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VELKOMMEN TIL SEND FLERE KRYDDERIER 
Send Flere Krydderier er en registreret socialøkonomisk virksomhed på Nørrebro, der tilbereder og sælger 

mad med afsæt i etniske minoritetskvinders kogekunst. Virksomhedens formål er at vokse og skabe 

arbejdspladser. Gennem de år, vi har drevet virksomhed, har vi vist, at mad og måltider kan meget mere end 

at mætte. -At mad bygger broer, skaber lokal sammenhængskraft og vigtige sociale forandringer også for 

dem, der lever i de socialt og beskæftigelsesmæssigt mest udsatte positioner.  

 

At være socialøkonomisk betyder, at man som virksomhed både driver en forretning på markedsvilkår og 

tager et ekstraordinært socialt ansvar. I Send Flere Krydderier gør vi det ved at tilbyde beskæftigelsesrettet 

opkvalificering og job til kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, som ofte befinder sig langt fra det danske 

arbejdsmarked. Vi geninvesterer vores eventuelle overskud i virksomheden for at kunne ansætte endnu flere 

kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, der har svært ved at få fodfæste på det ordinære arbejdsmarked. 

DEN KORTE HISTORIE 
Send Flere Krydderier udspringer af Indvandrer Kvindecentret på Nørrebro, og blev etableret i 2013.   

Dengang med 1½ ansat og med cateringproduktion i Indvandrer Kvindecentrets lille køkken i Blågårdsgade 4. 

Med en bevilling fra VELUX FONDEN fik vi i maj 2014 mulighed for at åbne vores første lille spiseri i 

Blågårdsgade 3. Der var plads til 18 gæster, og vi var meget spændte, for vi havde aldrig drevet restaurant 

før. Det gik heldigvis godt, og allerede efter 2 år var vi vokset ud af spiseriet. Så vi skulle på jagt efter et nyt 

Nørrebrokøkken. Det fandt vi lige rundt om hjørnet i Union på Nørre Allé 7. Og dér flyttede vi ind i marts 

2016. Med forpagtningen af Union fik vi et langt større køkken, spiseri med plads til 120, mødeforplejning for 

foreninger i huset, og mulighed for at leje vores spiseri ud til private selskaber og virksomhedsreceptioner.  

Seneste skud på Send Flere Krydderier stammen er vores forpagtning i Nørrebrohallen, som vi overtog juni 

2018. Nørrebrohallen er Københavns største kultur- og sportshus, og vores mål er dér både at sikre endnu 

flere jobs til endnu flere kvinder, der står langt fra arbejdsmarkedet, men også at løfte madstandarden i 

sportshallen. For hvorfor skal man spise cowboy toast, når man kan få verdens bedste sambusaer? 

 

HVORFOR SEND FLERE KRYDDERIER? 
 
Vi hedder Send Flere Krydderier, fordi de kvinder, der kom til Danmark i 1980´erne og 1990'erne, altid spurgte deres 
familie i hjemlandet, om de ville sende flere krydderier til Danmark – Dengang var der ikke grønthandlere på hvert et 
hjørne, og når der endelig kom forsyninger fra det store udland, skulle man stå i kø i timevis for at få en lille knold 
ingefær eller et bundt mynte. 

 

 

HVAD BETYDER DET AT VÆRE SOCIALØKONOMISK? 
 
En socialøkonomisk virksomhed er en virksomhed, der bruger størstedelen af deres indtjening og overskud på at 
hjælpe både på et menneskeligt og et samfundsmæssigt plan. Ved at tænke innovativt kan socialøkonomiske 
virksomheder tilbyde anderledes arbejdspladser, skabe mere velfærd og udvikle svar på de udfordringer, vores 
samfund står over for.  
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DINE FØRSTE DAGE 
Som ny ansat vil du blive budt velkommen af din leder, der vil hjælpe dig med at finde dig til rette i vores 

køkken og på vores arbejdsplads, introducere dig for dine arbejdsopgaver og ikke mindst præsentere dig for 

dine nye kolleger. Du vil få vist, hvor du kan hænge dit tøj, ligesom du får et forklæde, som du altid skal have 

på, når du er på arbejde.  

Vi bestræber os altid på at sørge for, at du følger dig velkommen og godt taget imod, men de første dage kan 

for mange være overvældende, så sig endelig til, hvis du er i tvivl om noget. Det er den bedste måde at 

komme hurtig ind i tingene.  

ARBEJDSTØJ 
Du skal selv sørge for at medbringe et par gode skridsikre arbejdssko og et par lange, behagelige bukser, du 

kan arbejde i.  

MOBILTELEFONER 
Husk at mobiltelefoner IKKE er tilladt i køkkenet grundet hygiejne, så sørg for at have din låst inde der, hvor 

resten af dit tøj befinder sig. Skal du foretage opkald, så træd ud af produktionen og vask dine hænder 

grundigt, inden du kommer tilbage til køkkenet.  

Mobiltelefoner må bruges moderat, lange samtaler henvises til udenfor arbejdstiden. 

PLANLÆGNING AF VAGTER 
Til at skabe overblik over vores vagter og få fordelt dem bruger vi Smartplan, som er et elektronisk 

vagtsystem. Du vil blive introduceret til Smartplan i de første par dage af din opkvalificering, ligesom du vil få 

login og kodeord af din nærmest leder.  

OMKLÆDNING 
Du skal møde omklædt, når din vagt starter. Sørg for at have dine ejendele låst inde, når du er på arbejde, og 

hold personaleområderne pæne og rene. Mister du ejendele, der ikke er låst inde, vil det ikke være muligt at 

dække det af forsikringen.  

ARBEJDSTIDER 
Dine arbejdstider kan ligge indenfor hele restaurantens åbningstid. Vagterne planlægges af køkkenchefen i 

Smartplan for en måned ad gangen.  

Planlægning er vigtigt for os alle og vi forventer derfor, at du er fleksibel og altid dukker op til dine vagter til 

tiden. Husk, at andre er afhængige af dig. Skulle du blive forsinket til en vagt, så ring ind og giv os besked, så 

vi ved, at du er forsinket.  

OVERARBEJDE 
Afspadsering af overarbejde sker 1:1 (time for time). Optjening og afvikling af overarbejde skal ske løbende 

og efter aftale med Køkkenchefen. I mindre travle perioder skal evt. overarbejde altid afvikles.  

PAUSER OG FORPLEJNING 
Arbejder du mere end 6 timer i træk, har du ret til en pause. 
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Nogle gange hænder det, at vi har så travlt, at det kan være svært at planlægge pauser ind, men vi gør vores 

bedste for at sikre, at alle kan få de tiltrængte pauser i løbet af dagen. Vi ved, at det er vigtigt at få tid til at 

spise, drikke og slappe af for at kunne yde det bedste.   

Du er velkommen til at spise personalemad, hvis dine vagter er på 4 tm. eller mere. Det koster 15 kr. pr. 

portion og hvis du ønsker noget fra menukortet, får du rabat. Du vil ligeledes have adgang til vand, kaffe og 

the på dine vagter. 

FERIE OG FRI 
Hvis du ved, at du skal på ferie eller have fri, skal du give besked til din leder i så god tid som muligt, så du 

kan blive taget ud af vagtplanen. 

Restauranten holder lukket i perioder bl.a. hen over sommeren og julen. Vi bestræber os på at give dig 

besked om disse i så god tid som muligt. 

SYGDOM  
Bliver du syg skal du ringe til SFK i Nørrebrohallen: 2559 2881 eller SFK i Union: 5080 2300 så hurtig som 

muligt og senest kl. 8.30 på den pågældende dag, hvor du har en vagt. Det er vigtigt at få personlig kontakt 

og du kan ikke melde dig syg pr. SMS 

Vi sørger for at finde en til at dække din vagt.  

ULYKKER OG FORSIKRING 

Vi gør vores bedste for at forhindre ulykker på arbejdet, så pas rigtig godt på dig selv og dine kolleger. Skulle 

der ske ulykker, så informer venligst din nærmeste leder, så vi kan indrapportere det til Arbejdstilsynet og 

forsikringen.  

Når du er på arbejde hos Send Flere Krydderier er du dækket af en obligatorisk arbejdsforsikring, skulle der 

ske dig noget.  

FØRSTEHJÆLP 
Vi har en førstehjælpskasse og en brandslukker. Sørg for at du ved, hvor disse er placeret, i tilfælde af ulykker 

eller brand.  

SEND FLERE KRYDDERIER KULTUREN 
I Send Flere Krydderier smager vi alle til. Det betyder, at vi alle bidrager til at få hverdagen i en til tider travl 

virksomhed til at glide så smidigt som overhovedet muligt. Vi hjælper altid dér, hvor vi kan, og får vi 

muligheden, så giver vi vores kolleger en ekstra hånd, når vi er færdige med vores egne opgaver. Vi ser aldrig 

bare til, for vi ved, at der altid er opgaver, der kan udføres både i køkkenet og i caféområdet.  

Vores arbejdsplads er en mangfoldig arbejdsplads. Og det er vi stolte af. Mangfoldighed er nemlig esensen af 

vores mad og os som kolleger. Vi er en arbejdsplads, hvor der skal være plads til alle, og hvor respekten for 

forskellighed er en del af vores DNA. Derfor tolererer vi heller ikke diskrimination i forhold til køn, seksualitet, 

religiøsitet eller etnisk oprindelse. Vi tolererer heller ikke sladder eller mobning, der kan ødelægge det gode 

arbejdsklima både for den enkelte og for hele virksomheden. At udføre chikane og mobning vil medføre en 

advarsel eller bortvisning af dem, der udfører denne. 
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MØDER 
Vi holder jævnligt personale- og planlægningsmøder, som du indkaldes til af Køkkenchefen. 

FAGLIGE OG SOCIALE AKTIVITETER 
Der afholdes så vidt muligt et årligt personalearrangement, hvor der er mødepligt. Man får løn i de timer, 

arrangementet varer. Derudover afholdes der en nytårskur, hvor deltagelse er ulønnet. 

KOMMUNIKATION 
Vi vil gøre vores bedste for, at du føler, at du får den information, som du har brug for for at gøre dit arbejde 

bedst muligt. Vi kommunikerer generelt via Smartplan og medarbejdergrupper på Facebook, som du bliver 

meldt ind i, når du starter.  

RYGNING 
Vi har en ikke-ryger politik i Send Flere Krydderier. Det betyder, at du som ryger ikke får flere pauser end 

dine ikke-ryger-kolleger. Du er selvfølgelig velkommen til at ryge i dine pauser på de områder udenfor, hvor 

det er tilladt at ryge.  

ALKOHOL 
Du må ikke drikke alkohol eller indtage andre rusmidler i arbejdstiden. Det er heller ikke tilladt at møde 

beruset eller påvirket på arbejde. Overtrædelse af denne regel medfører, at du sendes hjem for egen 

regning, og overtrædelsen kan medføre afskedigelse, hvis det sker gentagende gange. 

 

 

Velkommen til Send Flere Krydderier 

- vi glæder os til at arbejde sammen med dig! 


