Har du interesse og kompetencer inden for nogle af de nævnte områder,
eller har du bare lyst til at være en del af et spændende miljø, glæder vi
os meget til at høre fra dig.

Du kan komme på besøg hos os og få en snak, eller du kan kontakte
afdelingsleder Mai-Britt Syberg på telefon 76 16 83 03.

Sct. Peder Café & Butik
og Café & Galleri Patricia

Søger frivillige til
markedsføring & PR,
køkken, café & butik

Sct. Peder Butik & Café og Café & Galleri Patricia er butik, café, galleri og
arbejdende værksteder, som beskæftiger psykisk sårbare og
udviklingshæmmede. Beskæftigelsen er en del af sociale tilbud i Esbjerg
Kommune.
Vi søger frivillige til at løse opgaver sammen med brugerne. Brænder du
for at skabe udvikling, og vil du gerne bruge dine kompetencer i socialt
arbejde, er det måske noget for dig at være frivillig hos os.
Vores primære kerneopgave er at støtte udviklingshæmmede og psykisk
sårbare i beskæftigelse så tæt på det almindelige arbejdsmarked som
muligt.
Dette gør vi ved oplæring i de forskellige miljøer.

Adresse:
Café & Galleri Patricia ligger Stormgade 5 i Esbjerg
Sct. Peder Butik & Café ligger Sct. Peders Gade 5 i Ribe

Sociale medier:
Se mere på vores facebooksider:
www.facebook.com/Sct.Peder
www.facebook.com/Cafe.Patricia

Og vores hjemmesider
Café & Galleri Patricia: www.cafepatricia.esbjergkommune.dk
Sct. Peder Butik & Café: www.sct-peder.esbjergkommune.dk

Sct. Peder Butik & Café
Vi søger frivillige, som vil bidrage med viden, ideer og praktisk hjælp til at
udvikle vores tilbud og drift af virksomhedens butik og café i samarbejde
med borgere og personale i Sct. Peder.

Vi søger hjælp inden for følgende områder:
•
•

Markedsføring og PR
Drift af sociale medier

Vi vil gerne have hjælp til:
•
•
•
•

PR strategier
PR på sociale medier: Facebook, Instagram, Hjemmeside
m.m.
Markedsanalyse
Udstillinger og opslag

Vi kan tilbyde:
•
•
•
•
•
•

Et positivt samarbejde
Glad og hyggelig atmosfære
Aktiv deltagelse i innovative processer
Særlige ansvarsområder
FUS-samtaler
Udtalelse til CV

Vores arbejdstider ligger i tidsrummet hverdage fra 8.00 – 17.30
og 1. lørdag om måneden fra kl. 9.00 – 15.00

Café & Galleri Patricia

Sct. Peder Butik & Café

Vi søger frivillige, som vil bidrage med viden, ideer og praktisk hjælp til at
udvikle vores tilbud og drift af virksomhedens café og galleri
i samarbejde med borgere og personale i Café & Galleri Patricia.

Vi søger frivillige, som vil bidrage med viden, ideer og praktisk hjælp til
at udvikle vores tilbud og drift af virksomhedens butik og café i
samarbejde med borgere og personale i Sct. Peder.

Vi søger hjælp inden for følgende områder:

Vi søger hjælp inden for følgende områder:

•

Køkken og Café

Vi vil gerne have hjælp til:
•
•
•

Ekspedition og servering
Forefaldende arbejde
Idéer til udvikling af menukort

Vi kan tilbyde:
•
•
•
•
•
•

Et positivt samarbejde
Glad og hyggelig atmosfære
Aktiv deltagelse i innovative processer
Særlige ansvarsområder
FUS-samtaler
Udtalelse til CV

Vores arbejdstider ligger i tidsrummet hverdage fra 8.00 – 17.30.

•

Køkken og Café

Vi vil gerne have hjælp til:
•
•
•

Ekspedition og servering
Forefaldende køkkenarbejde
Idéer til udvikling af menukort

Vi kan tilbyde:
•
•
•
•
•
•

Et positivt samarbejde
Glad og hyggelig atmosfære
Aktiv deltagelse i innovative processer
Særlige ansvarsområder
FUS-samtaler
Udtalelse til CV

Vores arbejdstider ligger i tidsrummet hverdage fra 8.00 – 17.30
og 1. lørdag om måneden fra kl. 9.00 – 15.00

Sct. Peder Butik & Café
Vi søger frivillige som vil bidrage med viden, ideer og praktisk hjælp til at
udvikle vores tilbud og drift af virksomhedens butik og café i samarbejde
med borgere og personale i Sct. Peder.

Vi søger hjælp inden for følgende områder:
•
•

Butik
Arbejdende værksted

Vi vil gerne have hjælp til:
•
•
•
•

Ekspedition
Udstilling og dekoration
Kreative idéer
Udvikling af nye produktionsemner

Vi kan tilbyde:
•
•
•
•
•
•

Et positivt samarbejde
Glad og hyggelig atmosfære
Aktiv deltagelse i innovative processer
Særlige ansvarsområder
FUS-samtaler
Udtalelse til CV

Vores arbejdstider ligger i tidsrummet hverdage fra 8.00 – 17.30
og 1. lørdag om måneden fra kl. 9.00 – 15.00

