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KaffeFair er en arbejdsplads, der tilbyder oplæring og afklaring. 
Tilbuddet giver dig kompentencer, som øger dine muligheder  
på arbejdsmarkedet. 

KaffeFair driver virksomhedskantinen på Rymarken 2, 8210 Aarhus V. Har du lyst til at blive en del 
af ’’teamet’’, der driver kantinen, tilbyder vi oplæring indenfor: 

• Det varme køkken (madlavning, bagning, råvarekendskab, hygiejneregler mv.) 
• Det kolde køkken (salater, anretning, sandwich mv.) 
• Salg, service og rengøring

KaffeFair er en virksomhed, der lægger vægt på at være en professionel arbejdsplads for mange 
forskellige mennesker med forskellige forudsætninger. Ud over beskræftigelse og oplæring i 
køkkenet, tilbyder vi undervisning i dansk og matematik (FVU) samt vejledning, afklaring og 
jobsøgning.

Mødetiden er normalt 25 timer om ugen, men det er muligt at lave en fleksibel aftale. Der kræves 
ingen forudsætninger for at komme i oplæring i KaffeFair, men det skal godkendes af din sag-
behandler i Jobcenteret. 

AARHUS

FO Aarhus/KaffeFair 
KaffeFair, Kantine 
Rymarken 2, 8210 Aarhus V

Køkkenleder: Roda Ahmed, 30 58 91 92 
Kundechef: Marina Nothlev, 30 35 63 14

Læs mere om KaffeFair på www.kaffefair.dk.

KaffeFair er en arbejdsplads, der tilbyder oplæring og afklaring. 
Tilbuddet giver dig kompentencer, som øger dine muligheder  
på arbejdsmarkedet. 

KaffeFair driver virksomhedskantinen på Rymarken 2, 8210 Aarhus V. Har du lyst til at blive en del 
af ’’teamet’’, der driver kantinen, tilbyder vi oplæring indenfor: 

• Det varme køkken (madlavning, bagning, råvarekendskab, hygiejneregler mv.) 
• Det kolde køkken (salater, anretning, sandwich mv.) 
• Salg, service og rengøring

KaffeFair er en virksomhed, der lægger vægt på at være en professionel arbejdsplads for mange 
forskellige mennesker med forskellige forudsætninger. Ud over beskræftigelse og oplæring i 
køkkenet, tilbyder vi undervisning i dansk og matematik (FVU) samt vejledning, afklaring og 
jobsøgning.

Mødetiden er normalt 25 timer om ugen, men det er muligt at lave en fleksibel aftale. Der kræves 
ingen forudsætninger for at komme i oplæring i KaffeFair, men det skal godkendes af din sag-
behandler i Jobcenteret. 

AARHUS

FO Aarhus/KaffeFair 
KaffeFair, Kantine 
Rymarken 2, 8210 Aarhus V

Køkkenleder: Roda Ahmed, 30 58 91 92 
Kundechef: Marina Nothlev, 30 35 63 14

Læs mere om KaffeFair på www.kaffefair.dk.


