
 

Cafémedarbejder med erfaring i fremstilling af varme 

og kolde retter, søges til Café Gadehjørnet, Gadehave-

gård i Tåstrup 

Afdelingen Gadehavegård i Høje-Taastrup søger til Café Gadehjørnet, en moden med-

arbejder m/k på deltid, 25 timer om ugen – fordelt på 5 hverdage. Du vil sammen 

med en anden kollega få ansvaret for, at cafeens kunder og Gadehjørnet bliver ser-

viceret. 

Arbejdstiden vil være differentieret i tidsrummet fra kl. 9.00 til kl. 19.00. Du skal være 

indstillet på, at der vil være enkelte arrangementer, der slutter senere end kl. 19.00. 

Der er tiltrædelse snarest muligt. 

Om stillingen 

• Fremstilling af dagens ret, samt retter fra et menukort 

• Servicering af cafeens kunder 

• Cafédrift herunder fødevarefremstilling og egenkontrol 

• Markedsføring af Café Gadehjørnet 

• Rekruttering af frivillige 

• Administration og udlejning af selskabslokaler og mødelokaler 

• Tilrettelæggelse samt deltage i arrangementer som Café Gadehjørnet arrange-

rer 

• Bestilling /indkøb af varer, herunder madlavning, rengøring og tøjvask 

• Regnskabsførelse 

• Udarbejdelse af menuplaner  

 

Kvalifikationer 

• Erfaring fra lignende stilling (fx køkkenassistent eller lign.) 

• Behersker dansk i skrift og tale 

• Rengøringserfaring 

• Erfaring med fødevarefremstilling og kassebetjening 

• Skal kunne arbejde selvstændigt 

• Indehaver af hygiejnebevis 

• Pc-bruger på brugerniveau 

• Mestrer samarbejde og kan overskue at have mange bolde i luften   

• Du søger en varig stilling 

• Du kan fremvise en ren straffe-/børneattest  

Endvidere vil der blive lagt vægt på, at 

Du kan arbejde selvstændigt, er fleksibel og initiativrig, således, at opgaverne løses på 

en god og effektiv måde. Derudover forventes det, at du har gode samarbejdsevner 

og kan have mange bolde i luften på samme tid.  

Vi tilbyder 

Et selvstændigt job hvor du har mulighed for at sætte dit eget præg på processerne til 

gavn for vores beboere. Vi tror på at spændende opgaver, selvstændighed og fleksibi-

litet i jobbet giver tilfredse medarbejdere og gode resultater.  



Den ugentlige arbejdstid er 25 timer om ugen, ekskl. frokost. Du tilbydes desuden en 

sundheds- og behandlingsforsikring. 

Løn og pension efter aftale. 

Kontakt og ansøgning 

Vil du høre mere om stillingen, så kontakt Driftsleder Ole Nielsen på telefon 43 99 83 

52 

Vi ser frem til at modtage din ansøgning vedlagt CV, gerne bilagt eventuelle anbefa-

linger og eksamensbevis. Send din ansøgning via linket nederst på siden senest den 

fredag den 9. august 2019. Samtaler forventes afholdt i uge 34/35. 

 

 


