
Har du lyst til  
at arbejde i
SunSet Boulevard?

Vores gæster 
skal have 
en god 
oplevelse på 
restauranterne. 
De skal mødes 
med et smil  
– også selvom 
du har en dårlig 
dag
Sunset Boulevard  
leveregel



Sunset Boulevard har mere end 45 
restauranter over hele landet og 
er Danmarks næststørste kæde af 
restauranter.

Sunset Boulevard er bedst kendt 
for sine friske, sandwich og bur-
gere – som serveres i restauranter 
der altid har fokus på at give gæ-
sterne de bedste produkter med 
den bedste smag. I Sunset Boule-
vard laves maden direkte til gæsten 
– ligesom alt brød også bages i 
restauranten når det skal bruges i 
løbet af dagen.

I en Sunset Boulevard restaurant 
er der mange forskellige opgaver 
der skal løses, men det vigtigste er 
din personlighed hvor du altid skal 
kunne møde gæsten med et smil. 
Har du derfor lyst til at arbejde med 
friske råvarer og at give andre men-
nesker en god oplevelse, kan du nu 
søge job som ’service-hjælper’ i en 
af dem.

Alle Sunset Boulevard restauranter 
har åbent både om dagen og om 
aftenen, og der er også åbent alle 
lørdage og søndage. 

Der er 15-20 ansatte i en Sunset 
Boulevard restaurant – så du får 
mange glade og gode kollegaer, 
som glæder sig til at arbejde sam-
men med dig.

Det betyder ikke noget, at du aldrig 
har arbejdet med mad og service 
før. Men det er vigtigt, at du gerne 
vil arbejde i en restaurant, hvor man 
altid giver gæsterne en god ople-
velse. Er der noget, du ikke kan, vil 
dine kolleger sørge for at lære dig, 
hvordan du skal gøre. 



Bliv ’service-hjælper’ hos Sunset Boulevard
Du kan søge arbejde i en Sunset Boulevard restaurant, hvis du er 
udviklingshæmmet eller har kognitive vanskeligheder og er på førtids-
pension.

Før du bliver rigtig ansat, skal du være i praktik i nogle uger. 
I praktiktiden finder du og restaurantchefen ud af, om du kan lide at 
arbejde i restauranten. I finder også ud af, hvilke opgaver du kan løse 
og hvor mange timer om ugen, du skal arbejde. Du får faste arbejds-
tider og arbejdstøj med Sunset Boulevard logo. 

Som praktikant får du ikke løn. Hvis du bagefter bliver ansat som 
’service-hjælper’, får du cirka 40 kroner i timen.

Hvis du gerne vil arbejde i en Sunset Boulevard restaurant, skal du 
selv – eventuelt sammen med en medarbejder på dit værksted eller 
der, hvor du bor – kontakte din KLAP jobkonsulent, der har kontakt til 
Sunset Boulevard restauranterne i dit område.

For at være ’service-hjælper’ skal du:

•	 Være motiveret for at arbejde i en restaurant
•	 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:

•	 Opfyldning i køleskabe, emballage,  
dressinger mm.

•	 Pasning af beplantning, hække/blomsterbede
•	 Vedligeholdelse af varegård
•	 Tørre borde af i restauranten
•	 Feje og vaske gulv i restauranten
•	 Samle bakker ind + vaske bakker
•	 Klargøre børneposer
•	 Hjælpe til med varemodtagelse

Vi hjælper 
hinanden. 
Hjælpsomhed 
overfor vores 
gæster. 
Hjælpsomhed 
er god service i 
praksis 
Sunset Boulevard værdi
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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 virksom-
hedskonsulent, som står til rådighed med flere oplysnin-
ger og gerne møder personligt op for at fortælle hvor-
dan de kan hjælpe den enkelte, til at komme i arbejde. 
KLAP har lavet aftaler med mange virksom heder, 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
Landsforeningen LEV er en privat landsdækkende for-
ening 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 udviklings-
hæmmede.

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

Sunset Boulevard ansætter mennesker  
med udviklingshæmning og andre med  
kognitive vanskeligheder
I samarbejde med Landsforeningen LEV og KLAP, kan 
Sunset Boulevard tilbyde udviklingshæmmede  og andre 
med kognitive vanskeligheder  ansættelse som ’service-
hjælper’ i en af deres  restauranter.

Formålet med aftalen er at give den enkelte et alternativ 
til eksempelvis arbejdet på et beskyttet  værksted. Som 
ansat i skånejob i en Sunset Boulevard restaurant 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 Sunset Boulevard nogle loyale, dedike-
rede og stabile medarbejdere, der vil bidrage til et godt 
arbejdsklima i restauranterne. 

Læs om Sunset Boulevard-kæden på 

www.sunset-boulevard.dk
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Læs mere her:www.lev.dk
www.klapjob.dk


