
Galaksen søger erfaren cafeansvarlig fra den 1. september 2021 
 
 
Galaksens café søger en erfaren og ansvarsbevidst cafeansvarlig, der kan stå i spidsen for den daglige drift. 
Café Cassiopeia ligger i Galaksens foyer, som deles med Værløse Bibliotek & Borgerservice. Her er til daglig 
en uformel atmosfære, og Café Cassiopeia sørger for, at husets mange gæster dagligt har mulighed for, at 
købe kaffe og hjemmebag. Ved møder og konferencer er det cafeen, der leverer forplejning, efter aftale 
med arrangører, og ved arrangementer i Galaksen er det ligeledes cafeen, der leverer forplejning til 
kunstnere og crew, middag til gæster og sørger for, at baren er åben. Cafeen bemandes i det daglige af den 
cafeansvarlige samt to faste medarbejdere, der ikke er til stede på fuld tid. Cafeen har desuden en gruppe 
timelønnede medarbejdere, der bemander både café, bar og køkken ved konferencer og arrangementer. 
Hvis du trives godt i en alsidig og travl hverdag, blandt mange mennesker, så er du måske Galaksen nye 
cafeansvarlige. 
 
Stillingen omfatter den daglige cafedrift, men du vil også være en vigtig del af vores aften-aktiviteter som 
ugentlige Fællesspisninger, mad før vores arrangementer og forplejning af kunstnere og crew. 
Stillingen er fuld tid og skæve arbejdstider forekommer som en naturlig del af arbejdet. 
 
Lidt om Galaksen 
Galaksen er Furesø Kommunes store kulturhus til scenekunst – og meget mere! Galaksen er et meget aktivt 
hus med mere end 150 kulturarrangementer om året. Derudover undervisning møder mm. 
Vi lægger vægt på, at tilbyde noget for alle, lige fra teater, koncerter, smalle forestillinger og masser af 
børne- og familiearrangementer. 
Galaksen råder over en stor, smuk koncert- og teatersal, med plads til 800 stående publikummer eller 440 
siddende. Vores lille sal, Orbit, kan rumme op til 150 gæster, og kan indrettes fleksibelt og benyttes til alt 
fra teater, koncerter og foredrag til mindre møder og konferencer. 
  
Køkken faciliteterne er ikke enorme, men med lidt kreativitet kan det sagtens fungere. Vi forventer, at du 
har erfaring med cafedrift i alle dens afskygninger – indkøb, egenkontrol, kundekontakt, madlavning, 
planlægning o.lign.  
Hvis du vil vide mere om stillingen så send os en mail med evt. spørgsmål og så sender vi dig en liste over 
den cafeansvarliges opgaver, så du ved hvad du kaster dig ind i. 
 
Har du spørgsmål er du mere end velkommen til, at kontakte os på info@galaksen.dk   
 
Ansøgningsfrist 24. maj 2021.  
1. samtaler afholdes i uge 22-23 og herefter afholdes 2. samtaler hurtigst muligt så vi har en afklaring 1. juli. 
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