Job og uddannelse til
udviklingshæmmede
og andre med kognitive
vanskeligheder i føtex
og Bilka

Job og uddannelse hos
føtex og Bilka
Landsforeningen LEV har indledt
samarbejde med føtex og Bilka om
praktikpladser og job med løntilskud
til udviklingshæmmede og andre
med kognitive vanskeligheder.
Samarbejdet skal gøre det nemmere
for udviklingshæmmede og andre
med kognitive vanskeligheder at
komme ud i job med løntilskud eller
i praktik på den Særligt Tilrettelagte
Ungdomsuddannelse.

Praktikpladsen er også starten på
et godt arbejdsliv
Det er nu godt tre år siden, at STU uddannelsen trådte i kraft. Den har allerede
ændret udviklingshæmmedes og andre
med kognitive vanskeligheder muligheder
for at komme ud i job på det ordinære
arbejdsmarked frem for beskyttet beskæftigelse.
En vigtig del af STU uddannelsen er
praktikforløb, hvor den unge kan udvikle
sig og afprøve sine evner. Efter STU
uddannelsen ender det for nogle med en
ansættelse i job med løntilskud.
Ansat i føtex eller Bilka
Hvis du er fyldt 18 år, førtidspensionist
og gerne vil arbejde, kan du søge job hos
føtex eller Bilka.
Før du bliver rigtig ansat, skal du være i
praktik i fire uger.
I praktiktiden finder du og varehuset 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.
Hvis du bliver ansat efter praktikken, vil
du få løn svarende til 40 kr. i timen.
føtex og Bilka lægger vægt på
n motivation og lyst til at arbejde i et
varehus
n personlig hygiejne og renlighed
n god fysik, så du nemt kan bevæge
dig rundt
n stabilitet og gode samarbejdsevner
n venlighed og imødekommenhed
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Eksempler på jobtyper,
som føtex og Bilka kan
tilbyde den unge:
Vareopfyldning
n varebehandling
n modtagelse af varer
n ordne på lager
Emballage håndtering
n pakke paller med tom emballage
n tømme pap
Servicemedarbejder
n kundeservice
n håndtering af kundevogn
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KLAP

KLAP (kreative langsigtet arbejdsplanlægning) er en
organisation under Landsforeningen LEV, med det
formål at skaffe mennesker med udviklingshæmning og
andre med kognitive vanskeligheder ind i skånejobs på
det ordinære arbejdsmarked. KLAP har jobkonsulenter
fordelt over hele landet, og en landsdækkende virksomhedskonsulent, 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 virksomheder, som
har åbnet op for skånejobs ansættelser.
Du kan finde alle virksomhedsaftaler og alle kontakt
informationer til vores medarbejdere på www.klapjob.dk.

Landsforeningen LEV

Praktikforløb eller ansættelse i føtex eller Bilka kan være
starten på et forløb med masser af muligheder.

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

Læs mer
e her:
www.lev
.dk
www.kla
pjob.dk

Januar 2014

En verden af muligheder

Landsforeningen LEV er en privat landsdækkende forening for mennesker med udviklingshæmning, deres
pårørende og andre interesserede. LEV arbejder for,
at mennesker med udviklingshæmning kan leve et
selvstændigt og aktivt liv ”så nær det normale som
muligt”. I Danmark er der omkring 35.000 udviklingshæmmede.

