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Kaféansvarig till nytt kafé i kulturreservatet Stensjö by, Oskarshamn 
 
Stensjö by är ett kulturreservat 10 km norr om Oskarshamn som ägs och förvaltas av Kungl. 
Vitterhetsakademien. Byn är ett uppskattat besöksmål i en idyllisk äldre miljö med gamla 
hus, råmande kor och kacklande höns, lummiga trädgårdar, vackra landskap, skog och fina 
vandringsleder. På plats arbetar fyra personer heltid med bland annat trädgård, landskap, 
skog och djurskötsel. På sommaren är det full fart med extra sommarjobbare, kurser och 
praktikanter och inte minst hundratals besökare från när och fjärran i alla åldrar.  

Nytt kafé 

Till sommaren öppnar vi på mångas begäran ett kafé i byn och nu söker vi dig som vill 
ansvara för och utveckla det. Kaféet är inrymt i ett klassiskt äldre hus med tidstypisk 
inredning och stor trädgård, Västra Gården. Vi ser framför oss en plats där man kan få sig en 
god kopp kaffe eller te, ett glas saft, en bulle, kaka, glass eller varför inte en mättande 
smörgås? Vid vackert väder slår gästerna sig ner i trädgården, annars erbjuder salen en fin 
miljö för en fikastund och lite småprat. Lite som att gå på kaffekalas till tant Tilia, som bodde 
i huset vid sekelskiftet 1900. 

Koncept 

Kaféet ska andas tidigt 1900-tal med i huvudsak lokalproducerade ekologiska råvaror. Ett 
nära samarbete med vår trädgårdsmästare är möjligt, för att erbjuda ett ”från jord till bord”-
koncept. Inledningsvis tänker vi oss ett enkelt kaffe-kaka-smörgås koncept, ett sortiment som 
kan breddas i takt med att kaféet utvecklas – här blir du en central medspelare. Vi har även 
möten och konferenser i Stensjö by, aktiviteter som ständigt utvecklas och som kan skapa 
verksamhet året om. 
Stensjö by har flera uthyrningshus, och att erbjuda frukost för övernattande gäster är ett spår 
som kan tas vidare. 
Samarbete med lokala bagerier kan möjliggöra ett gediget sortiment utöver det som bakas på 
plats.  
Till kaféet hör en liten trädgård där mindre odlingar för kaféets behov kan skötas (till 
exempel blommor, örter, sallad etc.). 

Mötesplats Stensjö by 

Under 2023 inleder Stensjö by tillsammans med Oskarshamns kommun, Attraktiva 
Oskarshamn, Kalmar Läns Museum samt Länsstyrelsen i Kalmar län ett arbete med att 
utveckla besöksmålet Stensjö by. Kaféet är en central nod i detta och du kommer att ha en 
viktig roll i arbetet med att utveckla kaféet så att det blir en mötesplats för alla som kommer 
till Stensjö by, för dagsbesökare och för mötes- och konferensdeltagare.  

Arbetsuppgifter 

Som kaféansvarig blir du delaktig i utvecklingen av kafékonceptet i nära samarbete med 
fastighetschef och övrig personal i byn. Vi söker dig som brinner för att ge bästa service och 
har stor talang för att skapa en välkomnade atmosfär.  
Du ska driva kaféet och sköta allt som hör därtill, till exempel planering, inköp, viss bakning 
och tillredning av smörgåsar och drycker, försäljning, arbetsleda kafébiträde m.m.   
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Kvalifikationer  
Du bör ha erfarenhet av arbete i kafé- eller livsmedelsbranschen. 
Du bör ha stort intresse för mathantverk från grunden såsom bakning med ekologiska 
råvaror där säsongens grödor tas tillvara (bär, frukter, grönsaker etc.) 
Som person bör du vara ordningsam, strukturerad och bra på att arbetsleda och inspirera 
andra.  
Du ska kunna arbeta snabbt utan att kompromissa med kvalitet eller organisation.  
Du kan jobba självständigt och intensivt när så krävs, och samtidigt vara en lagspelare som 
ständigt har Stensjö bys bästa för ögonen och som samarbetar med övriga kollegor och 
samarbetspartners. 
Intresse för kulturmiljöer och äldre tiders mattraditioner är meriterande. 
Körkort är ett krav. 

Anställning  
Arbetet är i första hand en säsongsanställning på heltid under juni–september, eventuellt 
kan det bli aktuellt med helger under höst och vinter. Beroende på hur verksamheten 
utvecklas kan arbetet komma att uppgå till heltid på sikt. 
Det är av stor vikt att du kan arbeta hela sommarsäsongen. 
Möjlighet till enkelt boende till självkostnadspris finns i något av byns hus. 

Om Stensjö by 

I kulturreservatet Stensjö by ligger byns byggnader fortfarande samlade som de gjorde på 
många håll i Småland under1800-talet. Bebyggelse, trädgårdar, landskap och skog ger en 
bild av byns utseende vid sekelskiftet 1900. Stensjö by fungerar också som ett kunskaps- och 
utvecklingscenter för historiskt landskapsbruk och äldre hantverk, till exempel mathantverk. 
Läs mer www.vitterhetsakademien.se/kulturfastigheter/stensjoby 

Om Kungl. Vitterhetsakademien 

Drottning Lovisa Ulrika instiftade Kongl. Swenska Witterhets Academien den 20 mars 1753. 
Dagens akademi, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, eller i dagligt tal 
Vitterhetsakademien, har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom 
humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien äger och 
förvaltar kulturfastigheterna Skånelaholms slott i Uppland, Stjernsunds slott i Närke, 
kulturreservatet Stensjö by i Småland, Borgs by och fornborgen Gråborg på Öland samt 
Rettigska huset i Stockholm, där även kansliet ligger. 
Läs mer www.vitterhetsakademien.se  

Ansökan och kontakt 

Ansökan med personligt brev, CV och referenser mejlas till Ulrika Mebus, fastighetschef på 
Kungl. Vitterhetsakademien, ulrika.mebus@vitterhetsakademien.se 
Telefon: 073-043 87 92  
Sista ansökningsdag är den 31 mars 2023. Varmt välkommen med din ansökan!  
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