
Café Sonja søger køkkenmedarbejder, der brænder for mad og mennesker  
Café Sonja er en socialøkonomisk virksomhed, og er en del af Københavns sociale handelsgade, Saxogade, 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 køkkenmedarbejder 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 har brug for dig … 

• Der har min 2 års erfaring med madproduktion i et højt fleksibelt tempo. 
• Der kan dit madhåndværk. 
• Der er god til både traditionelle danske retter, men også til det vegetariske køkken. 
• Der har hygiejnebevis. 
• Der mestrer dansk i både skrift og tale.  

Vi sætter pris på at du… 

• Er engageret i både din madlavning og arbejdet i den bedste socialøkonomiske café!  
• Er stabil og tager ansvar.  
• Tror på ressourcen i det enkelte menneske og vil arbejde med den enkeltes udvikling. 
• Har et godt humør og er smilende.  
• Er fleksibel og kan holde hovedet koldt, når vi har travlt eller ved pludselige vagtplansændringer. 
• Kan lide at finde løsninger. 
• Er en teamplayer og kan lide at være sammen om at skabe den hyggeligste café for vores gæster. 

Vi kan tilbyde…  

• En arbejdsplads med gode kollegaer, der alle brænder for Café Sonja som rummelig arbejdsplads. 
• Stillingen er som udgangspunktet 56 timer pr måned, og vagterne ligger lige nu mandage kl 14-20.30, samt 3 

lørdage pr måned kl 8-15, samt 3 preptimer pr uge, som kan planlægges efter egen tid sidst på ugen. Der vil 
være mulighed for flere timer i forbindelse med ferie og sygdom. 

Du kan se mere om os på vores hjemmeside cafesonja.dk, Facebook og Instagram. 

Send din ansøgning inkl. CV til Caféleder Anne Østergaard  anne.oestergaard@settlementet.dk senest 
mandag d 30/6 kl 12.  Samtaler torsdag d 4/6. Evt. prøvevagt fredag d 5/6. Vi forventer en ansættelse fra 
1/8/19 

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  
Settlementet har drevet socialøkonomiske aktiviteter i Saxogade siden 1986. I dag er Saxogade Danmarks første 
sociale handelsgade. Alle Saxogades butikker er sociale bagved disken og kommercielle foran. Saxogade danner 
således rammen om rummelige arbejdspladser i socialøkonomiske virksomheder, hvor borgere med problemer 
ud over ledighed tilbydes praktikforløb med fokus på faglig opkvalificering samt personlig og social kompetence-
udvikling. Saxogade ønsker at fremme det bæredygtige forbrug, der både er socialt og miljømæssigt forsvarligt. 


