Egholt søger en kok
Da vores dygtige kok gennem mange år forlader vores arbejdsplads, søger vi en kok til
vores køkken og kantine med ansættelse snarest efter ansøgningsfristen.
Du skal have lyst til at være med til at kreere et godt miljø i vores køkken og kantine
og være i stand til at samarbejde med kolleger og konsulenter på tværs af fagområder.
Det er Egholts ambition at være blandt landets bedste miljøterapeutiske
behandlingsmiljøer for børn/unge og unge voksne med psykiske lidelser, hvorfor vi
lægger vægt på kvalitet og professionalisme.
Egholt er karakteriseret ved sin smukke beliggenhed, det tilhørende økologisk landbrug
med dyr, urtehave samt værksteder.
Egholts kantine bruges i hverdagene både af beboere og medarbejdere og der serveres
morgenmad i formiddagspauserne samt varm mad i frokostpausen. Endvidere bruges
kantinen til diverse arrangementer. Du vil stå for den daglige drift af køkkenet og
kantinen, herunder den daglige madlavning, indkøb af madvarer og køkkeninventar,
bearbejdning af egne produkter, egen kontrol og rengøring. Derudover sørger du for
forplejningen til interne møder.
Vi tilbyder:
•
•
•
•

Et dynamisk miljø, hvor du kan sætte eget præg på udførslen af opgaverne, indenfor
den miljøterapeutiske ramme
At du deltager i den interne 2-årige miljøterapeutisk uddannelse
Kollegial sparring samt personlig og faglig supervision
At du kommer til at arbejde helhedsorienteret og tværfagligt

Vi forventer, at du:
•
•
•
•
•
•
•

Er uddannet kok og har erfaring med den daglige drift og ledelse af et køkken
Er psykisk robust
Er i stand til at inddrage unge, der tilhører Egholts målgruppe
Er refleksivt indstillet og fagligt kreativ i tænkning og opgaveløsning
Kan bruge IT som arbejdsredskab
Kan skrive sammenhængende og forståeligt
Har kørekort

Stillingen indebærer:
•
•
•

En fuld arbejdstid på 37 timer, fordelt over en daglig arbejdstid fortrinsvis mellem
kl. 8-14.30 på hverdage. Hertil kommer så tiden, du bruger til indkøb, planlægning, rengøring m.m.
Ansættelsesforhold, der er beskrevet i Egholts medarbejdercharter
Tværfagligt samarbejde med alle Egholts afdelinger samt eksterne samarbejdspartnere

Din ansøgning MRK. ”kok” vedlagt cv samt uddannelsesbeviser, bedes sendt
elektronisk (som word eller pdf-fil) til ansoegning@egholt.dk således at den er os i
hænde senest d. 31. juli 2017 kl. 12. Samtaler forventes afholdt løbende. For
yderligere oplysninger er du velkommen til at ringe til souschef Anne-Mette Neve
Alsbjerg på tlf. 57 63 86 07 eller til direktør Lars Egede Andersen på tlf. 57 63 86 00.
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