
Har du lyst til å jobbe   
på McDonald’s?

MED!HELT 



Om McDonald’s

Vi i McDonald’s er opptatt av at våre ansatte skal speile våre kunder og mener 
at mangfold alltid vært en av våre styrker. I dag har vi medarbeidere fra mer 
enn 80 nasjoner, og har god kjønnsbalanse på alle nivå. Vi jobber også aktivt 
for å legge til rette for arbeidsintegrering slik at alle som ønsker har mulighet 
for å bidra til verdiskapningen i samfunnet.

Da vi ble kontaktet av HELT MED skjønte vi umiddelbart at dette var noe vi 
ønsket å være en del av. Deres motto om at arbeidsinkludering i det ordinære 
arbeids liv for mennesker med utviklingshemming er til det beste for enkeltmen-
neskene, samfunnet og bedriftene, er helt i tråd med vårt eget  verdigrunnlag.

Det er mange oppgaver som kreves for at en restaurant skal gå rundt, og hver 
og én av våre ansatte har like mye av æren og ansvaret for at våre gjester skal 
få en god opplevelse hos oss. Derfor mener vi at våre restauranter danner 
et godt utgangspunkt for at flere kan føle at de gjør nytte for seg, ta del i et 
fellesskap og gis økt selvtillit gjennom deltakelse i arbeidslivet. Til gjengjeld får 
vi gode kollegaer som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet. Snakk om  vinn-vinn!

Vi er overbevist om at samarbeidet med HELT MED gagner alle parter og vi 
er stolte over å få være en del av dette fremover. Jeg ønsker alle som kom-
mer til oss og blir med på dette flotte initiativet lykke til og velkommen til 
vår store familie.

 
Med vennlig hilsen

Pia M. Mellbye
Administrerende direktør





Krav

• Du må være motivert for å jobbe
• 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

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 i McDonald’s.



Praksisperiode

Før endelig ansettelse får du en praksisperiode på fire uker.  
I denne perioden finner du ut om du kan trives hos McDonald’s, 
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 hos McDonald’s 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 
telefon samtaler. HELT MED vil alltid kunne kontaktes når det er spesielle ut-
fordringer på jobben.



Eksempel på arbeidsoppgaver

•  Rydde og vaske border
•  Vaske brett og tørke dem
•  Vaske gulv
•  Betjene pommes frites stasjon
•  Brette og klargjøre Happy Meal esker
•  Fylle opp varer
•  Rydde lager på bakrom og kjøl
• Servere kundene ved bordene
•  Feie og rydde søppel utenfor restauranten
•  Gjøre klar ballonger
•  Ansiktsmaling (om arbeidstaker har arbeidstid der det er mange barnefamilier)

Restauranten har mange oppgaver som skal gjøres og har muligheter for å tilpasse 
arbeidsoppgaver til arbeidstaker.

Lønn
Når du ansettes vil du beholde din uføretrygd. McDonald’s 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 opp-
leve 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 restaurant kjeder, 
 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 arbeids-
givere 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

Stiftelsen SORMED!HELT 


