
BRØD søger én leder til vores to BRØD-atelier i henholdsvis 
Kongensgade og Vestergade i Odense.

Kan du inspirere og motivere et dygtigt team af engagerede medarbejdere i vores to caféer, så er det 
måske lige dig, vi går og sukker efter at ansætte.

Vi leder efter en person, som kan tage ansvar for, at både medarbejdere og gæster har det godt, og at 
vores fælles kultur i BRØD bæres sikkert videre i en hverdag med mange beslutninger, forandringer og 
ikke mindst muligheder.

Vi er en arbejdsplads, som har den store glæde, blandt andet at kunne ansætte en hel del unge medar-
bejdere - nogle af dem endda i deres allerførste job, og derfor er vi også bevidste om, at vores leder får 
et stort ansvar. Vores kommende leder har blandt andet ansvaret for, at nye medarbejdere bliver oplært 
godt, at de trives og har tryghed nok til at kunne udvikle sig.

I BRØD mener vi, at alle fortjener den bedste oplevelse. Det gælder både for vores gæster og for vores 
medarbejdere. Vi giver plads til personlighed, og tilstræber at have en kultur, som lægger op til at vores 
medarbejdere kan bruge deres energi selvstændigt.

Vi dyrker vores værdier; glæde, åbenhed og omsorg. Både i den måde vi behandler hinanden på, men 
også i den måde vi bager vores brød.

Jobbet omfatter:

- Du får ansvar for butikkerne, personalet mm. For BRØD i Vestergade og Kongensgade i Odense.  
 Pt. er der ansat 15 medarbejdere.
- Du har ansvaret for bemanding og vagtplaner i samarbejde med nærmeste leder.

Daglig leder til BRØD



- Du får ansvaret for at guide og coache vores medarbejdere, således at vi bevarer vores kultur   
 og udlever vores kerneværdier.
- Du afholder månedlige samtaler med alle vores medarbejdere.
- Du er medvirkende til løbende udvikling af vores intro- og træningsforløb for nye medarbejdere.
- Hvis du har lyst, kan du være med til at præge udviklingen af BRØD’s butikker og koncept.

Vi forestiller os, at du:

- Er åben, positiv og glad for at have med mennesker at gøre
- Er klar i din kommunikation, men også evner at lytte.
- Er selvstændig og tryg ved at træffe beslutninger selv.
- Er god til at bevare overblikket - og både har den indre og ydre ro.
- Er moden. Ikke nødvendigvis på baggrund af din alder, men som minimum af sind.
- Kan gå foran - og også selv tage en vagt, hvis det skulle blive nødvendigt.
- Har lyst til at udvikle både dig selv og andre.

Yderligere oplysninger om stillingen
Stillingen er på 37 timer ugentligt med en månedsløn, der modsvarer kvalifikationer og erfaring.

Lederen referer til Pernille i BRØD, og der vil være et tæt samarbejde.

Lederen får desuden tilbudt et coachingforløb med en månedlig session med en certificeret  
businesscoach.

Send din ansøgning og CV til job@danishbreadstudio.com 

Ansøgningsfrist er den 1. februar 2022.
Eventuelle spørgsmål vedrørende stillingen kan stilles til Pernille Damm-Ottesen på telefon: 27580940


