Har du lyst til å jobbe
på et Scandic hotell?

HELT MED!

Om Scandic
Scandic har 230 hotell i syv land, med tilsammen 44.000 hotellrom og er opptatt
av miljø, samfunnsansvar og tilgjengelighet.
Når vi søker etter nye medarbeidere er vi på jakt etter deg som kan få gjestene til
å føle seg velkommen og er opptatt av å gjøre en god jobb.

I Scandic legger vi vekt på å:
• ønske alle velkommen med åpne armer og et åpent sinn. Vi bryr oss
		om menneskene, miljøet og hele samfunnet.
•		
behandle hver gjest som en unik person.
• verdsette alle fordelene mangfoldet gir oss.
•

være pålitelige, og levere høy kvalitet i alt vi gjør.

•

alltid strebe etter å bli bedre.

•

tørre å gjøre ting litt annerledes.

•

ha fokus på fremtiden i stedet for fortiden.

•

alltid være en inspirasjon for våre gjester, for hverandre, for de som
eier oss, og for samfunnet rundt oss.

Hvem kan søke jobb
HELT MED-jobber er for mennesker med utviklingshemming som mottar uføretrygd. Dersom du fyller disse vilkårene kan du søke på HELT MED-jobb på et
Scandic hotell.

Krav
•

Du må være motivert for å jobbe på hotell.

•

Du må møte i tide.

•

Du må være engasjert.

•

Du må være god til å lytte.

•

Du må være flink til å holde orden.

•

Du må ha god personlig hygiene.

Praksisperiode
Før endelig ansettelse får du en praksisperiode på fire uker. I
denne perioden finner du ut om du kan trives på Scandic, du og
din leder finner ut om jobben passer for deg, og dere finner også
ut hvilke oppgaver du kan løse. Dere bestemmer også hvor mange
timer i uken du skal jobbe.
Du mottar et honorar fra HELT MED for hele praksisperioden.

Oppfølging og fadderordning
Du vil få en kontaktperson på hotellet som vi kaller din fadder. Fadderen vil
sikre at du har det bra på jobben, at du får lære de tingene du trenger for å
utføre jobben og at du kan ta opp ting i hverdagen som du er opptatt av.
I tillegg vil HELT MED følge opp deg og arbeidsgiver, både gjennom møter
og telefonsamtaler. HELT MED vil alltid kunne kontaktes når det er spesielle
utfordringer på jobben.

Eksempler på arbeidsoppgaver
Kjøkken
Enklere oppgaver og daglige rutiner som å gjøre i stand mat til frokost og lunsj.
Konferanseavdeling
Rigging av stoler og bord, rydding av kaffekopper ved pauser.
Restaurantavdeling
Oppdekking, rydding, servering, skjenking av kaffe m.m.
Vedlikehold
Rydding, vasking, spyling og forefallende arbeid.
Du kan søke på den/ de avdelinger du ønsker.

Lønn
Når du ansettes vil du beholde din uføretrygd. Scandic vil i tillegg betale deg en
lønn på ca 30 kroner pr time.

HELT MED
I HELT MED jobber vi for å inkludere personer med utviklingshemning i det ordinære arbeidsliv.
Det å ha en jobb er viktig for at vi mennesker skal føle at vi er til nytte og oppleve
at vi både er selvstendige og del av et fellesskap. Det er viktig at alle får mulighet
til å få brukt sin arbeidsevne.
Vi inngår avtaler med butikkjeder, hotellkjeder, cafe-  og restaurantkjeder, direktorat, departement og kommuner om å opprette arbeidsplasser og avklare arbeidsoppgaver som er spesielt egnet for målgruppen.
Vi utvikler arbeidsoppgaver og arbeidsavtaler i nært samarbeid med arbeidsgivere og fagforeninger.
Oversikt over ledige stillinger finner du på vår hjemmeside: www.heltmed.no

SOR (Samordningsrådet)
Det er stiftelsen SOR som står bak prosjektet HELT MED. Stiftelsen arbeider for å
sikre gode levekår for mennesker med utviklingshemning og andre med kognitive
funksjonsnedsettelser.
www.stiftelsensor.no
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