
Vores køkkenleder har søgt nye udfordringer og vi søger derfor en leder, der kan stå 
i spidsen for den daglige køkkendrift af afdelingen på Strandvejen i Aalborg.

KaffeFair er en del af FOKUS Folkeoplysning og består af 3 særskilte afdelinger. Huset på Strandvejen har 
240.000 besøgende årligt. Du vil møde en uformel personalegruppe som lægger vægt på god kommunikati-
on samt en flad arbejdsstruktur, hvor der er plads til alle. 

Opgaven som køkkenleder i KaffeFair er først og fremmest, at give vores gæster en god oplevelse. Men 
grundlaget for det, er at du som køkkenleder formår at skabe et godt arbejdsmiljø og høj trivsel blandt vores 
medarbejdere og elever. 

DINE PRIMÆRE OPGAVER OG ANSVARSOMRÅDER VIL VÆRE FØLGENDE: 

PERSONALELEDELSE
• Daglig ledelse af personalet i køkkenet med fokus på tydelige rammer, overblik og anerkendelse
• Ressourcestyring/vagtplanering i køkken/bageri/opvask
• Sikre god onboarding og oplæring af nye elever og medarbejdere
• Medvirke ved rekruttering af nye medarbejdere

DRIFTSLEDELSE
• Menu- og produktionsplanlægning
• Varebestilling/lagerstyring/-optælling 
• Sikre at køkkenet fungerer optimalt, herunder egenkontrol, rengøring, struktur og overblik.
• Sikre overholdelse af krav til økologiprocent og øvrige krav til bæredygtighed
• Går med i driften hvor der er behov og fungerer som rollemodel for dit team
• At tage ansvar for, at du sammen med køkkenteamet, leverer tilfredsstillende resultater

Vi lægger stor vægt på, at du kan sikre en sund drift gennem planlægning og styring af produktion og indkøb. 
Du skal have en køkkenfaglig baggrund samt erfaring med personaleledelse. Du skal kunne tilslutte dig vores 
bæredygtige værdier, der handler om at tage socialt ansvar samt klimavenligt forbrug og produktion.

søger køkkenleder



Som køkkenleder skal du være en tydelig leder, der er god til at kommunikere. Du skal være en teamplayer, 
der giver medarbejderne oplevelsen af, at det sjovt at have travlt og levere høj kvalitet og god service. Du 
får ledelsesansvaret for køkkenteamet der består af 5 fastansatte samt elever og enkelte timeansatte. Du 
kommer til at arbejde tæt sammen med lederen for servicepersonalet samt vores backoffice personale, der 
varetager økonomi, markedsføring og teknik. 

Vi har 10-12 STU elever i oplæring som du samarbejder med vores pædagogiske medarbejdere om at skabe 
gode udviklingsbetingelser for. KAFFeFAIR tager socialt ansvar og hjælper unge i uddannelse på særlige 
vilkår. Vi samarbejder med Aalborg kommune om den opgave. 

Omdrejningspunktet er, at KAFFeFAIR er tre topprofessionelle restauranter/kantiner, som 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. Afdelingen på Strandvejen består af 
en à la carte afdeling samt en mødeforplejningsvirksomhed. Huset på Strandvejen har 240.000 besøgende 
om året.

Ansøgning til direktør Bjørn Salling på salling@fokus-folkeoplysning.dk senest 08.08.2022.
For spørgsmål til stillingen kan Bjørn kontaktes på 41 11 20 44.

Ansættelse sker på en lederkontrakt. Lønniveau efter kvalifikationer og på baggrund af forhandling.

 
KAFFeFAIR er en del af FOKUS Folkeoplysning, der har ca. 150 medarbejdere i Aalborg. FOKUS skaber sundhed, 

medborgerskab og beskæftigelse gennem fællesskaber og faglighed. Vores ambition er at fremtidssikre den brede 

folkeoplysning, så den imødekommer ændringer i livsformer og behov. Gennem vores aktiviteter vil vi vise omverden 

at folkeoplysningen giver mening i nutidens samfund. Kort sagt handler det om at gøre folkeoplysningen tilgængelig, 

anvendelig men også udfordrende. KAFFeFAIR er en del af indsatsen med at skabe gode arbejdsfællesskaber.


