Cafe Tryk

Cafe Tryk i Svendborg er en
del af CSV Sydfyn Center for Specialundervisning
for Voksne.
Arbejdsplads
Der er omkring 12-15 cafe-medarbejdere ( §103).
Medarbejderne er ofte tidligere elever og kursister på CSV Sydfyn eller andre borgere, som ikke
kan varetage et job på almindelige vilkår.
Der er ansat et team på 2 medarbejdere - 1 pædagog og 1 kok/faglærer - som hjælper og støtter cafe-medarbejderne i det daglige arbejde.

Cafe og mad ud af huset
Cafe Tryk er kantine for CSV Sydfyns elever og
personale. Cafeen sørger tillige for mad og drikke til centerets møder, kurser og arrangementer.
Desuden leverer vi mad ud af huset til mindre
virksomheder og institutioner i Svendborg.

Mødested
Cafe Tryk er også et møde- og aktivitetssted for
dem, som gerne vil mødes med ligestillede og
måske har svært ved at benytte de sædvanlige
cafe-tilbud.

Cafe Tryk er åben for alle
Cafeen er åben for alle gæster, og man kan gå
ind lige fra gaden.

Praktik og arbejdsprøvning
Ud over at være arbejdsplads og mødested
tilbyder Cafe Tryk også praktik og arbejdsprøvning for bl.a. Kommunernes jobcentre, CSV
Sydfyns elever og andre skoletilbud.

Menukort
Vores menukort byder på lette frokostretter,
sandwich, salatbar, hjemmebagt kage, is, slik
og kolde og varme drikke til rimelige priser.
Man kan næsten altid ringe og bestille efter
ønske.

Vil du være med?
Hvis du kunne tænke dig at blive
cafe-medarbejder, skal du kontakte din sagsbehandler i kommunene, som herefter vil undersøge muligheden for praktik i cafeen.

Kig ind!
Du er altid velkommen til at kigge ind, og få en
snak med os om , hvem vi er, og hvad vi laver.
Du er selvfølgelig også meget velkommen til
at komme og afprøve vores menukort og være
med i vores aktiviteter.
Du finder og på adressen Jernbanegade 12 i
Svendborg - i tilknytning til CSV Sydfyn.
Det er tæt ved tog- og busstationen.

Følg os på facebook: Café Tryk

