
 

 
 

Vrå Bryghus A/S søger en Café Chef 

 
Der er tale om ulønnet frivilligt arbejde. I forbindelse med udvikling af ny organisation for virksomheden, søger Vrå 

Bryghus en cafe chef. Vi søger en person der har lyst til at deltage i den videre udvikling af bryghuset, og som vil stå for 

driften af bryghusets cafe. Det betyder blandt andet at du får ansvaret for at organisere og planlægge arbejdet for de 

ca. 60 frivillige der pt. arbejder i grupper med forskellige opgaver. Din primære opgave er at koordinere og planlægge 

driften i cafeen, vagtdækning, oplæring af nye frivillige, indkøb, arrangementer, rundvisninger mv. Alt dette og meget 

mere står du naturligvis ikke alene med. Du vil komme til at indgå i et ledelsesteam bestående af en administrerende 

direktør, samt en chef for hhv. bryggeri, teknik & bygninger, salg & marketing samt en frivillig chef. Du vil få mulighed 

for at opbygge dit eget café-team med personer fra den eksisterende gruppe på ca 50 personer, samt nye medlemmer 

du selv hverver. Du skal selv disponere og tilrettelægge din egen arbejdstid, derudover vil der vil være nogle møder du 

skal deltage i. 

 

Dine primære opgaver: 

● Ansvar for at cafeen altid fremstår ren og pæn og lever op til myndighedernes krav 

● Vagtplanlægning, indkøb, modtage bestillinger på eksterne/interne arrangementer, kundekontakt 

● Deltage i enkelte vagter og forestå oplæring af nye frivillige 

● Videreudvikling af Vrå Bryghus 

 

Om dig: 

● Du er interesseret i at arbejde med, og sammen med frivillige, og du er god til at kommunikere 

● Positiv og udadvendt, god til at skabe nye relationer, møde de frivillige i øjenhøjde 

● Vil yde en ekstra indsats, ved at gøre noget for andre uden at du nødvendigvis får noget igen 

● Din alder og uddannelse samt jobsituation er ikke afgørende 

● Det er naturligvis en fordel hvis du har nogle erfaringer der kan bringes i spil i jobbet 

  

Vi tilbyder: 

● Spændende opgaver hvor du selv er med til at tilrettelægge og udvikle på tværs i hele organisationen 

● 100% frivilligt og ulønnet arbejde med et socialt/kulturelt sigte 

● En hyggelig og god arbejdsplads med en god atmosfære og glade frivillige kolleger 

 

Hvis du synes at ovenstående lyder spændende, så skriv en kort ansøgning, og gerne lidt om hvad du tidligere har 

arbejdet med. Vi forventer at kunne lave en aftale i løbet af november/december med opstart så hurtigt som muligt 

derefter. Yderligere oplysninger om stillingen og rundvisning på virksomheden kan fås ved henvendelse til Erik Balle på 

3035 9760. Vi glæder os til at høre fra dig. 

 

Venlig hilsen 

Erik Gerald Balle 

Vrå Bryghus A/S, er det første registrerede socialøkonomiske bryghus (RSV) i Danmark. Det blev etableret i 2016, og åbnede i 2018, med det 

primære formål at skabe nye muligheder for mennesker der står på kanten af arbejdsmarkedet. Det sekundære formål er at give lokale borgere et 

socialt/kulturelt samlingssted og skabe mere liv i bybilledet. Bryghuset ligger i den historiske Vrå Station fra 1871, hvor der nu er installeret et 500 

liters brygværk med tilhørende gæringstanke og etableret en fadøls bar og én café. Vrå Bryghus ledes og drives af frivillige fra alle sociale 

baggrunde, i alle aldersgrupper, og med forskellige kompetencer og ressourcer. Der er pt. tilknyttet ca. 50 frivillige der arbejder med drift af 

bryghuset, og støtteforeningen “Vrå Bryghus Venner” med ca 200 medlemmer, står for kulturelle og sociale arrangementer. Bryghuset har åben 

hver fredag fra 15-19 og lørdag fra 15-18.  

Vrå Bryghus A/S ejes 100 % af de omkring 300 aktionærer, - primært private men også en del lokale virksomheder. Overskud forbliver i selskabet og 
geninvesteres i udviklingen af virksomheden. 

 


