
Bliv praktikant  
- og hjælp os med at lave endnu mere kaffegrums til svampe! 
 
 
Har du mod på at få fingrene helt ned i grumset indenfor den grønne omstlling? 
 
Så har vi måske praktikstedet til dig! 
 
Vi søger i Beyond Coffee en fuldtids studenterpraktikant til forårssemesteret med start i jan./feb. 2018. 
 
Vi omdanner kaffegrums til spiselige svampe (østershatte) på vores svampefabrikker i København 
Nordvest, på Sundholm ved DR Byen og i Humlebæk i Nordsjælland. 
 
I Beyond Coffee har vi i mere end et år dyrket østershatte på økologisk kaffegrums, på vores farm på 
Hillerødgade. Grumset bliver indsamlet på elektriske transportmidler fra kantiner og restauranter i 
København. Svampene sælger vi til lokale forbrugere fra vores butik i Jægersborggade og til lokale 
restauranter. I butikken sælger vi også et Gro-sæt, hvori private selv kan dyrke spisesvampe i eget 
kaffegrums.  
 
Virksomheden er stadig ung, men ikke desto mindre ambitiøs, og derfor under konstant udvikling. Vi 
har netop udvidet produktionen med to nye svampefarme. Der er altid mange nye idéer og projekter 
under opsejling, der alle tager udgangspunkt i at udnytte byens ressourcer og affaldsstrømme bedst 
muligt. 
 
Dine arbejdsopgaver: 
Opgaverne i virksomheden er mange og meget forskellige. Derfor skal du som praktikant i Beyond 
Coffee kunne holde tungen lige i munden i en travl hverdag med både administrative og fysiske 
opgaver. 
De primære arbejdsopgaver vil være: 

• Assistere i svampeproduktion, inkl. en række tilhørende opgaver. Udover selve produktionen, 
bl.a. afhentning af kaffegrums, rengøring, høst og levering af svampe. 

• Projekter der kan involvere alt fra procesoptimering i produktionen, ændring af arbejdsgange, 
samarbejde med socialøkonomiske samarbejdspartnere eller noget helt fjerde afhængigt af din 
faglige baggrund og kompetencer. 

• Passe butik og webshop: Salg af Gro-sæt, svampe og andre produkter, kundevejledning og ad 
hoc opgaver. 

• Administration: Bestille varer, kontakt til kunder og samarbejdspartnere. 
• Sparring og hjælp til udvikling af nye produkter, samarbejder og projekter. 

 
Dine kvalifikationer og baggrund: 
Det er vigtigt, at du er aktiv studerende på en relevant videregående uddannelse, så praktikforløbet kan 
indgå som en del af din uddannelse.  
Derudover forestiller vi os, at du: 

• Har viden om og interesse for initiativer inden for den cirkulære økonomi. Vores store ønske 
og ambition om at udnytte de mange ressourcer omkring os bedst muligt er det, der driver os til 
hverdag. Vi håber, at du kan genkende disse ambitioner i dig selv. 

• Har mod på de mange forskellige daglige opgaver, der kan spænde fra alt mellem trivielle ad 
hoc opgaver til formidling til mere krævende analytiske opgaver. 

• Er dygtig til at kommunikere både skriftligt og mundtligt på 
enten engelsk eller dansk (eller begge) 



• Er initiativrig og har et godt overblik. 
 
Det er en fordel hvis du har B-kørekort. 
 
 
Der er tale om en ulønnet praktikstilling. Men i en virksomhed der er seriøse, når vi siger at vi vil gøre 
verden bedre. Og som har det sjovt med det vi laver.. 
 
 
Vi holder til i Jægersborggade 35, hvor vi også har en lille butik. 
 
 
Har du lyst til at være en del af teamet, så skriv en kort ansøgning (max 1 side) inden den 20. november 
og vedlæg dit CV. Så kan det være vi indkalder dig til samtale.  
Skriv til mikkel@beyondcoffee.dk – og skriv ’Svampefarmer’ i emnefeltet. 
 
Vi håber at høre fra dig! 
 
 
- - - 
 
 
Se mere om Beyond Coffee her: http://www.beyondcoffee.dk  
Se mere om Gro-Sættet her: http://www.beyondcoffee.dk/produkter  
 
Læs en baggrundsartikel om os i Berlingske her:  
https://www.b.dk/mad/vil-du-ogsaa-dyrke-dine-egne-oestershatte-i-kaffegrums  
 
Er du nysgerrig om, hvad den ’cirkulære økonomi’ er for noget, så læs om det her: 
http://mfvm.dk/miljoe/anbefalinger-om-cirkulaer-oekonomi/  
 


