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Vejlefjordskolen – grundskole, efterskole og gymnasium

Køkkenleder søges til  
Vejlefjordskolens vegetarkøkken 
 
Vejlefjordskolen søger en køkkenleder med tiltrædelse pr. 1. august 
2022. Vi forventer, at du kan lede og indgå positivt og fleksibelt i 
et køkkenteam, hvor vi tilbereder lækker, sund og varieret mad. 
Køkkenet tænker bæredygtigt og tilbereder langt overvejende 
plantebaseret mad, hvoraf en større del tilberedes fra bunden. 

Det er din opgave 
Der skal dagligt laves mad til 150 -170 unge mennesker, som enten går i vores efterskole 
eller kostgymnasium. De vegetariske retter skal tilberedes fantasifuldt og fremstå læk-
re, så vores elever, hvoraf mange ikke er vant til at leve vegetarisk, også finder maden 
god og lækker. Elever deltager i madlavningen, og du skal være med til at motivere 
dem og skabe den gode stemning i køkkenet. Det er vigtigt, at du trives på en dyna-
misk arbejdsplads, hvor planer kan ændres og tilpasses med kort varsel. 

Arbejdstiden ligger primært mellem kl. 06.00 og 14.00 på hverdage.  
Der vil forekomme vagter om aftenen og ca. 12 weekendvagter.

Hvem er du?
•  Du er uddannet økonoma, køkkenleder, kok eller tilsvarende 

•  Du kan træffe beslutninger og lede et personale med godt humør og en god tone

•  Du kan arbejde målrettet med indsatser, som tilrettelægges sammen med skolens 
øvrige ledelse

•  Du kan være ansvarlig for økonomisk og rationel drift af køkkenet

•  Du kan levere ernæringsrigtig og velsmagende kost, der svarer til unge menneskers 
smag og behov

•  Du kan udarbejde kostplaner, menuer og opskrifter

•  Du kan forestå MU-samtaler med dit personale og afholde strukturerede 
køkkenmøder

Hvem er vi? 
Vejlefjordskolen er en kombineret skole med en grundskole fra 0.-9. kl., en efterskole 
med 9.-10. kl., et mindre gymnasium med kostafdeling og en vuggestue og børneha-
ve. Skolen har sit kirkelige bagland i Adventistkirken og derfor et værdigrundlag med 
tydelige kristne rødder. Vi sætter elevernes læring, trivsel og dannelse i højsædet og 
forventer, at ansatte engagerer sig i den enkelte elev og inspirerer hinanden til at yde 
sit bedste både fagligt, pædagogisk og personligt. 

Det kan vi byde på 
Du kan forvente at møde medarbejdere, som er dedikerede i deres arbejde, og en 
ledelse og administration, som bakker hinanden op og forsøger at spille hinanden så 
gode som muligt. Der er kort vej til at drøfte tiltag og udviklingsmuligheder med andre 
ledere og mange gange en resolut beslutningsproces. Vi har et hyggeligt og humør-
fyldt ledelsesrum med en flad struktur. 

Du kan læse mere om Vejlefjordskolen på vejlefjordskolen.dk eller kontakte rektor Kay 
Flinker på 27771410. Ansøgningsfrist mandag d. 6.6. Samtaler uge 23. Vi indhenter bør-
neattest ved ansættelse. Løn følger aftale mellem Aftaleenheden for Frie Grundskoler 
og 3F.


