
 

cafémedhjælper 
med passion for mad og fællesskab
 

I café kirstinelund mangler vi lige nu en medhjælper, der kan skynde sig langsomt. 

Ca. 25 timer ugentligt i tidsrummet 10.00 – 15.00

 

Vær med til at styrke vores café, som er en vigtig brik i officelab. Officelab er et netværksbaseret 

virksomhedsfællesskab i rivende udvikling. Vores motto er, at vi gør det lettere for virksomhe-

der at udvikle og drive deres forretning. Det gælder både studerende, nystartede, vækst- og 

etablerede virksomheder. Vi har i dag 12.500 m2 bygninger, der alle er udviklet med grobund i 

konceptet netværksarkitektur. 

Vores caféteam servicerer hver dag omkring 300 frokostgæster i en hyggelig og nærværende 

atmosfære. Det betyder, at vi har et dynamisk og tempofyldt miljø, men hvor nærvær og kvalitet 

i forholdet til vores frokostgæster er det vigtigste.

 

Opgaver, der skal løses:

• Hver dag sørger du for at modtage cafeens mad fra vores leverandør. 

• Du hjælper til med anretning af maden, samt opfyldning af vores flotte frokostbuffet. 

• Du hjælper til med opvask og oprydning. 

• Der ud over vil der være forskellige opgaver i vores møde- og konferenceafdeling. 

 

Har du det rette værdisæt? 

• Du bliver en del af et officelab hold på 19 engagerede medarbejdere, der på hver deres 

område brænder for og sætter en ære i deres arbejde. Vores kerneværdier bygger på 

ansvarlighed, målrettethed og dét at være i øjenhøjde med vores brugere og ikke mindst 

med hinanden.

• Du er fysisk fit og har en sund livsstil.

• Du har et naturligt overblik og tager ansvar.

• Du er selvstændig og lærenem.

• Du ved hvornår der skal knokles og hvornår vi kan tage den mere med ro. 

 

Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte lokationsleder Henrik Jonsson 

på 3140 0150.

Ansættelse snarest muligt.  

Send din ansøgning til Janni på jkr@officelab.dk. 
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