
KAFFeFAIR søger konditor 

KAFFeFAIR driver café og konference i Aalborg fordelt på tre forskellige adresser. Samtidig udbyder 

KAFFeFAIR en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) for unge med særlige udfordringer og vi 

ansætter handicappede på særlige vilkår.  

De senere år er KAFFeFAIR blevet kendt for kager og brød af høj kvalitet og efterspørgslen er 

stigende. Vi søger derfor en faglært konditor der kan hjælpe med at videreføre en høj kvalitet og et 

godt arbejdsklima. 

Som vores nye konditor, skal du bidrage til at vores gæster får en unik oplevelse og selvfølgelig ikke 

mindst, deltage i oplæring af vores elever, så de får den bedste uddannelse på KAFFeFAIR. 

Vi forventer at du… 

• Er uddannet bager eller konditor og har brancheerfaring. 

• Har erfaring og passion for at arbejde med chokolade. 

• Kan yde en effektiv og velstruktureret arbejdsindsats. 

• Medvirker i oplæring af elever og har en åben og respektfuld tilgang til det.  

• Udviser fleksibilitet og er parat til at deltage i alle dele af driften i en travl hverdag.  

• Kan bevare overblikket og dit gode humør, også når vi har travlt.  

• Kommunikerer respektfuldt og tydeligt og har tålmodighed. 

• Er god til at samarbejde og er løsningsorienteret. 

Dine ansvarsområder vil være følgende: 

• Produktion af chokolade, kager, bagværk og desserter 

• Tilrettelægge sortiment/menu i samarbejde med køkkenchef og restaurantchef. 

• Inddragelse af STU-elever som sidemandsoplæring i den daglige drift 

• Ansvar for, at bagestation og tørvarelager holdes pænt og hygiejnisk 

• Indkøb til bageri 

• Bistå ved kundebetjening i travle perioder af dagen 

 
Stillingen er på fuld tid 37 timer om ugen.  
Arbejdstiden vil blive tilrettelagt indenfor tidsrummet kl. 6.00 – 15.00 på hverdage.  
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Horesta og 3F og på baggrund af 
kvalifikationer. 
Ansøgning med CV sendes til lone@fokus-folkeoplysning.dk senest d. 9. januar 2023. 

Tiltrædelse senest d. 1. februar men gerne tidligere. 

For spørgsmål til stillingen kan du kontakte direktør Bjørn Salling på 41112044 eller køkkenleder Pia 

Østergaard på 30356404. 

KAFFeFAIR har eksisteret siden 2006 og beskæftiger 45 medarbejdere fordelt på tre afdelinger. Vi har 

en klar holdning til råvarer og madkvalitet. Der er bæredygtighed og økologi på menukortet med 

velkendte retter lavet fra bunden. Vi tilbyder uformelle rammer med fokus på fællesskab. Godt 

arbejdsklima og respekt for hinanden er fundamentalt for den måde vi ønsker vores køkkener drevet 

på. Som ansat i KaffeFair bliver du en del af FOKUS Folkeoplysning, der har ca. 150 medarbejdere i 

Aalborg. FOKUS skaber sundhed, medborgerskab og beskæftigelse gennem arbejdsfællesskaber og 

udvikling af faglige kompetencer.  

 


