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Køkkenfaglig medarbejder søges til Svenstrup Efterskole 
 
 
Er din spidskompetence det grønne og vegetariske? 
 
Er du ambitiøs og har masser af drive til at rykke unge mennesker i et efterskolekøkken? Sætter du 
din faglige barre højt? Så læs endelig videre! 
  
Vi søger en ildsjæl til vores KØKKEN med ansættelse hurtigst muligt. 
 
Vi søger ildsjælen der kan og vil være med til at lave mad fra bunden, til at implementere de nye 
klimakostråd, til endnu mere grøn omstilling, til bæredygtighed, til at minimere madspild, kort 
sagt en medarbejder der vil være med til at videreudvikle vores køkken. 
 
Vi søger en ny holdspiller der er respektfuld og anerkendende i tilgangen til arbejdet, til kollegaer 
og til skolens elever. Dig der kan bidrage med at fastholde den gode stemning, det gode humør, har 
en sund livsstil, er mødestabil og ikke mindst er klar til at tage ansvar. 
 
Er du kok-cater-ernæringsassistent el lign – så er nye udfordringer måske dig? 
 
I køkkenet indgår du i et team med vores køkkenleder og køkkenets øvrige ansatte samt skolens 
elever på skift. Vi arbejder hver dag på at give gode, sunde og ernæringsrigtige madoplevelser. 
 
Arbejdstiderne er både dag, aften og ca. hver 3 weekend. Derudover vil der være efterskole 
arrangementer hvor køkkenet er en vigtig del. 
Vi forestiller os 30-37 timer pr uge. Ansøgere med erfaring og kvalifikationer indenfor den 
vegetariske madlavning vil blive foretrukket. 
Løn efter kvalifikationer og efter finansministeriet.  
 
Svenstrup Efterskole er for dem, der vil. En boglig efterskole for ikke-rygere med 140 elever og et 
stærkt medarbejderteam, der sætter passion, ambition, fællesskab og udvikling i centrum. Vil du 
med? Så send din ansøgning til: gitte@svenstrup-efterskole.dk senest d. 20. august 
 
Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte forstander Gitte Edelgaard eller 
køkkenleder Gert Jensen på tlf.: 55752050. 
 
Følg os også på Facebook og Instagram – og kig forbi vores hjemmeside, hvor du bliver meget 
klogere på livet på Svenstrup Efterskole: www.svenstrup-efterskole.dk  
 
 
Vi glæder os til at høre fra dig! 
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