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CAFÉLEDER 

 
Vestermarkskirken søger en leder til Café Nymark på op til 20 timer/uge. Skiftende arbejdstider og 
arbejde i weekender må forventes. Stillingen indebærer ledelse af kirkens café og koordinering af 
cafeens mange frivillige, hvoraf flere har behov for særlig støtte og omsorg. Vestermarkskirken 
ønsker at tilbyde frivillige i cafeen personlig støtte gennem mentorskab og rådgivning, så den 
enkelte oplever sig bedre rustet til at klare eget liv og får øget sin livskvalitet. 
 
Vi søger derfor en person, der sætter diakoni højt og er tydelig omkring sit kristenliv. Vi ønsker en 
person, der har en grunduddannelse f.eks. som diakon, pædagog eller som har en relevant 
uddannelse og/eller solid erfaring inden for restaurationsbranchen. Du skal kunne gå forrest og 
lede ved eksempel, sætte den gode stemning, have en fast og omsorgsfuld ledelsesstil. Du skal 
kunne inspirere, oplære og støtte frivillige. Hvis du er dygtig til at lave mad, er det en fordel. 
 
Du vil have ansvaret for, at Café Nymark fungerer på daglig basis. Vi værdsætter god stemning, 
opmærksomhed på detaljen men fokus på helheden, positiv og konstruktiv kommunikation og 
viljen til at lykkes. 
 
Dine arbejdsopgaver vil hovedsaligt være: 

• Daglig ledelse af Café Nymark 

• Fokus på den enkelte frivillige eller praktikant i køkkenet i form af samtaler og samarbejde 
med bl.a. jobcenter, cafeens bestyrelse, præst og administrativ koordinator 

• Koordinering af tilberedning, rengøring og klargøring 

• Egenkontrol  

• Varebestilling 

• Brobygger til andre kurser eller tilbud i kirken 
 
Vi tilbyder: 

• En stor gruppe engagerede frivillige og en engageret kirke 

• Tillidsfuld og engageret bestyrelse 

• En kirke i udvikling 

• Løn og pension efter kvalifikationer 
 
Kort om Café Nymark: 
Café Nymark er en selvstændig enhed under Vestermarkskirken. De seneste år har cafeen udviklet 
sig og aktiviteterne er forøget væsentligt. Vores vision er at nå ud til endnu flere mennesker i vores 
by og omegn. Dels ved at engagere flere som frivillige i cafeen og dels ved at tilbyde byens borgere 
en bred vifte af events, hvori der indgår spisning. Vi har desuden et samarbejde med lokale 
foreninger f.eks. om julemarked og indsamling til julehjælp, ligesom vi samarbejder med 
kommunen ved at tage borgere i praktikforløb.  

 


