
VIL DU VÆRE VORES NYE KOLLEGA?

CAFÉMEDARBEJDER MED 
PÆDAGOGISK TÆFT
VI SØGER EN SERVICEMINDED, KREATIV OG MADGLAD  
PERSON TIL VORES TEAM FRA DEN 1. OKTOBER

OM OS 
Fonden Skovhaven arbejder for og sammen med unge voksne autister, og tilbyder bolig,  
støtte i eget hjem, dagbeskæftigelse, arbejdstræning, arbejdspraktik og mange andre  
aktiviteter. Vi baserer os på et værdisæt om, at der skal være tid til det hele og mulighed for 
mere

Som del af vores indsats, driver vi for Svendborg Kommune de to caféer (Café Væredygtig)  
i tilknytning til Fremtidsfabrikken. Her er cafédriften rammen om vores erhvervsrettede  
praktik- og dagtilbud for de unge.
 
Gennem nyansættelse ønsker vi at opkvalificere og udvide den faste medarbejderstab  
til driften af caféerne i den kontinuerlige indsats for at udvikle maden og forbedre  
den service, vi yder generelt.

STILLINGEN 
Som vores nye cafémedarbejders bliver dit ansvar, i samarbejde med cafékoordinator  
og den anden faste cafévært, at skabe innovation og nytænkning - og sikre den mest  
optimale cafédrift indenfor Fonden Skovhavens og Fremtidsfabrikkens værdier og  
interesser, samt det fælles tredje: ”Væredygtighed”. 
 
Du vil, sammen med caféværten og cafékoordinatoren have ansvar for/afgørende indflydelse på:  

- Den forventede omsætningsfremgang hen imod et konkret mål primo 2023
- Caféernes årshjul, åbne-/lukkeperioder i ferier mv., events, tematiseringer mv. 
- Et løbende højkvalitetsvaresortiment, der skifter efter årstiderne 
- Caféernes daglige åbningstider og aktiviteter
- Samarbejdet med Fonden Skovhavens øvrige dagtilbud, herunder samordning af  
 aktivitetstilbud med henblik på praktikforløb i caféerne.
- Samarbejdet med Fonden Skovhavens interne leverandører til caféerne
- Fremtidig produktionsstruktur såvel indenfor intern som ekstern levering af mad   
- Servicering af Fremtidsfabrikkernes indbyggere, kursus/eventholdere og andre  
 kunder
- Menuplanlægning
- Varebestilling
- Fremstilling af kolde og varme retter
- Servicering af daglige møder og kurser
- Daglig rengøring af køkken og caféområder 

OM DIG 
Vi forventer, at du har grundigt kendskab til at arbejde i køkken - gerne som uddannet  
indenfor faget; f.eks. som caterer, kok, smørrebrødsjomfru eller lignende. 
 
Du er ansvarsbevidst, empatisk og klarer rutineret en travl situation. Du brænder for den gode  
mad, for at prøve nye ting - og du hader madspild. Og så er du empatisk og tålmodig.

Cafémedarbejdere udgør en samlet pulje af ressourcer, og skal i særlige situationer indgå i  
daglig drift på alle caféernes/produktionens områder. Stillingens indhold udbygges og 
justeres løbende i samarbejdet. 
 

Arbejdstiden er fortrinsvis i dagtimerne på hverdage mellem 8-14. 
Enkelte aftenarrangementer vil forekomme.

Ansættelse er fra 1. oktober 2022, og er foreløbig 25 timer ugentligt med mulighed for  
opnormering. Har du spørgsmål til stillingen, kontakt da Line på tlf. 5458-2404  
i tidsrummet 9.00-11.00 tirsdage og torsdage. 

Mail din ansøgning samt relevante bilag til ll@skovhaven-fyn.dk
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