
Brænder du for at udvikle unge mennesker med særlige behov? 
Ser du værdi i at udvikling foregår i en professionel restaurationsbranche?

KaffeFair er i en spændende udvikling og søger derfor en socialfaglig medarbejder, der er klar til at indgå i et professionelt 
team omkring vores STU-uddannelse samt øvrige opkvalificeringsforløb.

KaffeFair er en unik virksomhed og en af de populære aktører indenfor STU-området i Aalborg. Vi er en socialøkonomisk 
virksomhed v/FOKUS Folkeoplysning. Vi driver restaurant-, konference og kantinevirksomhed på tre adresser i Aalborg kom-
mune. 

Hos KaffeFair fokuserer vi på praktisk træning, hvor oplæring foregår i den daglige drift. På den måde skaber vi et realistisk 
billede af, hvad det vil sige at være på arbejdsmarkedet. Udover køkkenfaglige kompetencer, får eleverne mulighed for at 
tilegne sig arbejdsmarkedskompetencer samt at udvikle personlige ressourcer. Vi arbejder vi ud fra en anerkendende tilgang 
med fokus på elevernes kompetencer og deres oplevelse af at lykkes. Det er vigtigt for os at skabe inkluderende fællesska-
ber, hvor vores medarbejdere tager ansvar for, at der er plads og læringsrum til alle. 

Du vil indgå i et team af social- og køkkenfaglige medarbejdere, som alle sætter KaffeFairs værdier højt. Dine arbejdsopgaver 
vil primært være omkring vores STU-elever, hvor undervisning, vejledning og dokumentering er en del af dagligdagen.
Du skal evne at organisere og afholde møder og have jævnlig kontakt med UU-vejledere, forældre, sagsbehandlere og evt. 
eksterne samarbejdspartnere. 

Vi leder efter en kollega, som…
• Har en god forståelse for og lyst til at arbejde med mennesker med særlige behov, der har faglige, personlige og  
    sociale udfordringer

• Har erfaring med undervisning

• Har erfaring med dokumentering af status/progression

• Kan formulere dig på dansk både mundtligt og skriftligt, samt udarbejde mål og uddannelsesplaner i samarbejde  
    med deltagerne i STU/specialforløb. 

• Har forståelse for/indblik i restaurationsbranchen

• Udviser fleksibilitet og er parat til at deltage i alle dele af KaffeFair

• Kan bevare overblikket og dit gode humør, også når vi har travlt

• Kommunikerer respektfuldt og tydeligt og har tålmodighed

• Kan håndtere konflikter

KAFFEFAIR SØGER 
SOCIALFAGLIG MEDARBEJDER



KaffeFair har en klar holdning til råvarer og madkvalitet. Der er bæredygtighed og økologi på menukortet med velkendte 
retter lavet fra bunden. Vi tilbyder uformelle rammer med fokus på fællesskab. Godt arbejdsklima og respekt for hinanden er 
fundamentalt for den måde vi ønsker vores køkkener drevet på. Som ansat i KaffeFair bliver du en del af FOKUS Folkeoplys-
ning, der har ca. 150 medarbejdere i Aalborg. FOKUS skaber sundhed, medborgerskab og beskæftigelse gennem arbejdsfæl-
lesskaber og udvikling af faglige kompetencer. 

Det er vigtigt for os, at ansøgere har hjertet på rette sted og kan se mennesket frem for borgeren. 
- og så skal du have en høj grad af forståelse for, at KaffeFair også er en del af en professionel restaurationsbranche.  

KaffeFair er en attraktiv arbejdsplads med en spændende, udfordrende og afvekslende hverdag, hvor der er gode udviklings-
muligheder. Vi lægger stor vægt på gode samarbejdsevner og lysten og evnen til vidensdeling og læring, selvom her til tider er 
travlt. Vi har fokus på medarbejdernes fortsatte udvikling og tager kompetenceudvikling seriøst.

Stillingen er på fuld tid og arbejdstiden er som udgangspunkt placeret mandag til fredag i dagtimerne, men arbejde på andre 
tidspunkter af ugen/dagen kan forekomme.
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst og på baggrund af kvalifikationer. Tiltrædelse 1. september 2021 eller 
efter aftale. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 27.

Ansøgning med CV sendes til: 
Forløbsansvarlig Lotte Høst Poulsen på lotte@kaffefair.dk senest d. 30. juni 2021. Kl. 12.00.
For spørgsmål til stillingen kan du kontakte Lotte Høst Poulsen på tlf. 29 44 00 60

For spørgsmål til stillingen kan du kontakte direktør Bjørn Salling på 41 11 20 44.


