Bar-teamet:
Arbejdsopgaver:
I baren er de primære opgaver at betjene kunderne. Derudover vil
der være opgaver som vedligeholdelse af barområdet samt rengøring af selve caféen. Desuden er du medansvarlig for at fylde op og
bestille varer som fx kaffe, te, sodavand mm.
Vi laver mange forskellige drikke i baren; både varme og kolde.
Du bliver oplært i at lave de drikkevarer, vi serverer i caféen. Herunder bl.a. friskpresset juice og diverse kaffevarianter.

Rejsecaféen
Et arbejdsorienteret
tilbud.

Bar-teamet består af 10 medarbejdere med skiftende arbejdstider. 2
af de ansatte er fastansatte kontaktpersoner.
Billede af Rejsecaféen set udefra med Regnbuen i baggrunden.
Billede af kaffe nede fra Rejsecaféen.

Kontakt os på:
Tlf.: 87 13 25 77 eller 20 18 54 07
Mail.: rejsecafeen@gmail.com
Rejse Caféen, Museumsgade 2, 8000 Aarhus C

Rejsecaféen er en almindelig café og samtidig
en Recovery orienteret arbejdsplads for
unge mellem 18—30 år med en psykisk sårbarhed.

Rejsecaféen:


Rejsecaféen er et arbejdsorienteret tilbud for unge mellem 18-30
år med en psykisk sårbarhed; uanset forsørgelse.



Rejsecaféen er et tilbud til dig, som ønsker at prøve dig selv af i
en arbejdssammenhæng i en almindelig café. Dermed kan du blive mere bevidst om dine personlige, sociale og arbejdsmæssige
ressourcer.



Rejsecaféen er en almindelig café, hvor alle kan komme ind og
købe kaffe, mad, kage etc.



Rejsecaféen kan tilbyde dig et individuelt tilrettelagt forløb. I
samarbejde med din kontaktperson bliver der lavet en handleplan
med dine mål for forløbet.



Rejsecaféen kan være et trinbræt til dit kommende arbejde eller
uddannelse.



Rejsecaféen tilstræber at være en alm. arbejdsplads. Det betyder
bl.a., at alle deles lige om opgaverne, alle deltager i teammøderne og i personalemøderne mandag formiddag, hvor du kan gøre
din indflydelse på stedet gældende.



Rejsecaféens nøgleord er: Anerkendelse, Tid, Håb og Recovery.

Generel information:
Man vælger mellem at være i enten bar- eller køkken-teamet. Når
du starter, er der en periode med grundig oplæring, til du føler dig
sikker og tryg i dine arbejdsopgaver. Det er ikke en forudsætning,
at du har erfaring med at arbejde i hverken bar eller køkken.

Vi hjælper hinanden i vores teams, og du vil aldrig stå alene med
en opgave, du ikke er tryg ved. Vi bestræber os på et roligt arbejdsmiljø. Du får ansvar efter dagsformen, og vil altid kunne sige til
eller fra.
Køkken-teamet:

Arbejdsopgaver:
Køkkenets primære arbejdsopgaver er produktion af mad til caféen.
Vi laver næsten alt fra bunden, og bestræber os på at være overvejende økologiske.

Du er altid velkommen til at komme på besøg i Rejsecaféen. Ring gerne for at lave aftale vedr. besøg så vi har god tid til at få besøg af
dig.

Fra morgenstunden bager vi boller, køber ind og forbereder alt til
dagens anretninger, så de nemt kan laves. Der vil også være opgaver i forhold til opvask og rengøring af køkkenet.

Hvis du har lyst at høre mere om Rejsecaféen, kan du kontakte os på
tlf.: 2018 5407.

Køkkenet består af i alt 11 medarbejdere med skiftende arbejdstider. 2 af de ansatte er fastansatte kontaktpersoner.

Hvis du gerne vil høre om Center for Dagområdets øvrige tilbud kan
du kontakte socialrådgiver Janni på tlf.: 4185 9042.

