
KaffeFair mangler en kok, der vil arbejde med mennesker og som trives med at oplære andre.

KaffeFair på Strandvejen er i en spænende udvikling. Derfor mangler vi hjælp i køkkenet.

KaffeFair er en unik virksomhed og en af de populære aktører indenfor STU-uddannelse. Vi tager socialt ansvar og hjælper 
ledige ind på arbejdsmarkedet eller i gang med en uddannelse. 
KaffeFair en lille kæde af restauranter/kantiner der laver skøn mad med smag og holdninger. Vi lægger vægt på økologiske 
råvarer, men også at råvarerne er fra lokalområdet. Vi hylder sæsonvarer og bruger masser af grøntsager i vores køkkener.

Som vores nye kok skal du være med til at sørge for, at vores gæster får en unik oplevelse og selvfølgelig ikke mindst, deltage 
i vores oplæring af STU elever og unge så de får den bedste tid på KaffeFair.

Du vil indgå i et team af faglærte medarbejdere, som alle sætter KaffeFairs værdier højt. Samt en gruppe ikke-faglærte, der 
både består af unge i studiejobs og ledige som er i joblæring.

Vi forventer at du…
• Er uddannet kok og har brancheerfaring.
• Indgår i køkkendriften sammen med de øvrige medarbejdere.
• Medvirker i oplæring af nye medarbejdere, så vi sikrer give god og effektiv service
• Er interesseret i at bakke op om KaffeFairs værdier 
• Udviser fleksibilitet og er parat til at deltage i alle dele af driften 
• Er serviceorienteret og kan lide kontakt med kunderne.
• Kan bevare overblikket og dit gode humør, også når vi har travlt. 
• Kommunikerer respektfuldt og tydeligt og har tålmodighed

Derudover vil vi lægge vægt på, at du kan imødekomme følgende:
Det skal være naturligt for dig at tale med kunder og påtage dig en værtsrolle og formidle KaffeFairs værdier.

Gode samarbejdsevner med kolleger i afdelingen samt kolleger i den øvrige FOKUS organisation er helt essentielt. Ligesom 
du skal have en høj grad af forståelse for, at KaffeFair har medarbejdere der er i joblæring og som vi skal støtte så de kan 
komme videre i job. Det skal være naturligt for dig, at strukturere oplæring af medarbejdere og matche dem med de forskel-
lige jobfunktioner. 

Stillingen er på fuld tid og arbejdstiden vil hovedsageligt være aftenarbejde i tidsrummet 11.00 til 20.00, dagvagter kan 
forekomme og vil ligge indenfor tidsrummet 8.30-15.00.  Weekendvagter kan også forekomme i begrænset omfang. Løn og 
ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst med 3F og på baggrund af kvalifikationer.
Ansøgning med CV sendes til køkkenchef Thomas Mathiesen på thomasm@kaffefair.dk senest 15.06.2021.
Tiltrædelse tidligst d. 1. august 2021 eller efter aftale.

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

KOK TIL KAFFEFAIR

KaffeFair har fokus på at levere mad der smager godt i en god kvalitet og af gode råvarer. Vores mad skal få hverdagen til at 
smage bedre og vi tilbyder uformelle rammer med fokus på fællesskab. Godt arbejdsklima og respekt for hinanden er funda-
mentalt for den måde vi ønsker vores køkkener drevet på. Som ansat i KaffeFair bliver du en del af FOKUS Folkeoplysning, 
der har ca. 150 medarbejdere i Aalborg. FOKUS skaber sundhed, medborgerskab og beskæftigelse gennem arbejdsfælles-
skaber og udvikling af faglige kompetencer. 


