
Café Cassiopeia søger medarbejdere over 18 år 

 

Om Cassiopeia: 

Cassiopeia holder åbent mandag-torsdag kl. 10:00-16:00. Fredag kl. 10:00-14:00. Lørdag kl. 9:30-13:00. 

Cassiopeia byder hver dag på bl.a. kaffe, hjemmebag, sandwiches og salater. Cassiopeia er desuden åben til 

alle arrangementer i Galaksen og leverer forplejning til møder, konferencer og events i Galaksen. 

Cassiopeia har en fastansat daglig leder og bemandes derudover af timeansatte, der kan hjælpe med at 

bemande både café, bare og køkken. Der er altså tale om timebetalt arbejde med en række forskellige 

opgaver knyttet til cafeen. 

 

Om dig 

Det er et must, at du er over 18 år, arbejder selvstændigt og ansvarligt, og det er en fordel hvis du har 

erfaring fra café, restaurant, bager eller bar. Du skal kunne navigere i et dynamisk arbejdsmiljø, hvor der 

kan blive rigtig travlt, og du skal blandt andet kunne løfte følgende opgaver: 

 Betjene baren ved vores events – her er primært tale om, at tage imod bestillinger på og skænke vin, 

fadøl, sodavand og måske en Gin & Tonic eller lignende. Du behøver ikke være mester i at lave drinks 

men du skal være hurtig, effektiv og serviceminded.  

 Du skal kunne skifte en fustage og skænke en fadøl. 

 Du skal kunne hovedregne – det skal gå hurtigt, når vi skal betjene gæsterne ved vores events, og 

derfor er hovedregning vigtigt. 

 Du skal betjene kunderne i vores café, det betyder, at du, udover at servere drikkevarer skal kunne lave 

en sandwich efter opskrift, anrette lette retter og lave kaffe latte/cappuccino/americano/cortado osv. 

 Hjælpe til med lettere madlavning (nøje vejledt af vores cafeansvarlige). 

 Dække borde, rydde af, vaske op og holde orden i en cáfe og tilhørende køkken. 

 Du skal kunne afstemme kasse og i det hele taget tage et medansvar for, at cafeen kører effektivt og er 

et rart sted at være.  

 Vi forventer ikke, at du er ekspert i et køkken, men vi forventer at du med vejledning fra cafeens daglige 

leder kan lære at smøre sandwiches, servere lette anretninger, sætte de koldhævede boller i ovnen og i 

øvrigt gå til hånde med forefaldende opgaver i køkken og café.  

 

Vi tilbyder 

Løn efter overenskomst, fleksible arbejdstider hvor du selv melder ind på hvilke vagter du vil tage, et 

dynamisk og sjovt arbejdsmiljø med en masse events og gode kollegaer. Du bliver en del af en stab af 

timebetalte medarbejdere, der sammen bemander vores café. 

Vagterne kan ligge på alle ugens dage og både fra tidlig morgen til sen aften. 

 

Vil du vide mere så kontakt os på info@galaksen.dk 

Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt 

Ansættelse: Hurtigst muligt 

Ansøgning sendes til Galaksen på info@galaksen.dk 

mailto:info@galaksen.dk

