
LIDT OM OS: Vi har kærlighed til maden og til elever-
ne. Vi har en faglig stolthed og gør tingene ordentligt. 
Vores arbejde er meningsfuldt og har stor betydning 
for dagligdagen på vores skole, hvor vi laver mad til 
117 elever og 28 ansatte. I køkkenet er vi fast 4 med-
arbejdere.  
 
VI ARBEJDER MED stor respekt for råvarerne. Vi bru-
ger mange lokale og økologiske råvarer. Vi udnytter 
råvarerne, så der er mindst mulig madspild. Vi laver 
tingene fra bunden, så vi kan stå inde for det, vi ser-
verer. Vi laver sund mad, man bliver både mæt og 
glad af at spise – herunder også en del vegetarmad.  
Vi arbejder i det hele taget kreativt og kan lide at  
skabe variation.  
 
HVER DAG GIVER vi noget af os selv. Også i køkkenet er vi mennesker, der møder hinanden 
med åbenhed og samtale. Vi engagerer os i hinanden, og den gode stemning er i højsædet. 
Vi har et godt arbejdsmiljø og inkluderer køkkeneleverne i vores arbejdsfællesskab, fordi vi 
kan lide at arbejde og være sammen med unge mennesker. Også når det bøvler lidt.  
 
VI ENGAGERER OS os også i resten af skolen og dens medarbejdere, som vi hver dag drikker 
kaffe med. Vi tager med på den årlige turné og deltager i mange andre arrangementer med 
elever, forældre og personale.  
 
VI ØNSKER OS en alsidig og faglært kollega, der vil brænde for at indgå i ovenstående.  
Vi glæder os til at høre, hvad du kan bidrage med.  
 
Stillingen er fuld tid. De normale arbejdstider er 6:30-14:00, og da vi er en kostskole fore-
kommer der naturligt også aften– og weekendarbejde i forbindelse med arrangementer, 
udlejning m.m. Løn og ansættelsesvilkår efter skolens retningslinjer og aftale. Tiltrædelse 
1/5 2020. 
  
Ansøgningsfrist: Mandag 9. marts 2020 kl. 12:00. Send ansøgning og cv i et samlet pdf-
dokument til mail@ollemus.dk og skriv ”Køkkenassistent” i emnefeltet.   
 
Vi holder informationsmøde tirsdag 3. marts kl. 14, hvor man kan se skolen og stille spørgs-
mål. Tilmelding til køkkenleder Anette Madsen på am@ollemus.dk/20481223, som også kan 
kontaktes for yderligere informationer om stillingen.  
 

Køkkenassistent til Ollerup Efterskole 


