Café Sonja søger kok der brænder for Mad og Mennesker

Café Sonja, som er en del af Saxogade – Københavns sociale handelsgade - er en socialøkonomisk virksomhed, hvor vi er
sociale bag ved disken og professionelle foran disken. Det betyder, at vi har socialt udsatte som en del af vores drift,
men at vi ellers fungerer som en almindelig café. Som kok skal du være med til at holde den høje madkvalitet, der
bevirker at kunderne har lyst til at vælge netop os til hverdag, til møder og til festlige lejligheder.
Vi er i gang med en rivende udvikling med fokus på at optimere kvalitet, økonomi og arbejdsgange i Sonja og ved
cateringordre.
Vi har brug for dig der…

•
•
•
•
•
•
•

Kan dit madhåndværk og brænder for at lære fra dig
Har visioner for at udvikle menu og sortiment til vores nuværende og kommende kundesegment
Kan gennemføre udviklingen af menu og sortiment til catering
Kan stå for leverandørkontakt og forhandle de bedste priser hjem, mens kvaliteten af råvarerne holdes højt
Kan være med til at øge økologiprocenten (vi har Pt. bronzemærke)
Kan stå for egenkontrol i samarbejde med dine kollegaer
Kan stå for kalkulation af den daglige menu og ift. cateringordre

•

Kan overholde indkøbsbudget

•
•
•

Kan stå for kundekontakten ved større catering og større arrangementer i Sonja
Kan bidrage med idéer til PR for vores produkter
Vil være med til at udvikle caféen til Københavns bedste rummelige og bæredygtige café

Vi sætter pris på at du…

•
•
•
•
•
•
•
•

Er en ildsjæl som brænder for tanken om den socialøkonomiske café!
Tager ansvar
Har et stort engagement i forretningen Sonja såvel som i den sociale side af Sonja. Tror på at begge dele er et
hele
Tror på ressourcen i det enkelte menneske og vil arbejde med udvikling
Er fleksibel og kan holde hovedet koldt også når ”vagtplanen” ændres til plan E, og vi har travl. Du kan lide at
finde løsninger selv i en til tider kaotisk hverdag
Er både idérig og udførende
Har visioner for dit område og kan gå foran og inspirere andre
Kan ”deale med” at der ikke er alle kollegaer der er lige gode til systemer, sætte ting på rigtige sted osv.

Vi kan tilbyde…

En arbejdsplads, hvor du er med til at præge udviklingen af en socialøkonomisk café der allerede er god til det sociale
arbejde, og mangler dig der skal være med til at øge madkvalitet og økonomisk bæredygtighed
En arbejdsplads med gode kollegaer der alle brænder for Café Sonja som rummelig arbejdsplads og virksomhed
En fuldtidsstilling hvor du både skal kunne tage dag, aften og weekendvagter
Ansøgningsfrist…

Send din ansøgning til Anne Østergaard, anne.oestergaard@settlementet.dk senest 16/5/18, kl. 12.00. Vi holder
samtaler i uge 21 og ansættelsen er med start hurtigst muligt, hvis vi funder den rette kandidat.

Kort om Settlementet

Settlementet på Vesterbro er en professionel civilsamfundsorganisation, der arbejder med inddragelse af
civilsamfundet for udsatte borgeres sociale og kulturelle ligestilling. Vores mission er at skabe håb, udvikling og
meningsfulde fællesskaber for socialt udsatte borgere, der falder gennem velfærdssamfundets net, ved at understøtte,
at det enkelte menneske udfolder sit potentiale og bidrager positivt til samfundet. På denne måde bidrager vi til, at der
bygges bro mellem forskellige fællesskaber og enkeltpersoner, på tværs af generationer og på tværs af sociale og
kulturelle skel. Vores mål er således at sikre ligestilling og social integration for socialt udsatte borgere. Dette er ikke
bare til gavn for den enkelte borger, men for hele samfundet. Settlementet på Vesterbro er organiseret som en
erhvervsdrivende fond og er registreret som en socialøkonomisk virksomhed med 45 ansatte og 100 frivillige. Læs mere
på www.settlementet.dk.

Kort om Saxogade
Saxogade er Settlementets sociale handelsgade, hvor alle butikker på hver deres måde kombinerer en økonomisk, en
social og en grøn bundlinje. Med Saxogade ønsker vi at skabe et arbejdsfællesskab, der kan rumme dem, som er blevet
skubbet ud af det ordinære arbejdsmarked og samtidig give kunder en mulighed for at rette deres forbrug i en socialt
ansvarlig og miljømæssig bæredygtig retning.
Saxogade har været under løbende udvikling de senere år og fik i efteråret 2016, med støtte fra Tuborgfondet,
mulighed for at udvikle tre nye socialøkonomiske butikker, som understøtter Settlementets mål om at styrke en
bæredygtig udvikling, med fokus på en miljømæssig og social bundlinje. Butikkerne i Saxogade er primært baseret på
frivillig arbejdskraft og alle butikker har løbende borgere i forløb og beskæftiger folk på skånevilkår. Saxogade er i
foråret 2018 nomineret til AOK prisen
I Saxogade holdes der også jævnligt events, som inddrager butikker og borgere på tværs af lokalsamfundet. Kort sagt, i
Saxogade er forskellighed det normale og derfor passer man ind, selvom man er anderledes.

