
Vi søger en kok, der med kokkehuen fuld af pædagogisk tilgang og kærlighed til 
økologisk madlavning, vil være en del af vores mangfoldige og hyggelige socialøkono-
miske café i den sociale handelsgade, Saxogade på Vesterbro. 

Café Sonja bygger på fire principper: den gode smag, bæredygtige råvarer, det gode 
madhåndværk og det meningsfulde arbejdsfællesskab. Vi tror på hjemmelavet kvali-
tetsmad og vi tror på, at alle har noget at bidrage med. 
I Sonja er vi er en skøn blanding af dedikerede fastansatte medarbejdere, borgere i be-
skæftigelsesforløb, samt frivillige medarbejdere. 

VI HAR BRUG FOR DIG, DER:
Har køkkenerfaring: Vi laver al vores mad fra bunden. Derfor skal du have erfaring 
indenfor både bagværk, det kolde og det varme. Vores køkken er lille, så du skal have 
orden i dit køkken og arbejde effektivt. Du skal både have overblikket over dagens 
gøremål i køkkenet og være klar til spørgsmål fra frivillige, medarbejdere og praktikan-
ter, der ikke nødvendigvis har brancheerfaring. Du skal derfor være løsningsorienteret 
og villig til at gå forrest – med godt humør.
Du skal være engageret i dit arbejde og være mødestabil. Du skal have lyst og overskud 
til at omgås alle slags mennesker og være tålmodig i en travl café.

VI KAN TILBYDE: 
• En dejlig arbejdsplads, hvor ikke to dage er ens 
• Engagerede kollegaer og skønne gæster
• Klassisk og økologisk køkken, som fortolkes i en nutid kontekst
• Attraktive arbejdstider: mandag-fredag i dagstimerne 

Ansættelsen er fra december 2021 med introvagter ultimo november. Vi afholder lø-
bende samtaler. Send ansøgning og CV til maria_pagels@settlementet.dk. Mærk din 
mail med: Barselsvikariat, Kok.

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 Han-
delsgade 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 ram-
men om rummelige arbejdspladser i socialøkonomiske virksomheder, hvor borgere 
med problemer ud over ledighed tilbydes praktikforløb med fokus på faglig opkvalifi-
cering samt personlig og social kompetenceudvikling. 

KOK TIL CAFE SONJA
- BARSELSVIKARIAT -


