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Jobkatalog - Fonden Blindes Arbejde 2017.
Jobkataloget henvender til både til jobsøgere med synshandicap, konsulenter hos DBS og DBSU,
jobcentre og andre der rådgiver omkring jobmuligheder.
Jobkataloget indeholder korte beskrivelser af de jobtyper der er i Fonden Blindes Arbejde:
Butiksmedarbejder/salgsassistent, værkstedsmedarbejder/-assistent,
servicemedarbejder/reception og lagermedarbejder/assistent. Ønsker du fyldestgørende
beskrivelser af jobbene og dine muligheder er du altid velkommen til at kontakte os via
ba@blindes-arbejde.dk eller tlf. 38343388 og spørg efter Gerd Conrad eller Kristin Espedal.
Det vigtigt at pointere, at ikke alle jobs er ledige hele tiden. De jobs, der er oftest er jobåbninger
indenfor vil blive beskrevet først. Jobåbningen kan afhænge af hvilken ansættelsesform man
søger.
For hver jobtype beskrives også ansættelsesformerne, herunder også timer. Såfremt der er
jobåbninger vil det også fremgå.
Dette er et nyt tiltag i 2017, og vi vil gerne gøre det så brugbart som muligt for relevante jobsøgere,
så vi vil også meget gerne havde feed-back på indholdet.
For alle jobtyper gælder selvfølgelig at man indgår i samarbejdet med kolleger og ledelse, samt
følger de aftaler der er for alle medarbejdere i virksomheden.

Jobtyper:
Butiksmedarbejder:
Butiksmedarbejderstillinger er stillinger, hvor man bliver oplært i jobbet, men selvfølgelig
gerne må have flair for service og interesse i kundebetjening.
Medvirke til den daglige kundebetjening, salgsarbejdet og kundeservice
Medvirke til kasseafstemninger, timeregistreringer, mv.
Hjælpe ved bestillinger af varer, opfyldning, vareregistrering, prismærkning, mv.
Hjælpe med til at butikken er præsentabel og ren, således forfaldende opgaver omkring
dette.
Ansættelsesformerne:






I disse stillinger tilbydes som fritidsjob/studenterjob (alder 16 – 30) i 8 - 10 timer om ugen,
hvor du får en fast dag og kan blive tilkaldt efter behov til butiksarbejde i ferie medvidere.
Timelønnet.
Job på særlige vilkår (alder 18 – 65) i 15 – 20 timer om ugen, hvor timerne bliver aftalt ift.
vagtplan og ressourcer. Timelønnet eller månedslønnet afhængig af konkret kontrakt.
Beskyttet beskæftigelse (alder 18 – 65), hvor timer aftales efter ressourcer, kompetencer
og vagtplan. Kan være op til 37 timer, hvis man har det behov. Timelønnet.
Fleksjob (alder 18 – 65), i 6 – 16 timer, men aftales konkret ift. ressourcer, skånebehov og
vagtplan. Månedslønnet.

Jobåbning i Odense – jobstart maj 2017 alle ansættelsesformer.
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Jobåbning i Horsens – jobstart i maj/juni 2017 alle ansættelsesformer.
I de øvrige butikker i Århus, København og Slagelse er der primært jobåbninger for beskyttet
beskæftigelse.
Udover butiksmedarbejder, så er der også muligheder for ansættelser som salgsassistent i butik,
såfremt man har uddannelse som salgsassistent. Fra efteråret 2018 forventes det at vi kan tilbud
elevpladser til salgsassistent.

Værkstedsmedarbejder/assistent:
Værkstedsmedarbejderstillingerne er indenfor de forskellige håndværksområder, hvor man bliver
oplært i faget i en kortere eller længere periode. Det kommer an på hvilke forudsætninger man har
til håndværket og tidligere erfaringer.
Hvert håndværk kræver sin oplæring, idet der er forskellige færdigheder der skal trænes. Generelt
for håndværk er dog at man
Har flair for at bruge sine hænder
Interesseret i at arbejde med forskellige naturmaterialer som træ, dyrehår,
plantefibre, uld, bomuld, bambus, mv.
Optaget af kvalitet.
Håndværk – kort fortalt.:
Stoleflet:




Rensning, vask, afmontering af gamle sæder, evt. mindre reparation
Flet af nye sæder efter stolenes design modeller og aftaler med kunderne.
Planlægge produktion og indkøb/bestilling af materialer, mv.

Ansættelsesformerne:




Beskyttet beskæftigelse (alder 18 – 65), hvor timer aftales efter ressourcer, kompetencer
og vagtplan. Kan være op til 37 timer, hvis man har det behov. Timelønnet.
Job på særlige vilkår (alder 18 – 65) i 15 – 37 timer om ugen, hvor timerne bliver aftalt ift.
vagtplan og ressourcer. Timelønnet eller månedslønnet afhængig af konkret kontrakt.
Fleksjob (alder 18 – 65), i 10 – 20 timer, men aftales konkret ift. ressourcer, skånebehov og
vagtplan. Månedslønnet.

Jobåbning i Horsens og Tomsgårdsvej. Der kan også etableres pladser i Slagelse, Odense
og Århus. Sidstnævnte dog først i nye lokaler. Primært beskyttet beskæftigelse, men også
muligheder for job på særlige vilkår og fleksjob, såfremt man allerede har nogle forudsætninger for
håndværk eller der kan aftales en praktikperiode med jobcentret om oplæringsplan på min. 12
uger.
Oplæring foregår på Tomsgårdsvej, så der må forventes min. 12 uger (gerne fordelt over
flere perioder), hvor man i aftalte perioder er her.
Vævning:




Vævning med forskellige teknikker på store stand/rammevæve, herunder med-design, når
teknikkerne er lært.
Gøre garner klar til vævning, opspoling, sætte trend på væven, mv.
Medvirke til planlægning af produktioner, aftaler med kunder, mv.
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Ansættelsesformerne:




Job på særlige vilkår (alder 18 – 65) i 15 – 37 timer om ugen, hvor timerne bliver aftalt ift.
vagtplan og ressourcer. Timelønnet eller månedslønnet afhængig af konkret kontrakt.
Beskyttet beskæftigelse (alder 18 – 65), hvor timer aftales efter ressourcer, kompetencer
og vagtplan. Kan være op til 37 timer, hvis man har det behov. Timelønnet.
Fleksjob (alder 18 – 65), i 10 – 20 timer, men aftales konkret ift. ressourcer, skånebehov og
vagtplan. Månedslønnet.

Jobåbning på Tomsgårdsvej. Der kan også etableres pladser i Slagelse, Odense og Århus.
Sidstnævnte dog først i nye lokaler. Primært beskyttet beskæftigelse, men også muligheder for
job på særlige vilkår og fleksjob, såfremt man allerede har nogle forudsætninger for håndværk eller
der kan aftales en praktikperiode med jobcentret om oplæringsplan på min. 12 uger. Den
komplette oplæring indenfor faget er 6 mdr., men vil altid afhænge af den ugentlige arbejdstid. I
den komplette oplæring vil indgå kursusmoduler på IBOS.
Oplæring foregår på Tomsgårdsvej, så der må forventes min. 10 - 12 uger (fordelt på flere
perioder), hvor man i aftalte perioder er her.
Kurveflet:





Klargøring af materialerne til kurveflet – i blødlægning, varmebehandling, o.a.
Flet af kurve i forskellige modeller.
Montering af stel til dukkevogne, barnevogne, o.a.
Planlægge produktion ift. lager og ordre, samt indkøb/bestilling af materialer, mv.

Ansættelsesformerne:




Job på særlige vilkår (alder 18 – 65) i 15 – 37 timer om ugen, hvor timerne bliver aftalt ift.
vagtplan og ressourcer. Timelønnet eller månedslønnet afhængig af konkret kontrakt.
Beskyttet beskæftigelse (alder 18 – 65), hvor timer aftales efter ressourcer, kompetencer
og vagtplan. Kan være op til 37 timer, hvis man har det behov. Timelønnet.
Fleksjob (alder 18 – 65), i 10 – 20 timer, men aftales konkret ift. ressourcer, skånebehov og
vagtplan. Månedslønnet.

Jobåbning på Tomsgårdsvej. Der kan også etableres pladser i Horsens. Primært beskyttet
beskæftigelse, men også muligheder for job på særlige vilkår og fleksjob, såfremt man allerede har
nogle forudsætninger for håndværk eller der kan aftales en praktikperiode med jobcentret om
oplæringsplan på min. 12 uger. Den komplette oplæring indenfor faget er planlagt til 6 mdr., men
vil altid afhænge af den ugentlige arbejdstid.
Oplæring foregår på Tomsgårdsvej, så der må forventes 10 - 12 uger, hvor man i aftalte
perioder er her.
Børstenbinding/Kostetrækning:




Børstenbinding i forskellige materialer og børstetyper, samt klipning af materialet efter
specifikationer.
Træk af gade- og fejekoste, samt montering af finer.
Medvirke til planlægning af produktion ift. lager og kunder, samt bestilling af materialer til
opgaver fra hovedlager.

Ansættelsesformerne:
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Beskyttet beskæftigelse (alder 18 – 65), hvor timer aftales efter ressourcer, kompetencer
og vagtplan. Kan være op til 37 timer, hvis man har det behov. Timelønnet.
Job på særlige vilkår (alder 18 – 65) i 15 – 37 timer om ugen, hvor timerne bliver aftalt ift.
vagtplan og ressourcer. Timelønnet eller månedslønnet afhængig af konkret kontrakt.
Fleksjob (alder 18 – 65), i 10 – 20 timer, men aftales konkret ift. ressourcer, skånebehov og
vagtplan. Månedslønnet.

Jobåbning i alle afdelinger, dog særligt Tomsgårdsvej, Slagelse og Odense. Primært
beskyttet beskæftigelse, men også muligheder for job på særlige vilkår og fleksjob, såfremt man
allerede har nogle forudsætninger for håndværk eller der kan aftales en praktikperiode med
jobcentret om oplæringsplan på min. 12 uger. Den komplette oplæring indenfor faget er planlagt til
6 mdr., men vil altid afhænge af den ugentlige arbejdstid.
Oplæring foregår på Tomsgårdsvej i nogle perioder og i den lokale afdeling. Oplæringen
afsluttes med ’svendeprøve’ og diplom. Kvalitets- og uddannelsesleder står for
optræningsforløbet i samarbejde med den lokale leder.
Trædrejning:




Trædrejning og polering af skafter til barberkoste, kuglepenne, nøgleringsbørster, frugter i
træ, o.a.
Klargøring af træ, samling af kuglepenne, montering af nøgleringe.
Planlægning af produktion til lager, samt indkøb/bestilling af materialer.

Ansættelsesformerne:




Beskyttet beskæftigelse (alder 18 – 65), hvor timer aftales efter ressourcer, kompetencer
og vagtplan. Kan være op til 37 timer, hvis man har det behov. Timelønnet.
Job på særlige vilkår (alder 18 – 65) i 15 – 37 timer om ugen, hvor timerne bliver aftalt ift.
vagtplan og ressourcer. Timelønnet eller månedslønnet afhængig af konkret kontrakt.
Fleksjob (alder 18 – 65), i 10 – 20 timer, men aftales konkret ift. ressourcer, skånebehov og
vagtplan. Månedslønnet.

Jobåbning i Horsens. Oplæring foregår i Horsens og på trædrejekursus på Fuglsangcentret.
Primært beskyttet beskæftigelse, men også muligheder for job på særlige vilkår og fleksjob,
såfremt man allerede har nogle forudsætninger for håndværk eller der kan aftales en
praktikperiode med jobcentret om oplæringsplan på min. 12 uger. Den komplette oplæring indenfor
faget er 6 – 10 mdr., men vil altid afhænge af den ugentlige arbejdstid.

Servicemedarbejder/reception:
Servicemedarbejder er en job hvor man går til hånde med praktiske opgaver indenfor oprydning,
rengøring, lettere mødeanretning, kaffebrygning, samt servicering af gæster, kunder,
samarbejdspartnere, når de kommer på besøg. Der indgår også telefonpasning,
forsendelsesopgaver, mv.
Flair for følgende:
Serviceminded og god til at følge op på aftaler og have overblik.
God til at løse praktiske serviceopgaver – læs ovenfor.
God til brug af pc - Office pakken, kopimaskine, mv.
Ansættelsesformerne:
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I disse stillinger tilbydes som fritidsjob/studenterjob (alder 16 – 30) i 8 - 10 timer om ugen,
og kan blive tilkaldt efter behov i ferie medvidere. Timelønnet.



Beskyttet beskæftigelse (alder 18 – 65), hvor timer aftales efter ressourcer, kompetencer
og vagtplan. Kan være op til 37 timer, hvis man har det behov. Timelønnet.



Job på særlige vilkår (alder 18 – 65) i 15 – 20 timer om ugen, hvor timerne bliver aftalt ift.
vagtplan og ressourcer. Timelønnet eller månedslønnet afhængig af konkret kontrakt.



Fleksjob (alder 18 – 65), i 6 – 16 timer, men aftales konkret ift. ressourcer, skånebehov og
vagtplan. Månedslønnet.

Denne jobtype er i dag på Tomsgårdsvej, men der kommer muligvis jobåbning til dette i
Århus. I dag er en stilling i Århus oprettet i kombination med butiksmedarbejder og den er
besat. Primært beskyttet beskæftigelse, men også muligheder for job på særlige vilkår og fleksjob,
såfremt man allerede har forudsætninger indenfor brugen af it til forskellige skriftlige opgaver,
kendskab til sociale medier, og der kan aftales en praktikperiode med jobcentret om oplæringsplan
på min. 12 uger.
I Horsens er der en del events og ovennævnte funktion er lige nu fordelt på flere
medarbejdere, men der kan skabes en jobåbning.

Lagermedarbejder/assistent:
Lagermedarbejder medvirker til at ekspedere både egne butikker, netbutikken og erhvervskunder.
Flair for følgende:
God til brug af pc – Office pakken og andre programmer
Praktisk arbejde med plukning, pakning og forsendelse til kunder
Servicering af ekspeditioner af kunder via telefon, mv.
Ansættelsesformerne:


I disse stillinger tilbydes som fritidsjob/studenterjob (alder 16 – 30) i 8 - 10 timer om ugen,
og kan blive tilkaldt efter behov i ferie medvidere. Timelønnet.



Beskyttet beskæftigelse (alder 18 – 65), hvor timer aftales efter ressourcer, kompetencer
og vagtplan. Kan være op til 37 timer, hvis man har det behov. Timelønnet.



Job på særlige vilkår (alder 18 – 65) i 15 – 37 timer om ugen, hvor timerne bliver aftalt ift.
vagtplan og ressourcer. Timelønnet eller månedslønnet afhængig af konkret kontrakt.



Fleksjob (alder 18 – 65), i 6 – 20 timer, men aftales konkret ift. ressourcer, skånebehov og
vagtplan. Månedslønnet.

Jobåbning på Tomsgårdsvej i København, idet hovedlageret ligger her. Primært beskyttet
beskæftigelse, men også muligheder for job på særlige vilkår og fleksjob, såfremt man allerede har
nogle forudsætninger for brugen af forskellige it programmer og hurtigt kan lære sig dette. Der kan
aftales en praktikperiode med jobcentret om oplæringsplan på min. 12 uger. Den komplette
oplæring indenfor faget er til 6 mdr., men vil altid afhænge af den ugentlige arbejdstid. Det kan evt.
kombineres med kurser.
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