Køkkenleder
Ansøgningsfrist d. 23. februar 2021
Vores køkkenleder gennem 24 år går på efterløn, og vi har derfor en ledig stilling.
Vi søger en iderig og kreativ leder til vores køkken, der
•
•
•
•
•
•
•
•

har en køkkenfaglig uddannelse
har lyst til at skabe et givende og inspirerende miljø for og med eleverne i køkkenet
vil være med til udviklingen i køkkenet
ønsker at få det bedste ud af sæsonens råvarer, samt at forstå at bringe tidens trends i spil
og skabe variationer og oplevelser
har ledelseserfaring, da du kommer til at have personaleansvar for køkkenets to øvrige
ansatte og to, der er ansat til rengøringsopgaver
går forrest i den daglige madlavning og ikke er bange for at tage fat
har interesse i at arbejde med unge mennesker og lyst til at inspirere og inddrage dem i
madlavningen
tør tænke nyt og lader dig inspirere af eleverne og hverdagen på efterskolen

I køkkenet har vi et team bestående af en køkkenleder, to køkkenassistenter og tre
efterskoleelever.
Du får det daglige ansvar for at drive køkkenet med alt, hvad et indebærer af udarbejdelse af
madplaner, overholde budgettet, bestilling af varer, udarbejdelse af vagtplaner, indkøb af
rengøringsartikler.
Du må have mod på at starte op midt i et stort renoveringsprojekt, køkkenet forventes helt
færdigt til august 2021, og der er mulighed for indflydelse på køkkenets indretning.
Vi tilbyder:
Et spændende job, hvor du kan være med til at udvikle køkkenet
En fleksibel arbejdsplads
Løn og pension efter kvalifikationer
En efterskole med fokus på udvikling og kvalitet

Har du ikke hørt fra os inden d. 28. februar, forventes stillingen besat til anden side.
Stillingen er fuldtids med tiltrædelse d. 1. april 2021.
Send ansøgning til ansoegning@vrigsted-efterskole.dk .
Vrigsted Efterskole er en ordblindeefterskole i Sydøstjylland. Vi har 111 elever i 8., 9. og 10. klasse
og 28 ansatte.
Du kan læse mere om vores efterskole på www.vrigsted-efterskole.dk .
Ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 24. og 25. februar. Ring gerne og hør nærmere hos
skolens forstander Kirsten Weile, tlf. 75687212 eller 21705504

