
                  

Café Sonja søger ny event- og frivillig koordinator 
 
På Vesterbros hyggeligste Café Sonja skal der ske noget nyt. Vi vil udvide vores åbningstider, så 
vesterbroerne også kan besøge vores skønne café i alle aftentimer og i weekenderne. Derfor har vi brug for 
en kreativ, struktureret og energisk koordinator med smittende energi, der kan sikre at gamle og nye 
frivillige vil arbejde sammen og sikre nyt aftenliv i cafeen i form af skarpe og sjove (social)politiske events. 
 
Måske er det dig, vi leder efter! 
 
Cafe Sonja er en del af Settlementet. Vi har arbejdet for og med socialt udsatte på Vesterbro i over 100 år. 
Du vil således blive en del af en organisation, der er stærkt forankret lokalt i den sociale handelsgade, 
Saxogade, og som har fuld fart på innovation og fornyelse, samtidig med vi står solidt plantet i kraft af vores 
dybe rødder. 
 
Dine opgaver vil bestå i at: 
 

• Rekruttere og fastholde frivillige – og sikre den stærke Café Sonja-spirit 

• Holde frivillig-workshops og sikre kompetencer, ejerskab og engagement hos de frivillige 

• Sikre koordinering af events i samarbejde med frivillige og ansatte i Settlementet 

• Samarbejde tæt med Café Sonjas ”daghold” om fælles drift af cafeen, hvor du vil have ansvaret for 
”aftenholdet” 

• Sikre budget, planlægning og opfølgning 
 
Vi kan tilbyde: 
  

• Et engageret fællesskab med plads til alle 

• Et spændende job – med kolleger der brænder for at skabe social forandring 

• Et entreprenant miljø, hvor du får en afgørende rolle i udviklingen af events og aftenkonceptet 
 
Vi forventer, at du: 

• Har arbejdet med organisering af events, kulturelle arrangementer og/eller politiske debatter 

• Arbejder struktureret med rekruttering og fastholdelse af frivillige og giver rum og ansvar til den 
enkelte frivillige 

• Er kreativ og politisk tænkende og kan engagere andre med din smittende energi 

• Tager ansvar og har mod på at drive café sammen med frivillige 

• Er løsningsorienteret og effektiv, og går op i at nå dine mål (også budgettet!) 
 
Der er tale om en 20 timers stilling med reference til Anja Kure, der er forretningsudvikler og leder af den 
sociale handelsgade i Saxogade, samt tæt samarbejde med dagslederen af Café Sonja. Har du spørgsmål er 
du mere end velkommen til at ringe til Anja på 22988772. 

Vi holder samtaler i uge 5 og 6, og frist for ansøgning er 24/01 kl. 12.00. Send ansøgning og cv til 

anja.kure@settlementet.dk   

Mærk din mail med: Ansøgning // Café Sonja event- og frivilligkoordinator. 

 



                  

 

Kort om Settlementet  

I Settlementet tror vi på det enkelte menneske og de stærke fællesskaber. I kraft af mere end 100 års 
erfaring styrker vi socialt udsatte hver eneste dag. I vores Sociale Handelsgade i Saxogade, via vores 
beskæftigelses – og rådgivningsarbejde, i vores mange klubber, Feriekolonien Lyngborgen og det aktive 
værested Gang i Gaden. Alle er med i fællesskabet. 
 

Kort om Saxogade  

Settlementet har drevet socialøkonomiske aktiviteter i Saxogade siden 1986, og har revitaliseret  
gaden til Københavns første sociale handelsgade. 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 
kompetenceudvikling.  
 
I Saxogade har vi fire socialøkonomiske virksomheder, samt træværkstedet, Fredes Woodshop. 
Gadens butikker indeholder: Café Sonja, børnetøjsbutikken Heidi & Bjarne, design butikken Normas, 
Urban Gardening virksomhed og showroom Grønne Kræfter. Derudover har Saxogade to co-
creation butikker, hvor vi i samarbejde med kommercielle virksomheder skaber rummelige 
arbejdspladser for udsatte borgere. På nuværende tidspunkt har vi to co-creation butikker: LØS 
Market – emballagefrit supermarked og Naturli’ – den veganske købmand. Alle gadens butikker er 
kommercielle foran disken og sociale bagved. Det vil sige, at butikkerne har fokus på at drive 
virksomhed samtidig med, at de skal opkvalificere praktikanter.  Alle butikker og værksted har 
praktikanter.   
 

Lidt mere om Settlementet 
 
Vores indsats er centreret om følgende: 

• Gælds- og juridisk rådgivning til fattige og udsatte mennesker, der er havnet i gældsfælder 
for nogles vedkommende tæt på en million, fordi de fristes af kvik-lån og ofte forårsaget af 
psykisk sygdom forsøger at overleve på kontanthjælp eller integrationsydelse, 

• En trædesten ud på arbejdsmarkedet for mennesker, der sidder fast i 
kontanthjælpssystemet. Vi giver støtte via personlig mentor, virksomhedsmentor – og via 
målrettede praktikforløb i vores sociale handelsgade i Saxogade, hvor vi driver syv 
forretninger på kommercielle vilkår, samtidig med at udsatte mennesker finder vejen tilbage 
til et job, til et fleksjob eller hvis det er det, der skal til, bliver visiteret til førtidspension. 
Denne indsats er via et tæt samarbejde med Københavns Kommune, Den A.P. Møllerske 
Støttefond og Tuborgfondet for at forretningerne løber rundt i sig selv. 

• Værestedet, Gang i Gaden, der ligger på Istedgade og er et aktivt fællesskab for mennesker, 
der har mødt mange kampe og megen modstand i deres liv. Nogle af dem lever på gaden, 
nogle med misbrug, fælles for dem alle er, at de lever i udsathed og at Gang i Gaden er 



                  

deres anden hjem, eller hjemmet. Indsatsen har netop modtaget en fireårig driftsbevilling 
fra Københavns Kommune. 

• Klubber, der rummer fællesskaber, lige fra Fakras Kvindeklub, Madam Blå, Cuba-Klubben og 
mange flere. Mennesker, der samles, hjælper hinanden – og får den rådgivning de har brug 
for. Indsatsen er støttet af en række fonde og Københavns Kommune, 

• Derudover har vi en fantastisk feriekoloni, Lyngborgen, i Odsherred, der næste år fylder 100 
år. Kolonien rummer en række smukke bygninger og ligger på en fredet grund ned til en af 
Danmarks smukkeste strande. Vi lejer bygningerne ud og vi bruger dem naturligvis også i 
forbindelse med vores indsats for udsatte mennesker. 
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