
Stillingsopslag som køkkenmedarbejder gerne uddannet 24 timer fra 1. september eller snares derefter i 
børnehusene Nathanael og Sundbyvester 

 

Da vores køkkenmedarbejder i Sundbyvester afdelingen er langtidssygemeldt søger vi en 
køkkenmedarbejder hertil. Det er vigtigt, at du har lyst til at lave mad til børn i en 0 -6 års institution. Der 
skal laves mad til ca. 36 børn samt et pædagogisk måltid til ca. 8 voksne. Om sommeren er vi på 
legepladsen på Sundholmsvej hele dagen og arbejdstiden vil være fra kl.8.00 til 13.00, når vi flytter hjem i 
vores lejlighed i Gullandsgade vil arbejdstiden være fra kl. 8.30 til 13.30. Om fredag er arbejdstiden kun 4 
timer. Stillingen er i første omgang som et vikariat indtil udløbet af februar2022, der vil muligvis være en 
fast stilling på sigt. 

Vi er en lille institution beliggende i Gullandsgade 8 med en legeplads ca. 500 m derfra. Om sommeren er 
børnenes base i vores sommerbørnehave, som vi kalder vores legeplads. 

Det kræver stor fleksibilitet af vores nye køkkenmedarbejder, da maden skal leveres ned på legepladsen om 
sommeren. 

Det kræves, at du kan arbejde selvstændigt, er god til at planlægge din arbejdstid, planlægge menuen, 
bestille varer, overholde budgettet osv. Vores mad skal være mindst 90% økologisk.  

Da vores køkken er et gennemgangskøkken er det vigtigt at du er åben, smilende og udadvendt over for 
børn, det øvrige personale samt forældre. 

Din opgave er om vinteren at lave varm mad 3 gange om ugen, samt rugbrødsmadder 2 gange om ugen.  

Om sommeren er det modsat. Hver dag skal der laves te og kaffe til personalets pause. Derudover skal der 
bages brød/boller til eftermiddagsmad og skæres frugt. 

Et par gange om året skal der tilberedes mad til personalemøder.  

Vi kan tilbyde et hus med mange engagerede voksne, et hus med humor og godt humør. Alle vil gerne 
samarbejde så tingene fungerer bedst muligt. Den daglige kontakt vil foregå mellem afdelingsleder og 
ansatte. 

Lønnen følger gældende overenskomst. 

Vi ansætter hurtigst muligt, og ansøgning sendes til Anne Marie Frandsen på Lw35@kk.dk. 

 

 

  


