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Kravprofil för cafémästare
Cafémästaren är huvudansvarig för LED-café och utskottschef över alla funktionärer i cafémäste-
riet. Det innefattar bland annat vara ansiktet utåt och att man blir kontaktad från många håll
angående verksamheten. Tillsammans med den centrala gruppen (vice cafémästarna, inköps- och
lagercheferna samt bakisarna) har cafémästaren fria händer över utbudet, strukturen och rutiner i
caféet samt bestämmer caféets öppettider. Cafémästare är en styrelsepost vilket kortfattat innebär
veckoliga möten, en del arbete inför terminsmötena och att representera sektionen.

Ansvarsområden:

– Ekonomiskt ansvar, bl.a. hålla koll på intäkter och utgifter, justera priser och redovisa för-
säljning.

– Hitta arbetare till caféet och se till att de får den upplärning de behöver.
– Se till att den centrala gruppen i cafémästeriet inte har mer jobb än de klarar av.
– Kontinuerligt ha översikt att all väsentlig information går ut till kunder och arbetare.
– Se till att rutiner för städning, livsmedelshantering och hygien följs så att miljöförvalningen

inte ger anmärkningar vid inspektionerna.
– Att ofta vara tillgänglig att svara på frågor från arbetarna i caféet.
– Att på kort varsel kunna lösa de problem som uppstår i caféet.
– Styrelsearbete under hela året men framför allt i anknytning till terminsmötena och termins-

slut.

En bra cafémästare är lyhörd över hur funktionärerna i utskottet mår och prioriterar alltid det
framför försäljningssiffror. Att ge inköpare, halvledare och kreativa dioder utrymme att testa nya
saker är ofta uppskattat både hos jobbare och kunder. Som utskottschef är det även viktigt att
vara tydlig med vad som väntas av jobbarna och se till att de gör det de ska.

De viktigaste egenskaperna hos en god cafémästare kan sammanfattas som:

– God kommunikationsförmåga
– Bra på att delegera arbete, samt följa upp att det utförs
– Vara strukturerad och bra på att planera
– Ha god insikt och erfarenhet av hur arbetet i LED-café ser ut
– Vara lyhörd
– Bekväm med att ta beslut
– Stresstålig

Direkta krav:

– Krav enligt E-sektionens styrdokument

Frågor om uppgifter i belastningsregistret kan komma att uppstå i samband med valberednings-
processen för posten.

Då Cafémästeriet driver en daglig verksamhet under dagtid kan det ibland innebära
att man som cafémästare missar delar av sin utbildning så som föreläsningar.


