Cafe & Butik Sct. Peder

Opgaverne:
På Sct. Peder har vi afvekslende og
forskelligartede opgaver.
I værkstedet er der forskellige kreative
opgaver så som sy- og reperationsopgaver,
istandsættelse af gamle møbler, årstidsbestemte
opgaver.
I butikken får du bl.a. kendskab til betjening
af kasseapparat, opgørelse af kassen,
kundebetjening om.a.
I køkkenet lærer du at tilberede forskellige
retter og grøntsager, bage kager, køre service,
betjening af opvaskemaskine om.a.

Hvem er vi?
Café & Butik Sct. Peder er Ribes sociale
arbejdsplads og et kommunalt læringsmiljø.
Et læringsmiljø for mennesker med særlige
udfordringer, og som skaber mulighed for
udvikling.
Vores hovedmål er at skabe et arbejdsrettet
tilbud så tæt på normale vilkår, som den
enkelte magter.

I caféen lærer du at betjene kasseapparat,
service, almindelig kundebetjening om.a.

Vi henvender os til:
Udviklingshæmmede og psykisk sårbare
førtidspensionister, som ønsker beskæftigelse
jf. servicelovens §103.

Vi tilbyder:
At være en del af en arbejdsplads så tæt på
civilsamfundet som muligt.
Det er muligt at arbejde i et køkken/en café/et
værksted eller en butik, eller en skøn kombination af de 4 dele.

Kontakt os:

Café og Butik Sct. Peder:
Else Sørensen 76168326
elsoe@esbjergkommune.dk

Der vil være rengøringsopgaver begge steder.

Rikke Bank 76168325
riban@esbjergkommune.dk

Mødetider.

Café og Galleri Patricia:
Hasse Larsen 76164989
halar@esbjergkommune.dk

Vi tilrettelægger sammen med borgeren deres
arbejdstider og dage indenfor Sct. Peders
åbningstider, som ligger på hverdage mellem
9-16.

Lone Jensen 76164989
lonej@esbjergkommune.dk
Ved visitation:

Thomas Knudsen 76167604
thk2@esbjergkommune.dk

Café og Galleri Patricia
Opgaverne:
På Patricia er det muligt at arbejde både i
køkkenet og caféen.
I køkkenet lærer du at tilberede forskellige
retter, at køre service, at anrette
tallerkenretterne, at tilberede og klargøre
grøntsagerne, betjening af opvaskemaskine
om.a.

Hvem er vi?
Café og Galleri Patricia er en social
arbejdsplads og et kommunalt læringsmiljø.
Et arbejdsmiljø for mennesker med særlige
udfordringer, og som skaber mulighed for
udvikling.
Vores hovedmål er at skabe et arbejdsrettet
tilbud så tæt på normale vilkår, som den
enkelte magter.

I caféen lærer du bl.a. at betjene kasseapparater,
kundebetjening, borddækning og afrydning
oma.
Der er rengøringsopgaver begge steder.

Mødetider:
Vi tilrettelægger sammen med borgerne deres
arbejdstider og dage indenfor Patricias
åbningstider, som ligger på hverdage mellem
10.00-18.00.

§ 103
Beskæftigelsestilbud

