Kok, Økonoma eller anden relevant fagperson med pædagogisk flair til
Cafétinen i JAC Vestegnen.
Barselsvikariat 37 timer ugentligt i perioden 15/2 – 7/5 2021.
Cafétinen er en borgerdrevet kantine, hvis primære formål er at give beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud til voksne mennesker med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne.
Vores team består pt. af 16 borgere, 3 pædagoger og vores kok, som nu skal på barsel – og derfor mangler vi en vikar for ham.
Vi tilbereder dagligt god frokost til kantinens kunder, og det er vigtigt for os at vi hver
især bidrager til, at alle i teamet har en god, sjov og rar arbejdsdag.
Det primære for teamet er, at du kan arbejde og samarbejde inddragende og motiverende sammen med mennesker, som har behov for særlig hjælp og støtte.
Normalt driver vi en kantine, som – i gennemsnit – bespiser ca. 150 mennesker.
Pga. Covid-19 er vores arbejdshverdag og vores produktion pt. noget anderledes
end sædvanligt.
Vi producerer dagligt kold og varm ret til ca. 80 mennesker.
Herudover har vi bageri, opgaver ifb. med mødeforplejning til huset, samt diverse
praktiske opgaver i vores forskellige køkkenfunktioner.

Vi ønsker, at du:
-

-

J.Nr.:

Møder ind med godt humør, og gerne deler rigeligt ud af dette.
Er rolig, og formår at være lyttende og støttende, også når vi har travlt.
Er engageret, rummelig og tålmodig, - også når dagen eller opgaverne forløber på en anden måde end forventet.
Påtager dig ansvaret for den daglige drift, herunder økonomi, egenkontrol og
en menu-sammensætning, der består af sunde, varierede og velsmagende
retter.
Har gode erfaringer med at arbejde, og samarbejde, inddragende og motiverende.
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Vi tilbyder:
- Mulighed for at arbejde i et fantastisk team, hvor glæde, udvikling og læring er i
fokus, hver dag.
- Mange madglade kunder, som glæder sig til en velsmagende frokost hver
dag.
- Muligheden for at arbejde et sted, hvor vi alle (helst) skal afslutte arbejdsdagen med at tænke, at vi har haft en god dag – og at vi glæder os til at arbejde
sammen igen i morgen.

Arbejdstid:
37 timer ugentligt, primært i tidsrummet 7.30 – 16.00.
Løn/ansættelsesvilkår:
Som udgangspunkt iht. overenskomst med Socialpædagogernes Landsforbund.
Sådan søger du stillingen:
Stillingen skal søges via linket i stillingsopslaget på Brøndby Kommunes hjemmeside.
Ansøgningsfrist:
Mandag den 25. januar 2021, kl. 12.00.
Ansættelsessamtaler:
Forventes afholdt torsdag 28. januar 2021.
Yderligere info:
Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte Cafétinens personale på tlf.: 2332 2251 eller funktionsleder Anette Sørensen på tlf. 3066 8358.
Du kan også læse mere om os og vores arbejdsplads på: www.jacvestegnen.dk

