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Køkkenmedhjælper til Herlufsholm Skole 
 
 

Vi søger en erfaren og velkvalificeret køkkenmedhjælper. 
Er det dig? 

 

Køkkenet laver sund og velsmagende mad til skolens 600 elever, heraf ca. 300 

kostelever samt til vores personalekantine. Vi er et køkken i rivende udvikling og 

et engageret køkkenteam på 22 medarbejdere. Vi ser frem til at modtage en ny 

kollega, som vil være en del af vores team.  

Køkkenets normale åbningstid er fra 6.30-20.00. Kan fravige ved arrangementer. 

Herlufsholm Skole tager imod dag- og kostelever fra både ind- og udland. Vi har unge 

fra 6. klasse til 3.g og tilbyder i gymnasiet 9 studieretninger og IB. På Herlufsholm ønsker 

vi at skabe et internationalt og inspirerende studiemiljø baseret på høj faglighed og 

gensidig respekt – både mellem kolleger og mellem lærere og elever.  

Dine primære opgaver: 

 Varemodtagelse 

 Servering, afrydning, oprydning, rengøring og opvask.  

 Deltagelse ved arrangementer  

 Deltagelse i sommerskole i uge 29/30 
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Om dig og dine kvalifikationer: 

 Du taler, læser og forstår dansk. 

 Du er opsøgende, initiativrig og arbejder struktureret også under tidspres.  

 Du trives med udfordringer og arbejdsdage der sjældent ligner hinanden. 

 Du er positiv, omhyggelig og fleksibel. 

 

Vi tilbyder en moderne arbejdsplads: 

 Med et ansvarsfuldt og afvekslende job med en travl hverdag 

 Med mange udfordringer 

 Som lægger vægt på engagement, faglighed og ansvarlighed 

 Med stolte traditioner 

 Med gode kvalificerede og engagerede kolleger 

 

Løn og ansættelsesforhold: 

Løn efter kvalifikationer. Aftales i henhold til Finansministeriets lønsatser med 

relevante tillæg.  

Deltidsstilling på 6 timer pr. dag. Vagtplan med skiftende arbejdstider inkl. 

weekendarbejde. 

Tiltrædelse: Hurtigst muligt. Der vil løbende blive afholdt samtaler 

Ansøgningsfrist den 23. juli 2022.  

Har du i øvrigt spørgsmål til stillingen, så kontakt HR-ansvarlig Britt Horst Nielsen på 

telefon 55753588 eller mobil 28257307. 

For at læse om Herlufsholms behandling af dine personoplysninger ved 

rekruttering/ansøgning klik her.  

 
 

Herlufsholm Skole og Gods 
HR-afdelingen 

Herlufsholm Allé 170 
4700 Næstved 

 
 

Kerneområdet for stiftelsen Herlufsholm Skole og Gods er skolevirksomheden. Skolen har 600 elever, 
heraf ca. 300 kostelever. Der er i alt 175 medarbejdere, heraf halvdelen tilknyttet undervisningen. 
Godset omfatter 1.050 ha skov- og landbrug med tilhørende boliger og driftsbygninger. Herlufsholm 
Kirke og Kir- kegård hører under stiftelsen, men betjener sognet. Se i øvrigt www.herlufsholm.dk for 
mere information. 

https://herlufsholm.dk/media/7812/persondatahaandbog-gaeldende-for-herlufsholm_221021.pdf
http://www.herlufsholm.dk/
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