
CAFE- 
MEDARBEJDER
Brænder du for at lave mad, og elsker du at skabe 
god stemning omkring dine medmennesker?  
-Så har vi jobbet til dig!
Velkommen til Café Væredygtig: En dagcafé og en 
arbejdscafé for iværksættere, kursister og studerende - og 
for alle, der lige vil ind og nyde en lækker morgenmad, 
kaffe eller frokost i hyggelige, rolige rammer - lige ud til 
den smukke marina og Svendborg Havn.

Caféen er også dagtilbud for unge voksne med autisme. 
Disse skønne unge mennesker bager kager, går til 
hånde med en masse opgaver, og bidrager til den rare 
stemning, som vores gæster nyder. Vi er et væredygtigt 
sted, hvor vi passer på hinanden, passer på os selv; 
støtter og bakker op.

Vi har åbent hverdage i dagtimerne i vores to caféer på 
Jessens Mole og Kvægtorvet i Svendborgs hjerte, og her 
får du rig mulighed for at udfolde dit servicetalent, mens du 
tilbereder lækre retter i en omskiftelig og munter hverdag.

Du kommer til at lave forberedelser til større selskaber/
kurser, stå for bestilling, modtagelse og kontrol af varer, 
tilberede kolde og varme retter, lave salater, anrette buffet, 
deltage i menuplanlægning - og iøvrigt udføre forefaldende 
arbejde i caféen. Og så sikrer du som en selvfølgelighed, at 
vi opretholder alle standarder for hygiejne og renlighed.

Du kommer til at arbejde både selvstændigt og i teams, da 
vi hjælper hinanden. Og så får du meget medbestemmelse.  

Som udgangspunkt er der ingen weekend- eller 
aftenvagter, men der kan dog forekomme enkelte arrange-
menter i løbet af året. stillingen er på 25 timer/uge.

Hos Café Væredygtig samler vi på glade medarbejdere. 
Du kan derfor blandt andet se frem til: Pause med løn, 
overenskomstmæssig lønpakke, frokostordning og personale-
rabat. Og så får du Svendborgs sødeste kollegaer! 

Er du vores nye kollega?
Du brænder for at lave mad – og du er god til det. Din faglige 
baggrund er ikke nær så vigtig som din passion for mad,  
service og velsmag. 

Du elsker mennesker, du er empatisk - og det falder dig 
naturligt at skabe god stemning omkring dig – og du 
arbejder selvstændigt og initiativrigt.

Send os din ansøgning med CV til leder Chanette Lindgren 
på cl@skovhaven-fyn.dk senest den 20. marts.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at 
kontakte Chanette på ovenstående mail, eller læse mere om 
vores dejlige café på www.cafeværedygtig.dk og på Facebook.

Vi glæder os til at høre fra dig!
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