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Struer Statsgymnasium søger kok til kostskolekøkkenet
Vi søger kok, ernæringsassistent el. anden faglig relevant uddannelse
Hvis du:
•
•
•
•
•
•

Kan og vil unge mennesker, som er essensen i vores hverdag
Kan kommunikere på engelsk, da en del af vores kostelever kommer fra udlandet
Er god til at lave sund og velsmagende mad
Er ernæringsfagligt bevidst og sætter ære i, at din mad ser indbydende ud
Er en god teamplayer
Har lyst til at indgå i alle køkkenets funktioner inkl. rengøring, egenkontrol og
varebestilling
En af vores trofaste køkkenfolk er gået på pension, så derfor søger vi hænder til vores køkkenteam med
tiltrædelse den 1. september 2022 eller snarest derefter.
Kostskolens køkken laver dagligt mad til 160 kostelever, til skolens lærere samt til skolens kantine, som dagligt
servicerer 650 elever. Desuden leverer køkkenet mad til forskellige arrangementer og fester på skolen.
Struer Statsgymnasium er i stadig udvikling, og vi lægger meget vægt på, at kostskolens køkken tilbereder sund
og nærende mad fra bunden, hvor såvel anretning som servering prioriteres som en vigtig del af
kostforplejningen.
I sommerferien gennemgår vores køkken en omfattende renovering fra gulv til loft, nye arbejdspladser,
inventar, lagerrum, opvaskemaskine og øvrigt udstyr.
Stillingen er som udgangspunkt 37 timer pr. uge, men ønsker man nedsat tid, kan det også imødekommes.
Kostskolen har åben 40 uger om året, og derfor er den ugentlige arbejdstid ca. 41,5 timer. Arbejdstiden ligger
fortrinsvis i dagtimerne, men stillingen er både med dag- aften- og weekendarbejde hver 5. uge. Derudover
kan forventes opgaver i forbindelse med forskellige arrangementer i årets løb.
Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.
Yderligere oplysninger om den ledige stilling kan indhentes hos køkkenleder Louise Sørensen på telefon
40115574.
Ansøgning skal sendes til rektor Mads Brinkmann Pedersen mbp@stgym.dk og Louise
Sørensen loso@stgym.dk vedlagt relevante bilag.
Ansøgningen skal være os i hænde pr. mail senest søndag den 14 august 2022.

