere end 108.000 danske
personbiler, og 9 ud af 10 af Skorstensgaards kunder siger, at de vil
anbefale værkstedet til andre! Skorstensgaard gør det godt, både overfor kunder og medarbejdere.
Virksomheden er grundlagt af
brødrene Martin og Anders
Skorstensgaard, som begge er
udlært mekanikere, inden de
senere i karrieren blev driftsansvarlige på store mærkeværksteder i Vejle og Kolding. Deres
innovative tilgang til processer,
deres forståelse for markedet
samt deres fokus på kundernes
behov har været - og er fortsat nøglen til Skorstensgaards succes.
Skorstensgaard er tre gange blevet
kåret som Årets Værksted i Danmark
- og har vundet flere erhvervspriser.
Det forpligter, men det giver også
blod på tanden, og koncernen går
fortsat energisk til opgaven med nye
visioner og store mål for fremtiden.

Eksempler på
rne:
arbejdsopgave

• F
 orefaldende arbejde på
værkstedet
• Kørermand/forefaldende
kørselsopgaver
• Oprydning på værkstedet
• Rengøring på værkstedet
• Hjælp med andre opgaver

For at være
arbejder
værkstedsmed
skal du:
• V
 ære motiveret for at arbejde
med biler
• 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
• Meget gerne have kørekort

Bliv medarbejder på et af
SKORSTENSGAARD’s værksteder
Du kan søge et arbejde som værkstedsmedarbejder hos Skorstensgaard, hvis du har et kognitivt handicap og er tildelt førtidspension eller
fleksjob.

Elsker du
også biler?
Det gør vi
hos Skorstensgaard!

Før du bliver ”rigtigt” ansat, skal du være i praktik i nogle uger. Som praktikant får du ikke løn,
men her finder du og værkstedslederen ud af,
om det er noget for dig at arbejde som værkstedsmedarbejder. I finder også ud af, hvilke
opgaver du kan løse - og hvor mange timer om
ugen, du kan arbejde. Du får faste arbejdstider
og Skorstensgaard-arbejdstøj.
Hvis du gerne vil arbejde som værkstedsmedarbejder, skal du selv, eventuelt sammen med din
hjemmevejleder eller din beskæftigelsesvejleder
i Jobcentret, kontakte din lokale KLAPjob-konsulent, der har kontakt til Skorstensgaard-værkstederne i dit område.

Skorstensgaard ansætter
mennesker med kognitive
handicap
I samarbejde med KLAPjob under foreningen
LEV, kan Skorstensgaard tilbyde mennesker
med kognitive handicap mulighed for ansættelse som værkstedsmedarbejder.
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 værkstedsmedarbejder hos Skorstensgaard får de mulighed for en normal hverdag med
ansvar, tættere kontakt til andre mennesker og
øget mulighed for at forbedre deres livskvalitet.
Til gengæld får Skorstensgaard nogle loyale,
dedikerede og stabile medarbejdere, der vil bidrage til et godt arbejdsklima på værkstedet.
Læs mere om Skorstensgaard-koncernen på
www.skorstensgaard.dk

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 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 over hele landet.
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 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

Fakta om KLAPjob hos
Skorstensgaard
Et KLAPjob som værkstedsmedarbejder hos
Skorstensgaard kan enten laves som skånejob eller
fleksjob. Jobbet er særlig tilrettelagt efter, at medarbejderen har et kognitivt handicap.
Arbejdstiden aftales individuelt, men vil som regel
ligge et sted mellem 15 og 25 timer om ugen.
Ved opstart i praktikken udpeger værkstedslederen en kontaktperson, som er medarbejderens
og KLAPjob-konsulentens kontaktperson. Inden
praktikopstart aftales det med kontaktpersonen,
hvilke skånehensyn den enkelte medarbejder 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 tre måneder.
Når og hvis det er nødvendigt, træder KLAPjobkonsulenten altid til i løbet af praktikken som
rådgiver og støtte for både kandidaten og kontakt
personen.

”Vi vil være Danmarks
mest attraktive
værkstedskæde
- både for vores
kunder og vores
medarbejdere!”
Anders Skorstensgaard

LØN OG ANSÆTTELSESFORHOLD
Skånejob

Fleksjob

VED SKÅNEJOB er lønnen mellem 40 og 65 kroner i timen - afhængigt af kvalifikationer og funktionsniveau - for
de arbejdstimer, hvor kandidaten er hos Skorstensgaard.
Dette aftales individuelt for den enkelte kandidat i sam
arbejde med værkstedslederen. Værkstedet 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 sikre at Skorstensgaard 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 eventuelt barselsorlov. Værkstedet udbetaler en overenskomstmæssig løn svarende til kandidatens effektive arbejdstimer. Medarbejderen får fleksløntilskud fra kommunen for de
øvrige timer.

En typisk udgift for Skorstensgaard ser sådan ud:
En typisk udgift for Skorstensgaard ser sådan ud:
KLAPjob-skåne medarbejderen arbejder 3 dage om ugen
i 5 timer per dag, altså 15 timer i virksomheden. Der er
aftalt en løn på 50 kroner i timen:
Løn til medarbejderen per 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

KLAPjob-fleks medarbejderen arbejder 3 dage om ugen i 5 timer
pr. dag, altså 15 timer på Skorstensgaard værkstedet. 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. 1.260,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)

1.770,16.110,-

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

Samlet løn og ydelse:

17.880,-

Førtidspension (enlig)
Løn fra Skorstensgaard

18.664,3.000,-

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

Samlet løn og ydelse

21.664,-
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Løn fra Skorstensgaard
Fleksløntilskud fra kommunen
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