
Ny køkkenleder

Vores køkkenleder har fået nyt arbejde. Derfor søger vi på Grejsdalens Efterskole ny køkken-
leder pr. 1. oktober 2021 eller hurtigst muligt.
 
Køkkenets rolle på en efterskole kan ikke undervurderes. Det skal være et frirum, hvor ele-
verne for en kortere eller længere periode bliver mødt med alt andet end faglige forventnin-
ger. I stedet skal de forsøges inddraget i det daglige arbejde og lære de kompetencer, som er 
forbundet med at sørge for mad til mellem 90 og 100 mennesker hver dag.
 
Du er ...

• struktureret og har økonomisk indsigt
• glad for at lave og udvikle mad
• selvstændig og ansvarlig
• åben og dialogsøgende
• har et lyst sind og nyder samværet med unge mennesker
• klar til at stå inde for vores kristne værdigrundlag

 
Som køkkenleder er du ...

• uddannet kok eller køkkenleder
• optaget af at servere sund, varieret og nærende kost
• daglig leder for køkkenteamet
• positivt opsøgende i kommunikationen med interne og eksterne samarbejdspartne-

re
• ansvarlig over for køkkenbudgettet
• anerkendende i din tilgang til dine medmennesker

 
Køkkenteamet består af køkkenlederen, en køkkenassistent og en køkkenelev. Derudover 
hjælper efterskoleelever til i det daglige arbejde.
 
Vi kan tilbyde en spændende, udfordrende og afvekslende hverdag på Grejsdalens Efterskole. 
Du bliver kollega med godt 20 dejlige mennesker og sparringspartner og forbillede for mellem 
80 og 90 elever i 8.-10. klasse.
 
Stillingen er en fuldtidsstilling, løn efter aftale. Arbejdstiden er fra kl. 06.30 til ca. 14.00 man-
dag til fredag, og enkelte gange med arbejde weekend og aften, da året inkluderer større og 
mindre arrangementer. Der vil også være mulighed for at komme med på skoleture.
 
For yderligere oplysninger kan du fra 2. august kontakte afdelingsleder, Helle Brorson, på tlf. 
7582 2377.
 
Ansøgningsfristen er den 16. august kl. 12.00. Der afholdes ansættelsessamtaler i uge 33.


