Bliv servicemedarbejder i køkkenet på Herlufsholm
Kunne du tænke dig en anderledes og spændende hverdag i et køkken, der ikke er
helt som alle de andre? Her bliver du en del af et team med højt til loftet og let til
latter, som samtidig producerer sund og velsmagende mad til skolens 550 elever og
medarbejdere. Vi er et køkken i rivende udvikling, der aktivt arbejder med
bæredygtighed, og et engageret køkkenteam på 22 medarbejdere. Vi ser frem til at
tage imod vores nye kollega!
Køkkenets normale åbningstid er fra 6.30-20.00. Kan fravige ved arrangementer.
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Dine primære opgaver
� Varemodtagelse
� Servering, afrydning, oprydning, rengøring og opvask
� Deltagelse ved arrangementer
� Deltagelse i sommerskole
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
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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. Pensionsordning.
Deltidsstilling på 7 timer pr. dag. Vagtplan med skiftende arbejdstider inkl.
weekendarbejde.
Tiltrædelse: Snarest muligt
Stillingen refererer til køkkenchefen. Nærmere oplysninger ved kontakt til køkkenchef
Jonas Appelquist-Nielsen på telefon 55 75 35 87 (mobil 21 67 95 91).
Ansøgningsfrist er den 29. november 2022. Samtaler afholdes løbende.
Ansøgning sendes til HR-ansvarlig Britt Horst Nielsen på bhn@herlufsholm.dk eller
via sikker mail her.
For at læse om Herlufsholms behandling af dine personoplysninger ved
rekruttering/ansøgning klik her.
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