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Vi skal i Café Væredygtig hjælpe 
borgere til at fungere i en mere 
real verden. Vores café-koordi- 
nator er derfor en, der kan sam- 
arbejde med borgere, som har be-
hov for støtte, nærvær og struk- 
tur.
  
Vi ønsker at drive caféerne være- 
dygtigt. Det betyder, at hand-
linger er bevidste og forandring 
kommer indefra  - og at vi derved 
kun kan ændre på omverdenen, 
hvis vi starter med os selv.
 
DIN HVERDAG 
I tæt samarbejde med cafédrifter 
på Café Væredygtig II på Kvæg- 
torvet, skal du forestå driften og 
udviklingen af de to caféer. Du 
vil få det overordnede ansvar for 

Det er med afsæt i disse prin-
cipper, at Café Væredygtig I&II 
udvikles og drives. 

Det er fra caféen, at skønne dufte 
udgår, og minder os om, at vi skal 
kravle ud af hovedet for en stund, 
og huske de andre sanser. Det er 
her, de store og små begivenheder 
fejres. Det er her, man samles, 
og hvor 1+1 bliver til 3 - og hvor 
mere altid er muligt.

Vi driver café på vores credo, som 
er TID TIL DET HELE: Det vil 
sige, eksperimenterende, nær-
værende og kvalitetsbevidst: En 
drift, der hele tiden afspejler de 
mennesker og behov, som bevæ-
ger sig inden for Fremtidsfabrik-
kens sfære – og som nysgerrigt 
trækker inspiration fra andre 
steder og skaber spændende nyt.

ELSKER DU UDFOLDELSE OG ANSVAR - HAR DU  
ERFARING MED CAFÉDRIFT, OG BRÆNDER DU FOR  
AT GIVE DINE MEDMENNESKER EN GOD OPLEVELSE?
Vi søger en café-koordinator, der 
brænder igennem, og har nærvæ-
ret, varmen og professionalismen 
til at skabe daglig glæde, udvik-
ling og kvalitet i vores to nystarte-
de caféer på Fremtidsfabrikken i 
Svendborg. 

OM OS  
Café Væredygtig I&II drives  
under Fonden Skovhaven, som 
nytænker autismepædagogik på 
en måde, så meningsfuldhed og 
konstante tilpasninger er centrale 
for vores måde at arbejde på.  
 
Vi tror på, at der skal mere til end 
faste rammer og forudsigelighed. 
Vores erfaring siger, at man kom-
mer længst med at bruge den tid 
og de ressourcer, der skal til, hvis 
man skal lave kvalitet. 
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begge caféer, og skal være med 
til at sikre den fortsatte udvikling 
i tæt samarbejde med ledelse og 
øvrige samarbejdspartnere. 

Du har ansvaret for afsøgning 
og udvikling af nye markeder; 
herunder frokostcatering og mor-
genmads-takeaway. 

Du skal sikre, at vi bruger de 
rigtige leverandører, køber mest 
muligt lokalt eller økologisk, og 
får leveringssamarbejde op at stå 
med vores egne produktionsvær-
ker, herunder særligt  på føde-
varesiden, med Madværket og 
Brødværket. 

Vi er inspireret af ernærings- 
eksperten Lise Faurschou Hastrup 
- der tager afsæt i økologi, sund-
hed, miljø, klima, kvalitet, sanse-
lighed og livsappetit.  

I Café Væredygtig I på Jessens 
Mole findes vores væredygtig-
hedsshop, hvor lokale kunsthånd-
værker har udstilling og salg. 

Det er kunsthåndværkernes eget 
ansvar at indrette deres stand, 

DINE OVERORDNEDE  
ANSVARS- OG ARBEJDS- 
OMRÅDER  

•Servicere Fremtidsfabrikkens  
  iværksættere og brugere af arbejds-
  caféerne med et væredygtigt afsæt. 

•Facilitere og servicere kursister: 
  Sikre den rette forplejning på det 
  rette tidspunkt og med et tydeligt 
  præg af Café Væredygtigs og Fon-
  den Skovhavens værdier og prin-
  cipper.

•Ordrehåndtering, aftale forplejning 
  med kursister, tilbudsgivning, 
  prissætning og klargøring til faktu-
  rering.  

•Sikre den fortsatte udvikling af 
  Væredygtighedprincipperne i tæt  
  samarbejde med ledelsen.

•Skabe et godt samarbejde med de 
  interne værker i Fonden Skovha-
  ven: Madværket, Brødværket, 
  Designværket og Naturværket 
 
•Udvide og pleje samarbejdet med 
  lokale leverandører; både fødevare-  
 producenter og kunsthåndværkere. 
 
•Sikre en god og indbydende stem-
 ning i caféerne og  designshoppen. 

men du vil have med det daglige 
salg at gøre, og vil løbende skulle 
sikre en pæn og indbydende 
shop; ligesom du vil være med at 
til at finde nye udstillere. 

OM DIG  
Vores Café-koordinator har  
selvfølgelig erfaring fra cafédrift 
- og ved rigtig meget om kaffe og 
mad.  
 
Måske har du arbejdet på et kur-
sussted eller i et kulturhus med 
en tilknyttet café, eller måske har 
du haft egen café/catering. Vejene 
til jobbet kan være mange, men vi 
vægter smil, glæde og din måde 
at være i verden på, meget højt. 

Vi forventer ikke, at du har pæ-
dagogisk erfaring, men du skal 
kunne rumme, understøtte og 
udføre en pædagogisk indsats. 

Vores stærke, værdygtige café- 
koordinator vil få et stort ansvar 
og spillerum i den videre udvik-
ling af Café Væredygtig I&II, så 
her er muligheden for et kreativt 
job med masser af råderum. 
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•Skabe god storytelling og pleje 
  vores sociale medier. 

•Sikre udvikling og tilpasning af 
  menuer med afsæt i årstiderne og  
  lokale fødevarer. 

•Udvide kendskabet til Væredygtig
  hedscaféerne og Fonden Skovha-
  ven. 

•Sikre tydelig beskrevne procedurer 
  for at understøtte de pædagogiske  
  rammer. 

•Overordnet ansvar for egenkontrol 
  i begge caféer og overordnet ansvar   
 for indkøb til begge huse – vi ønsker   
 mest mulig økologi og leverancer  
 fra vores egne værker.  

•Overordnet ansvar for personale-
  dækning i begge caféer. 

•Kompetenceudvikling og positiv 
  inspiration af medarbejdere til- 
  knyttet Café Væredygtig I&II 

• Deltage i samarbejdsmøder mellem 
  Café Væredygtig, Fonden Skovha-
  ven og Fremtidsfabrikken.  

•Sikre et lækkert og indbydende 
  cafémiljø med gode overraskelser, 
  og hvor væredygtighed er nøgle- 
  ordet. 

LYDER DET SOM 
NOGET FOR DIG?
Ring til leder Chanette Lindgren 
på tlf. 5146-8091 hvis du vil vide 
mere.  

Stillingen er på fuld tid, med 
ordnede løn- og arbejdsforhold.
Vi ønsker at ansætte dig pr. den 
1. februar 2021 - så skriv til os 
nu! 
 
Send din ansøgning senest 
tirsdag den 15. december kl 
23.59, til Chanette Lindgren på 
mail: cl@skovhaven-fyn.dk mrk. 
”CAFÉ-KOORDINATOR”.   
 
Samtaler forventes afholdt fredag 
den 18. december.

Læs mere om Café Væredygtig 
på vores Facebookside af samme 
navn. Vil du vide mere om  
Fonden Skovhaven, så kig ind på   
www.skovhaven-fyn.dk

•Koordinere og varetage driften af 
  salget i designshoppen.

•Koordinere og indkalde til fælles-
  møder med personale, interne og   
  eksterne leverandører.

•I samarbejde med Fonden Skovha-
  vens arbejdsmiljørepræsentant 
  sikrer du det gode arbejdsmiljø i  
  Café Væredygtig. 
 

SÅDAN ER DU SOM PERSON
Smil og service falder  
dig helt naturligt 

Netværker af natur  
og samtalestarter

God til at skabe struktur  
for nye arbejdsgange 

Nysgerrig på indvendinger og  
ikke bange for modstand

Skynder dig langsomt 

Tålmodig og balanceret

Får alle til at føle sig set og vigtige

God til at skabe plads til udvikling 

Man mærker, når du træder  
ind i rummet

God til at se samarbejde  
og tør udfordre


