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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. 

 

VÆRESTED PÅ VESTERBRO SØGER EN KØKKENANSVARLIG 25 TIMER OM UGEN 
 
Elsker du at lave god og sund ”mormor”-mad – så er det måske dig vi leder efter til Settlementets 
værested, Gang i Gaden. 
 
Gang i Gaden er et værested, der har fokus på fællesskab, rettigheder og sundhed, og vi drømmer 
om et hus, hvor disse ting kan bindes sammen over et godt og solidt måltid. Den varme velduftende 
hjemmelavede mad er i den grad noget, der bringer lykke hos vores brugere.  
 
Vi søger en, der elsker at lave mad, og som har erfaring og kendskab til sundhed og ernæring, samt 
overblik til at producere mad i større mængder. Også sammen med brugerne af værestedet. Du 
skal have lyst til at være en del af hverdagen og fællesskabet på værestedet. 
Du skal trives i et miljø, hvor der ofte er ”gang i gaden”, og hvor dagene aldrig er ens. Vi holder af at 
tage på ture i naturen, spise god mad sammen, drikke kaffe og dele hverdagens op- og nedture. 
 
Gang i Gaden er et aktivt værested for socialt udsatte voksne beliggende på Vesterbro. Vi er et lille 
værested, hvor tætte relationer, omsorg og nærvær er i højsædet. Her kommer dagligt 25-30 
brugere, og vi tilbyder en hverdag og et sted at høre til for mennesker, der ofte ikke har det 
andetsteds. Gang i Gaden har åbent mandag – fredag kl. 9- 14. 
 
Brugerne af værestedet kommer med forskellige baggrunde - nogen er hjemløse, andre psykisk 
syge eller ensomme - fælles for dem alle er dog at de bruger Gang i Gaden som en base, en fast 
struktur og et fællesskab at være en del af i en hverdag, der ellers ofte er præget af kaos. 
I Gang i Gaden har brugerne mulighed for at få personlig vejledning og rådgivning i forhold til 
arbejdsmarkedet, økonomi, boligsituation og sundhed. Derudover tager vi på udflugter både i og 
uden for byen. 
 
Dine opgaver som køkkenansvarlig: 

- planlægning af menu samt indkøb  
- daglig produktion af morgenmad og frokost 
- egenkontrol 
- lettere rengøring af køkken  
- inddragelse af brugere i madlavningen 

Dine kompetencer og erfaringer: 
- du har eller er i gang med en relevant uddannelse, eller har relevant erfaring med sundhed 

og ernæring 
- du har erfaring med at arbejde med socialt udsatte voksne   
- du kan håndtere at arbejde i et miljø, der til tider er konfliktfyldt  
- det er vigtigt, at du er robust anlagt og forstår at sætte grænser overfor en målgruppe, der 

til tider har en grænseløs adfærd 
- du er en optimistisk og smilende person 
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Du vil blive del af et team af 4 ansatte med godt sammenhold og god energi. Stillingen er på 25 
timer ugentligt og ønskes besat hurtigst muligt. 
 
Kontakt: 
Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte Aja Kristoffersen tlf. 2510 4912.  
 
Ansøgning: 
Send en ansøgning med CV til job@settlementet.dk 
 
Ansøgningsfrist: 
D. 16. maj 2022 kl. 12. Der afholdes ansættelsessamtaler d. 19. maj 2022 

 


