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 bofællesskabet Snestrup Have er beboerne mellem 55-75 år.  Her leves nogle af
l ivets bedste år hvor ti lværelsen leves forlæns,  men forstås baglæns.  Vi  ønsker at
skabe de bedste rammer for beboerne og har derfor skabt et  fælles caféhus hvor det
sociale l iv,  nærvær,  smil  og latter er i  højsædet.   
 
I  den forbindelse søger vi  to personer,  som gerne må være et  par,  som vil  stå for
CaféHusets drift  med bl .a.  t i lberedning af  mad,  aktiviteter for beboerne,  og for de
viceværtsopgaver der vil  være i  et  nybygget område med 150 lej l igheder.    

Vi forestiller os at. . .  
I  er selvstændige og gerne et  par på mellem 45 og 60 år.  I  er sociale,
imødekommende overfor andre mennesker og udadvendte af  natur.  I  vi l  begge være
meget optaget af  det sociale i  bofællesskabet og måske har I  også lyst  t i l  at  f lytte ind
og være en integreret del  af  dette.   
 
Den ene af  jer har en baggrund i  et  køkken,  så det faglige er på plads med råvarer,
hygiejne,  egenkontrol  m.m. Men også hvor kreativitet  og kvalitet  går hånd i  hånd.  
 
Den anden har hænderne skruet rigtigt  på.  Gerne med en baggrund som elektriker,
tømrer eller l ignende.  Du vil  skulle udføre traditionelle viceværtsopgaver,  herunder
vedligeholdelse af  de grønne områder,  forefalden arbejde med reparation og
vedligehold af  lej l ighederne samt vedligeholdelse af  CaféHuset og de fælles
aktivitets og udeområder.  
 
I  har begge typisk en baggrund fra relevante sti l l inger el ler erfaring med
eksempelvis at  drive et  mindre Bed & Breakfast,  campingplads eller l ign.  Det vi l
også være en fordel  hvis I  har erfaring fra foreningsliv,  sportsliv el ler l ignende.  
 
Ud over et  godt og smittende humør,  har I  også ordenssans,  omhu og sans for
detaljen.  I  er passioneret og progressive omkring mad,  hygiejne,  orden og hele
fællesskabet.  
 
I  bliver den bærende del  og hjertet af  al le de fælles aktiviteter i  hele Snestrup Have,
og I  vi l  i  perioder stå i  spidsen af  et  mindre team på 3-5 medarbejdere,  der sammen
med jer skal  sikre,  at  de daglige opgaver løses i  en høj  kvalitet.  

Selvstændighed, positiv indstilling og masser af initiativ 
Vi ti lbyder et  selvstændigt job,  som kræver initiativ og motivation,  glæde ved at
møde mennesker og lyst  t i l  at  afprøve nye ti ltag og ideer.  I  får en del  indflydelse på
indretning og indkøb af  de ting som skal  være bærende for det fællesskab der
naturligt  skal  opbygges i  seniorfællesskabet Snestrup Have.   
I  vi l  begge få medindflydelse på jeres arbejdstid bestående af  både dag,  aften og
weekendarbejde.

To engagerede og sociale personer søges til
opbygning og fremtidig drift af senior
bofællesskabet Snestrup Have i Odense NV.



Husets daglige drift ,  stand og imødekommenhed 
Skabe en god kultur med dine medarbejdere og ti l  CaféHusets gæster 
Planlægge menuer og aktiviteter for gæsterne 
Arbejdsmiljø,  hygiejne og egenkontrol  
Varebestil l ing og lagerstyring 
Ugentligt  økonomisk oversigt  og opfølgning 

Kontakt ti l  beboere /  personale /  leverandører /  håndværkere 
Vedligeholdelse og småreparationer 
Vedligeholdelse af  parkeringsområde,  gangstier og grønne arealer 
Vedligeholdelse af  indendørs arealer,  trapper og CaféHuset  
Bistå ved ind og -udflytning 
Tilsyn med måleenheder 
Tilsyn med ejendommens ti lstand som et hele 

Stilling i  CaféHuset:  
Du vil  som ansvarlig i  CaféHuset få mulighed for at  sætte dit  eget gastronomiske
aftryk.  Det er vigtigt,  at  du har en positiv indsti l l ing og kan bidrage ti l  den gode
stemning i  caféen og i  bofællesskabet som helhed.  

Dine nøgleopgaver bliver at varetage: 

Stilling som vicevært:  
Du vil  som vicevært skulle planlægge og udføre de forskell ige opgaver selv,  
og det er vigtigt  at  du fremtræder servicemindet og positiv.  

Dine nøgleopgaver bliver at varetage: 

Derfor skal I  vælge os 
Snestrup Have er Danmarks første og største driftede bofællesskab,  og vores ti lgang
til  beboerene er uhøjtidelig og imødekommende.  Vi  ønsker et  ungdommeligt  senior
samfund,  hvor vi  hjælper hinanden,  og hvor naboerne er nogen af  vores bedste
venner,  samtidig med,  at  behovet for privatliv  respekteres.    

Vi  har fælles social  dining de 4 første dage om ugen fra kl .  18,00.  Weekender er
ti ltænkt andre fælles arrangementer og private fester i  CaféHuset.   

Snestrup Have opføres i  3  faser med hver 50 lej l igheder og dermed 80-90 beboere i
hver.   

Første fase er med indflytning 20.  juli  2022.   
Fase 2 forventes indflytning første kvartal  af  2023 og fase 3 forventes indflytning
anden halvdel  af  2023.  
 
Da der f lytter f lere ind hen over perioden,  vi l  der være mulighed for mere fleksibel
arbejdstid og arbejdsmængde i  august 2022 ti l  januar 2023.  
 



Løn og ansættelsesvilkår 
Vi ser gerne at  I  begge flytter ind i  Snestrup Have,  og dermed bliver en mere
integreret del  af  bofællesskabet.  Dette er dog ikke et  krav.  
Tiltrædelse 15.  juli  2022 efter afviklet  sommerferie,  el ler efter aftale.  

Løn aftales individuelt ,  men vil  følge de krav og det ansvar der l igger i  sti l l ingerne,
under hensyntagen ti l  arbejdstid og antal  t imer.  
 
Hvis du vil  vide mere 
Se mere på www.snestruphave.dk  
Du er også velkommen ti l  at  kontakte stifter og medejer Jesper Nygaard på 40151711.  
 
Ansøgning 
Send en ansøgning online ti l  kontakt@snestruphave.dk med relevante bilag og
referencer,  så vi  har den senest den 30.  April  2022.  
Vi  holder samtalerne løbende og ansætter når vi  har fundet den rette.  
 

Hvem henvender Snestrup Have sig til? 
Vi bygger Snestrup Have ti l  dig imellem 55-70 år,  hvor børnene er ved at  f lytte
hjemmefra,  hvis de da ikke al lerede har forladt reden.  

Det er en fantastisk tid.  Et  nyt l iv  i  frihed venter.  Du er på vej  t i l  at  blive seenager.
Du er fri .  Og det er i  en grad,  hvor du skal  t i lbage ti l  dine teenageår for at  opleve en
frihed magen ti l .  

Arbejdsmæssigt  er forventningspresset er ved at  aftage.  Og uanset om du vil  stoppe,
gå l idt  ned i  t id el ler arbejde videre for fuld kraft ,  får du mere tid ti l  dig selv og dine
interesser.  Tænk over det.  Du har 20 år el ler 30 år foran dig.  Det svarer ti l  t iden,  fra
du var 20,  t i l  du blev 50.  Det er et  enormt spænd af  t id.  Som du enten kan lade løbe
ud i  ingenting,  el ler bruge aktivt  t i l  at  f inde nye horisonter og leve l ivet.  

Om os 
Ideen ti l  og grundlaget for Snestrup Have blev støbt af  søskendeparret Henrik og
Jesper Nygaard i  2018 og blev skabt ud fra en personlig drøm om at leve i  en højere
forstand af  samhørighed og sætte et  bedre aftryk på kloden.  Kun ved at  dele vores
fælles ressourcer,  forbruger vi  samlet mindre,  smider mindre ud,  og efterlader
jorden fremadrettet,  i  en bedre stand.  Når det handler om bofællesskaber så er det
fællesspisning og CaféHuset der er grundlaget i  sammenholdet.  

Men også forholdet ti l  og det at  leve med naturen og i  respekt for miljøet skal
afspejle fællesskabet i  Snestrup Have.  Udviklingen,  opførelsen og driften varetages
af Snestrup Have ApS.  Selskabet er en realistisk og fremadsynet virksomhed,  der er
ejet  af  Henrik og Jesper og som er stiftet  t i l  formålet.  Det drejer sig om at bruge sin
sunde fornuft  og Snestrup Have vil  være de attraktive lejeboliger for seenagere,
med facil iterede aktiviteter og frivil l igt  bofællesskab som omdrejningspunktet.  


