NY LEDER TIL CAFE SONJA PÅ VESTERBRO
Settlementet søger en ny leder til vores legendariske Café Sonja, det bankende hjerte i vores sociale
handelsgade i Saxogade siden 1987.
Café Sonja er ganske særlig. Vi er først og fremmest topprofessionelle. Hver dag møder vi vores skønne
gæster med det største smil, den varmeste betjening, og de fineste retter tilberedt på økologiske og
klimavenlige råvarer honoreret med sølvmærket i økologi. Vi sætter en ære i et stærkt salg, så vi hvert år når
vores budgetter og konstant udvikler og optimerer vores forretning. Vi er en socialøkonomisk café, der
arbejder for at gøre en forskel for udsatte borgere, der er udenfor arbejdsmarkedet.
Men når vi selv skal sige det, er det alle os, der arbejder i caféen, der tilsammen skaber den helt særlige
Sonjastemning. Vi har et enestående arbejdsfællesskab, fordi vi har vidt forskellige baggrunde og
kompetencer. Vi er flexere, frivillige, fuldtids- og deltidsansatte, samt praktikanter i jobafklaring i kortere og
længere forløb, da en væsentlig del af forretningen er at sikre, at mennesker, der har været længe uden for
arbejdsmarkedet, får viden, mod og tro på egne kompetencer i en arbejdssammenhæng.
Det blandede arbejdsfællesskab gør hverdagen charmerende, dynamisk og til tider uforudsigelig, og vores
nye leder skal videreføre og udvikle den helt særlige socialøkonomiske forretning.
Du har erfaring fra ledelse af café og/eller restaurant. Det er helt afgørende, at du har erfaring med drift og
udvikling af forretning og at du sikrer sorte tal på bundlinjen.

OG SÅ SKAL DU HAVE:
•

•
•
•

Erfaring inden for arbejde med socialøkonomisk virksomhed. Måske har du allerede erfaring med en
beskæftigelsesrettet indsats. Du kan se det unikke i hvert menneske, gribe potentialet for dialog og
udvikling, du formår kombinationen af feedback, støtte og skub på rette tid og tidspunkt, så
mennesker vokser og kommer videre
Sans for service. Du magter kombination af at gå forrest, ud på gulvet, ned i detaljerne og op i
helikopteren med det overblik, nogle gange på én gang
Sans for kvalitet, stemning og æstetik. Du sikrer, alt går op i en højere enhed, da kun det bedste er
godt nok til Café Sonjas gæster
Et stærkt gen for samarbejde. Du skal lede caféen i et team med vores kok og den anden caféleder.
Derudover indgår du i et tæt samarbejde med de øvrige forretningsledere i de socialøkonomiske
butikker i Saxogade, mentorerne for praktikanterne og masser af øvrige medarbejdere i
Settlementet

DET FÅR DU:
•
•
•

De skønneste medarbejdere, humor, højt til loftet, frivillige og kolleger i en kultur, der brænder for
fællesskabet og det rummelige arbejdsmarked
En unik chance for at udvikle Café Sonja i et professionelt team og sammen med de bedste kolleger
at udvikle den samlede Sociale Handelsgade i Saxogade
Løn efter aftale

Ansættelsesstart: 15. august (eller senere, hvis vi skal vente lidt på den helt rette)
Ansættelsessamtaler: Løbende
Send din ansøgning til leder af Saxogade, Maria Pagels: maria_pagels@settlementet.dk

