Føtex Syd

Virksomhedens navn og adresse

Føtex Kolding Syd
Industrivej 2, 6000 Kolding
www.foetex.dk

Kort beskrivelse af virksomheden

Varehus

Hvilke faggrupper arbejder på virksomheden

Salgsassistent, slagter, delikatesse,
kok, cand.merc., ufaglærte,

Hvilke faggrupper bliver uddannet på virksomheden

Salgsassistenter, butiksmedhjælpere,
EGU, slagter, delikatesseassistent,
kontakt til bager

Virksomhedens kontaktperson

Birgitte Weinrich
birgitte.weinrich@foetex.dk

Tilbud til skoleklasser:
Rundvisning på virksomheden

JA

Mulighed for at snakke med elever/lærlinge/andre

JA, i det omfang der på det givne

unge ansat på virksomheden

tidspunkt er elever/unge der har lyst
til at stille sig til rådighed

Mulighed for at deltage i produktionen (måske

NEJ

tillempet)
Gæstelærer på folkeskolen

Vi har mange forskellige emner vi kan

-

ansatte, der kan fortælle om virksomheden

bidrage med:

-

Lærlinge/elever, der kan fortælle om deres

-skrivning af ansøgninger

uddannelse

-virksomheden
-uddannelsesmulighederne i DSG
-erhvervskompetencer
-karrieremuligheder
-fødevarekvalitet
-detailområdet
-arbejdsmiljø
Kontakt os gerne også med ”umulige”
forespørgsler, vi vil prøve at se om vi
kan løse dem.

Faglige forløb i fysik, kemi, samfundsfag, matematik

Ligger ikke lige for – men hvis der er

m.v.

ideer, så kontakt os med dem, så vil
vi se om vi kan bidrage.

Tilbud til grupper af 4 – 6 elever (kommer uden lærer)
Rundvisning på virksomheden

JA

Mulighed for at snakke med elever/lærlinge/andre

JA, i det omfang der på det givne

unge ansat på virksomheden

tidspunkt er elever/unge der har lyst
til at stille sig til rådighed

Mulighed for at deltage i produktionen (måske

Kontakt os – det vil være muligt, men

tillempet)

afhængig af tidspunkt/”dagsform”

Faglige forløb i fysik, kemi, samfundsfag, matematik

Ligger ikke lige for – men hvis der er

m.v.

ideer, så kontakt os med dem, så vil
vi se om vi kan bidrage.

Tilbud til enkeltpersoner
Erhvervspraktik af 2-5 dages varighed

Ja

Mulighed for fritidsjob

Ja
Vi ansætter helst ikke så mange der
ikke har færdiggjort 9. klasse, men
har alligevel altid nogle stykker. Unge
der ikke har færdiggjort 9. klasse, må
max arbejde 2 timer pr. skoledag og
max 12 timer pr. skoleuge. Det kan
godt være lidt svært at håndtere –
især når de unge bytter vagter
indbyrdes.

