
JesteÊmy rodzinà 
Max Hamburgerrestauranger

Max Hamburgerrestauranger to najwi´ksza sieç restauracji
szybkiej obs∏ugi w Szwecji. Firma zosta∏a za∏o˝ona w 1968 roku
przez Curta Bergforsa i do dziÊ pozostaje firmà rodzinnà.

W 2000 roku w firmie utworzono stanowisko „gospoda-
rza” (serving host), którego obowiàzki obejmowa∏y m.in. 
zajmowanie si´ goÊçmi oraz dba∏oÊç o utrzymanie czystoÊci
w restauracji. Firma mia∏a jednak problemy ze znalezieniem
kandydatów na to stanowisko. W 2003 roku postanowi∏a swo-
jà ofert´ skierowaç do osób niepe∏nosprawnych, w tym z nie-
pe∏nosprawnoÊcià umys∏owà. Na partnera programu wybra∏a
organizacj´ Samhall, która zajmuje si´ aktywizacjà zawodowà
osób z dysfunkcjami.

Program zatrudniania niepe∏nosprawnych by∏ wdra˝any przez dwa lata. Rozpocz´∏o go dwudniowe
szkolenie dla pracowników, prowadzone wspólnie z organizacjà Samhall. Mia∏o ono pomóc w przezwy-
ci´˝eniu stereotypów i przekazaç wiedz´ na temat wspó∏pracy z niepe∏nosprawnymi. Stworzono 
równie˝ kompetencyjne testy dopasowania pracownika do stanowiska. Drugim etapem by∏o wprowa-
dzenie pilota˝owego programu w dwóch najmniejszych restauracjach. Osoby zatrudnione w ramach 
pilota˝u do dziÊ pracujà w firmie. Trzeci etap obejmowa∏ wdro˝enie programu zatrudniania niepe∏no-
sprawnych we wszystkich restauracjach sieci. Wszyscy mened˝erowie przeszli szkolenie na temat niepe∏-
nosprawnoÊci, dyskryminacji i przywództwa w zró˝nicowanym zespole (1,5 dnia) oraz wzi´li udzia∏ 
w warsztatach prowadzonych przez wewn´trznych trenerów z zakresu zarzàdzania zespo∏em, wspiera-
nia i motywowania pracowników (0,5 dnia). Szkolenie to pomaga∏o prze∏o˝yç standardy zarzàdzania 
firmy Max Hamburgerrestauranger na zarzàdzanie niepe∏nosprawnoÊcià. Po wdro˝eniu programu firma
obsadzi∏a wszystkie stanowiska, a jej wizerunek w oczach pracowników uleg∏ widocznej poprawie
– wzros∏a ich lojalnoÊç i zmniejszy∏a si´ rotacja w zespole.

Kluczowym elementem procesu zatrudnienia jest dopasowanie kandydata do stanowiska, które
obejmuje testy kompetencyjne i okres próbny. Po ok. oÊmiu tygodniach firma ju˝ wie, czy pracownik
mo˝e wykonywaç swoje obowiàzki. Czasami ich zakres po tym okresie ulega modyfikacjom.

Przystàpienie do programu przez poszczególne restauracje odbywa si´ na zasadach dobrowolno-
Êci. Dzi´ki temu niepe∏nosprawni nie spotykajà si´ z niech´cià ze strony mened˝erów i szeregowych 
pracowników. Docelowo firma chcia∏aby zatrudniaç co najmniej dwie osoby niepe∏nosprawne w ka˝dej
restauracji.

Pracownicy niepe∏nosprawni zatrudniani sà g∏ównie na stanowiskach serving host, choç – je˝eli po-
zwala na to stopieƒ ich niepe∏nosprawnoÊci – mogà równie˝ pracowaç w kuchni czy wykonywaç inne
zaj´cia. Awans w przypadku pracowników z niepe∏nosprawnoÊcià umys∏owà ma miejsce sporadycznie.

Du˝ym wsparciem dla firmy jest dofinansowanie wynagrodzeƒ osób niepe∏nosprawnych ze strony
paƒstwa, które wynosi mi´dzy 40% a 60% pensji pracownika.

• Paƒstwo: Szwecja

• Bran˝a: restauracyjna

• Liczba zatrudnionych: 3000

• Niepe∏nosprawni: 170
(5,6% zatrudnionych)


