
 

 

 
  معلومات إرشادیة نقدمها إلیك إن كنت ستشتغل ساعات

Slusscaféet عمل للفریق في مقهى سلوس  
 

  



 ستطلع في هذا الُمجلد على كیفیة العمل بساعات لمصلحة الفریق في مقهى
 سلوس Slusscaféet وأهمیة مشاركة الجمیع على المساعدة. 

 
 

 Slusscaféet  هذا هو مقهى سلوس  
 مقهى سلوس هو مقهى صیفي یفتح كل سنة من نهایة أبریل إلى

 بدایة سبتمبر.

 ُیدار مقهى سلوس من قبل نادي سكوفتیبِین إي إف، وهو یمّثل دخًال
 مهمًا جدًا للجمعیة بكاملها.

 وهو أیضًا أحد أكبر أماكن العمل في ترولهیتان لعمال الصیف من
 الشباب، حیث یلعب العدید منهم في نادي سكوفتیبِین إي إف.

 إضافة للموظفین، تجري مساعدة من الالعبین واآلباء من خالل
 العمل "مجانًا" في بضعة مناسبات خالل كل صیف. ُنسّمي ذلك ساعات عمل للفریق. الذین لدیهم

 ساعات عمل للفریق، ال یتلّقون أجرًا، إال أن المال یذهب إلى فریقهم وقسم الشباب. كلما كانت ساعات
 الفریق أكثر، فستحصل أنشطتنا لكرة القدم على مال أكثر.

 ُتشكل ساعات عمل الفریق وظیفة اجتماعیة مهمة أیضًا للجمعیة. فهي توفر تضامنًا جیدًا وروحًا
 جماعیة للعمل سویة في المقهى، وهي أیضًا طریقة تمّكن الشباب من اكتساب التجربة لكیفیة سیر

 األمور في مكان العمل. بالنسبة للعدید من الشباب فهي أیضًا الخطوة األولى للحصول على عمل صیفي
 في مقهى سلوس.

 
 حینما تأتي إلى مقهى سلوس لتقوم بساعات عمل للفریق

 

 

 یوجد دائمًا شخص ما یستقبلك بالترحاب.
 ینبغي أن تكتب اسمك في دفتر الموظفین ثم تبّدل مالبسك لترتدي

 مالبس العمل (القمیص ذو األكمام القصیرة " تي شیرت "
 والرداء األمامي والقبعة). ثم تبّلغ بما ینبغي القیام به في ذلك

 الیوم. یشتغل كل یوم من ٢ الى ٨ أشخاص من مختلف الفرق
 ضمن نظام ساعات الفریق.

 حینما تكون لدیك استراحة، ینبغي أن تعّد بنفسك طعامًا خفیفًا:
  كعكة الجبنة، الفاكهة والعصیر أو القهوة

 إن كنت ترید أن تأكل شیئًا آخر، یمكنك شراءه مع خصم ٢٥%.
 
 



 هذا ما ستقوم به في مقهى سلوس
 مسح الطاوالت 

 من المهم أن یشعر ضیوفنا بالمتعة والراحة عندما یقوموا
 بزیارتنا.

 
 
 

 
 

  جمع األطباق غیر النظیفة
 حین تمتأل خزانة األطباق غیر النظیفة، یجب بعد ذلك أخذها

 إلى مكان تصنیف ونظافة األطباق .
 

  تصنیف بقایا األطباق
  الكؤوس، واألكواب وأدوات المائدة والصحون توضع

 في حوض غسیل األطباق
 عبوات الشراب یحتفظ بها إلرجاع رهنها
 فضالت الطعام والمنادیل توضع لألسمدة

 ورق االیس كریم وعلب الكعك وغیرها توضع في مكان
 المواد القابلة للحرق

 
 حوض الغسیل

  آلة غسیل وتنظیف األطباق سریعة جدًا وسهلة االستخدام.
 

 
 امأل الكؤوس واألكواب وأدوات المائدة

 عندما یتم نظافة جمیع األشیاء، یجب إخراجها بعد ذلك
  للضیوف.

 
. 



 
 معلومات نقدمها إلیك إن كنت ستقوم بساعات عمل للفریق

 أنت مهم وحضورك یحدث فرقًا!●

 إن تعّذر علیك الحضور ولم تجد مناوبًا عنك، أبلغ مقهى سلوس عبر البرید اإللكتروني●
 cafe@skoftbynsif.nu أو رقم التلیفون 079-3417750 .

 إن لم تحضر فستكون هناك حاجة لشخص آخر، ما یعني أن الذین یعملون سیصبح عملهم شاقًا●
 أكثر من المعتاد،  أو  أنهم سوف یحتاجون لموظفین إضافیین، وهذا یعني أن النادي سیجني

  أمواًال أقل من أجل نشاطات كرة القدم.
 إن لم تحضر، فسوف یتلقى فریقك أمواًال أقل من المخطط له، وربما لن یتمكن من القیام●

 باألشیاء التي سبق اإلعداد لها.
 نحن ممتنون جدًا للمساهمة التي تقدمها لجمعیتنا لكرة القدم من خالل القیام بساعات عمل للفریق●

 في مقهى سلوس.
 
 

 ملء ثالجة المشروبات
 من المهم أن تتوفر المشروبات الباردة في الثالجة دائمًا، وأن

  یتم استهالكها سریعًا في األیام شدیدة الحرارة.

 إعداد الطعام
 یمكنك إعداد شطائر الجمبري، كما یمكنك تحضیرها للیوم

 التالي، كأن تقوم مثًال بغسل السلطة أو تقطیع الطماطم.
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