Kunsthal Aarhus søger cafémedarbejder
Har du erfaring med caféarbejde og har du lyst til at indgå i vores daglige arbejde i Café
Kunsthal, så vil vi meget gerne høre fra dig. Vi mangler medarbejdere i vores café, der vil
være med til at skabe gode oplevelser og høj service for vores gæster samt bidrage til et
spændende og levende arbejdsmiljø.
Arbejdet består primært i den daglige gang i caféen med tilberedning af mad/drikke og
servicering af gæster, men da vi huser mange arrangementer, vil arbejdsopgaverne også
indebære forberedelse, opsætning og servicering hertil. Derudover fungerer caféen som
reception/informationsskranke og modtagelsen af Kunsthallens besøgende, hvilket betyder,
at en del af arbejdet også er at introducere aktuelle udstillinger og yde øvrig assistance til
både gæster og medarbejdere i bygningen.
Det er vigtigt for os, at du er med til at skabe en god stemning og give vores gæster en god
oplevelse samtidig med, at du bevarer et godt overblik og arbejder struktureret. Godt humør
og et serviceminded sind er afgørende.
Arbejdsopgaver
• Caféarbejde i form af tilberedning af mad og drikke + kundeservice
• Afvikling af arrangementer i huset (ferniseringer, møder, udlejning m.m.)
• Informere kort om udstillingerne
• Rengøring i mindre omfang
Kvalifikationer
• Erfaring fra servicebranchen
• Kundeorienteret og serviceminded
• Fleksibel og imødekommende overfor mange forskellige opgaver
• Selvstændig samt handlings- og løsningsorienteret
• Gerne en interesse for kunst og kultur
• Gerne hygiejnekursus
Arbejdstid
Arbejdstiden er mellem 9.30 og 17.30 (tirsdag-søndag) og indtil 20.30 (onsdag), hvor øvrigt
aftenarbejde forekommer ifm. arrangementer. Der lægges vagtplan for 4-8 uger ad gangen.
Ferieplaner forsøges respekteret.

Lidt om Kunsthal Aarhus
Kunsthal Aarhus udfordrer med ny og eksperimenterende kunst af danske og internationale
kunstnere. Vi sætter en dagsorden i samtidskunsten og åbner dørene for professionelle,
udfordrende kunstnere på scenen. Ansættelsen i Kunsthallen giver et indblik i det daglige
arbejde - og driften af en cafe og et mindre køkken. Stillingen giver samtidig indblik i
arbejdet med samtidskunst - fra opsætning og mødet med kunstnerne til publikums møde
med kunsten og afvikling af udstillingerne. Arbejdet vil foregå i samarbejde med det faste
personale.
Er du vores nye medarbejder?
Vi søger både en fast deltidsmedarbejder, der kan forpligte sig til ca. 25 timer om ugen
(primært hverdage) samt en timelønnet medarbejder, der kan aftage ca. 2 vagter i ugen (1 x
hverdags- og 1 x weekendvagt). Vi søger fleksible medarbejdere, der kan hjælpe med at
dække sygemeldinger, events, helligdage mv. med kort varsel.
Tiltrædelse snarest muligt.
Send din ansøgning/eller yderligere spørgsmål pr. mail til Emma Kristensen,
daglig leder i Café Kunsthal: cafe@kunsthal.dk

