
Arbejde hos FÆRGEN til  
udviklingshæmmede og andre  
med kognitive vanskeligheder  

Færgen binder det danske  

ø-rige sammen, og rederiet  

er den ”flydende bro”  

til og fra de danske øer 



Bliv Servicemedarbejder hos Færgen
Du kan arbejde hos Færgen, hvis du er udviklingshæmmet eller har 
andre kognitive vanskeligheder og er på førtidspension.

Før du bliver rigtig ansat, skal du være i praktik i nogle uger. 
I praktiktiden finder du og terminalchefen ud af, om arbejdet på 
 færgeterminalen er noget for dig. I finder også ud af, hvilke opgaver 
du kan løse – og hvor mange timer om ugen, du skal arbejde. Du får 
faste arbejdstider og arbejdstøj fra Færgen. 

Som praktikant får du ikke løn. Hvis du bagefter bliver ansat som 
Servicemedarbejder, får du cirka 40 kroner i timen.

Hvis du gerne vil arbejde på en af Færgens terminaler, skal du 
selv – eventuelt sammen med en medarbejder på dit værksted eller 
der, hvor du bor – kontakte din KLAP-konsulent, der har kontakt til 
 Færgens terminaler i dit område.

For at være Servicemedarbejder skal du:

•	 være motiveret for at arbejde med at servicere 
skibe

•	 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

Eksempler på arbejdsopgaverne:

•	 lettere oprydning og rengøring i og udenfor 
terminalen

•	 postfordeling og modtagelse af pakker

•	 tilsyn med havneområde

•	 holde orden på lager

•	 opfyldning af brochurer 

•	 opfyldning af is- og sodavands automater

•	 hjælp til rengøring af ventesal, kontor og 
 opholdsrum

•	 lettere nedvaskning og malerarbejde

Du kender måske rederiet Færgen. Færgen står for skibs-
overfarten flere steder i Danmark. Færgen sejler til og fra 
Als, Bornholm, Fanø, Langeland og Samsø. 

Der er rigtig mange opgaver, der skal løses i et stort rederi 
som Færgen. På selve sejladserne ombord på færgerne er 
det kun sikkerheds uddannet personale, der må hjælpe til. 
Men i land, og især i færgeterminalerne, er der også mange 
vigtige opgaver, der skal løses, så færgerne kan sejle helt 
som planlagt. Det er ved færgeterminalerne, du kan arbejde 
som servicemedarbejder.

Færgen har terminaler i Rønne, Køge, Kalundborg, Ballen, 
Tårs, Spodsbjerg, Bøjden, Fynshav,  Esbjerg og Nordby på 
Fanø.

Der er stor forskel på hvor meget arbejde, der er på de 
enkelte terminaler. Nogle er store og har altid meget travlt – 
andre har mest travlt om sommeren, når det er højsæson.

Det betyder ikke noget, at du aldrig har arbejdet ved en 
færgeterminal før. Men det er vigtigt, at du gerne vil arbejde 
i et havneområde og vil være en del af et fællesskab. Er der 
noget, du ikke kan, vil dine kolleger sørge for at lære dig, 
hvordan du skal gøre det.

Et højt serviceniveau, moderne 

faciliteter og god personlig service er 

blandt Færgens adelsmærker 
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Færgen ansætter udviklingshæmmede og 
andre med kognitive vanskeligheder
I samarbejde med Landsforeningen LEV og Projekt 
KLAP kan Færgen tilbyde udviklingshæmmede og 
andre med kognitive vanskeligheder ansættelse som 
servicemedarbejder i rederiets terminaler.

Formålet med aftalen er at give udviklingshæmmede 
og andre med kognitive vanskeligheder et alternativ til 
eksempelvis arbejdet på et beskyttet værksted. Som 
ansat i skånejob hos Færgen, får du mulighed for en 
normal hverdag med ansvar, tættere kontakt til andre 
mennesker og øget mulighed for at forbedre din livs-
kvalitet. 

Til gengæld får Færgen nogle loyale, dedikerede 
og stabile medarbejdere, der vil bidrage til et godt 
 arbejdsklima i rederiet. 

Læs om rederiet Færgen på www.faergen.dk
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Læs mere her:
www.lev.dk
www.klapjob.dk

KLAP
KLAP (kreativ langsigtet arbejdsplanlægning) er en 
organisation under Landsforeningen LEV, med det for-
mål at skaffe udviklingshæmmede og andre med kog-
nitive vanskeligheder ind i skånejobs på det ordinære 
arbejdsmarked. KLAP har jobkonsulenter fordelt over 
hele landet, og en landsdækkende virksomhedskon-
sulent, som står til rådighed med flere oplysninger og 
gerne møder personligt op for at fortælle hvordan de 
kan hjælpe den enkelte, til at komme i arbejde. KLAP 
har lavet aftaler med mange virksom heder, som har 
åbnet op for skånejobsansættelser.

Du kan finde alle virksomhedsaftaler og alle kontakt  
informationer til vores medarbejdere på www.klapjob.dk.

Landsforeningen LEV
Landsforeningen LEV er en privat landsdækkende for-
ening for udviklingshæmmede og andre med kognitive 
vanskeligheder, deres pårørende og andre interessere-
de. LEV arbejder for, at mennesker med udviklingshæm-
ning kan leve et selvstændigt og aktivt liv ”så nær det 
normale som muligt”. I Danmark er der omkring 35.000 
udviklingshæmmede.

Landsforeningen LEV
Blekinge Boulevard 2
2630 Høje Taastrup
Tlf. 3635 9696


