Vandel Efterskole
søger pr. 1. august 2022 en ernæringsassistent til skolens køkken.
Da en af vores køkkenansatte har valgt at gå på pension, søger vi en ny
medarbejder i køkkenet i hendes sted.
Vores forventninger:
• Vi forventer, at du er uddannet ernæringsassistent eller tilsvarende. Du må
gerne have erfaring fra et storkøkken, f.eks. på en kostskole eller lignende,
men det er ikke et krav.
• Vi forestiller os, at du vil trives i et miljø med humør, energi og til tider
travlhed i selskab med køkkenets øvrige tre faste medarbejdere og 2
timeansatte.
• Vi forventer, at du har lyst til at være med til at præge køkkenets fremtidige
udvikling, og at du vil trives sammen med skolens 144 elever og 30 ansatte.
• Du er initiativrig og har gode samarbejdsevner.
• Du kan sammen med dine kolleger sammensætte og tilberede sunde, lækre
og nærende måltider fra bunden til skolens elever og ansatte, ligesom du
ved særlige lejligheder kan ”give den gas”.
• Du vil være indstillet på at være stedfortræder for køkkenlederen i dennes
fravær.
Opgaver:
• Du vil komme rundt i de forskellige afdelinger med varmt, koldt, grønt- og
bageafdeling.
• Den primære arbejdstid vil ligge i tidsrummet 6.00-14.30.
• Der vil være en weekendvagt ca. hver 4. uge.
• Skolen afvikler 2 ugekurser i sommerferien og kortere kurser i løbet af året
• Der vil kunne forekomme afløsning på aftenvagter
Lidt om os:
• Vandel Efterskole ligger i naturskønne omgivelser mellem Vejle og Billund.
• Vi har 144 elever i 9. og 10. klasse.
• Skolen har gode, tidssvarende faciliteter, herunder et helt nyt køkken.
• Hverdagen er præget af et hjemligt miljø, en uhøjtidelig omgangstone og
godt humør.
For yderligere oplysninger kontakt køkkenleder Henrik Boysen på tlf. 31246918,
eller forstander Lars Mortensen på tlf. 29483335
Ansøgningsfrist d. 16. juni.
Samtaler afholdes umiddelbart derefter.
Ansøgning sendes på mail til larsm@vandelefterskole.dk

