
  

Trenger du jobb? 

Vi kan hjelpe deg et skritt nærmere! 

I arbeidstrening hos oss i Kafè Resser'n kan du få verdifull arbeidserfaring 
og attest til videre jobbsøking!  
I kafeen på Groruddalen Røde Kors Ressurssenter kan du lære deg mye om det å jobbe i kafé. Vi lærer deg 
å tilberede og servere enkel mat og drikke, renhold og internkontroll på serveringssted, enkelt dagsregnskap 
og izettle. Du får erfaring innen service og kundebehandling. I tillegg vil vi lære deg å lage espressokaffe 
som en ekte barista. Ordet barista kommer fra italiensk, og betyr: en som lager kaffe. I arbeidstiden jobber 
du i direkte kontakt med andre ungdommer og voksne frivillige på senteret. En fast voksen frivillig vil stå 
sammen med deg å gi deg all den opplæringen og oppfølgingen du har behov for i utførelsen av 
arbeidsoppgavene dine. Å jobbe i Kafé Resser'n er sosialt, lærerikt og gøy!  
 
Hvordan kan du vite at det er deg vi leter etter? 

• Du er mellom 13 og 25 år 
• Du kan møte fast en dag/tidspunkt i uka i ett semester og gir beskjed hvis du ikke kan komme 
• Du har lyst til å øve deg til arbeidslivet og ønsker et større innblikk i hva du kan forvente og hva 

som forventes av deg på en arbeidsplass 
• Du har lyst til å lære deg noe nytt som du kan få bruk for senere  
• Du er samarbeidsvillig og interessert i å gjøre så godt du kan 
• Du har lyst til å jobbe i et pulserende og levende miljø med til tider høyt tempo  

 
Kafé Resser’n er med på å skape mye god stemning for alle ungdommene som besøker Groruddalen Røde 
Kors ressurssenter. En vakt på Kafé Resser’n varer i ca. 3,5 time.  Du jobber fra 17.30 til 21.00. Hos oss får 
du får ikke lønn i kroner, men i erfaring. Etter et fullført semester vil du få en attest på at du har jobbet i 
kafé og vi stiller som referanser ved videre jobbsøking. Du kan også føre på CV 'en din at du har vært hos 
oss og vi kan hjelpe deg med å sette opp CV og søknad til andre jobber. 

Send CV, søknad, eller bare en mail om at du vil jobbe til emily.ellis@redcross.no så tar jeg kontakt med 
deg! Du kan også sende oss en melding på: https://www.facebook.com/groruddalenressurssenter/ 
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