Vill du jobba i vårt café Medkänsla? Cafémedarbetare
till Islamic Relief Sverige i Stockholm!

Islamic Relief Sverige

Har du arbetat på café eller restaurang och är en social person som är intresserad av och trivs i mötet
med andra människor? Vill du jobba i vårt café med syfte att vara en mötesplats för människor från
olika kulturer? Vill du göra skillnad för människor i utsatta situationer?
Då kan du vara den vi söker!

Om Islamic Relief
Islamic Relief Sverige grundades 1992 med visionen att bidra till en bättre värld. En värld som bryr sig
om att människors grundläggande behov är täckta och som värnar om mänsklig värdighet. Vi vill vara
en förebild i att stödja individer, grupper och institutioner i att utveckla sin omgivning så att den
präglas av trygghet och omtanke. Vi som jobbar här är både muslimer och icke-muslimer som enas
kring värderingarna Ansvar, Medkänsla, Uppriktighet, Social Rättvisa och Fulländning. Vi är religiöst
och politiskt obundna och värdesätter mångfald.
Islamic Relief Sverige ingår i ett strategiskt partnerskap med Sida, den svenska myndigheten för
internationellt utvecklingssamarbete, vilket möjliggör långsiktiga insatser världen över. Vi är
medlemmar i Forum Syd och Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII, samt har 90-konto.
Islamic Relief Sverige är också en del av Världens Barn-kampanjen som varje år genomförs med 14
frivilligorganisationer, Sveriges Television samt Sveriges Radio.

Om tjänsten
Vi söker nu en cafémedarbetare till Islamic Reliefs nya café på Medborgarplatsen i Stockholm. Som
cafémedarbetare arbetar du självständigt med förekommande arbetsuppgifter i cafét.
Arbetsuppgifterna innefattar ansvar för beredning av smörgåsar, kassaansvar, diskning och lättare
städning etc.
Nu söker vi dig som vill jobba med den här viktiga delen av vår verksamhet. Vi söker dig med
livserfarenhet, du som vill vara den som är ansiktet utåt på vår mötesplats för människor från olika
delar av världen.
Välkommen att göra skillnad!

Exempel på arbetsuppgifter:
● Ansvara för drift och utveckling av verksamheten; attrahera kunder och skapa en attraktiv
mötesplats
● Ansvar för beredning av t.ex. smörgåsar, diskning och kassaansvar

Är du den vi söker?
För att lyckas i rollen som cafémedarbetare behöver du ha tidigare erfarenhet av arbete på café eller
restaurang. Har du även erfarenhet av verksamhet som riktar sig till människor från olika bakgrund
och kulturer ser vi det som en stor fördel.
Vi lägger stor vikt vid de personliga egenskaperna och ser att du är en social person som är
intresserad av och trivs i mötet med andra människor. Du har förmåga att självständigt planera och
utföra ditt arbete.

Vad krävs för att bli framgångsrik i rollen?
● Du har tidigare erfarenheter av arbete i café- eller restaurangverksamhet
● Du är relationsskapande, trivs med människor från olika kulturer och etablerar positiva och goda
relationer till andra
● Du är en utpräglad ’doer’ som har lätt för att hitta lösningar
● Du är stresstålig och håller huvudet kallt när det uppstår oväntade situationer
● Du är självgående och strukturerad

Arbetstider och omfattning
Anställningen avser en lönebidragsanställning med goda möjligheter till tillsvidareanställning.
Kollektivavtal finns mellan IDEA och Unionen.

Ersättning
Fast månadslön.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2019-09-30 men tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden är
slut. Skicka CV och personligt brev till e-postadress: rekrytering@islamic-relief.se. Ange
’Cafémedarbetare’ som rubrik i mailet. Ange också i mailet var du hittade annonsen. I enlighet med
vårt arbete kring jämställdhet ser vi gärna kvinnliga sökanden.

