Linden søger selvstændig medarbejder til køkkenet.
Det er en fordel – men ikke et krav – at du har bachelor i ernæring og sundhed.
Stillingen er på 32-35 timer efter behov og ønskes besat hurtigst muligt.
Vi er en selvejende aldersintegreret 0-6 års institution, med 82 børn, mange år på bagen, og et
dejligt stort hus, der ligger på Nørrebro lige ved siden af Hellig Kors kirke.
Som Køkkenmedarbejder, har du ansvaret for at lave mad til hele huset. Personalet spiser et
pædagogisk måltid sammen med børnene.
Du tilrettelægger selv din arbejdsdag, som lægger i tidsrummet 7-14/8-15 eller skiftende, alt efter
dit behov. Stillingen er på 32-35 timer.
Du har selvstændigt ansvar for indkøb/varebestilling/menuplan/egenkontrol/økoregnskab/opvask
og rengøring – men i samråd med ledelsen og en kollega der tidligere har været i køkkenet og kan
give instruktion og vejledning efter behov.
Linden har guldmærke i Økologi og har tradition for at inddrage børnene i madprojekter over året.
Dette forventer vi naturligvis ikke at du vil kaste dig over som det første, men gerne på sigt.
Som ansat i køkkenet deltager du i personalemødet en gang månedligt, med de øvrige kolleger,
samt i et kostmøde i dagtimerne efter behov. Du er naturligvis med til sociale
personalearrangementer og inviteres til en MUS-samtale med ledelsen en gang årligt.
Vi arbejder på at skabe en rød tråd igennem hele huset, de tre børnehavegrupper med hver 20
børn og de to vuggestuegrupper med hver 11 børn.
Vi forventer at du har en vis erfaring med at lave mad til børn, og at du er interesseret i at tage det
pædagogiske perspektiv med ind i din madlavning og anretning.
Vi tilbyder god ledelse og høj arbejdsglæde, i en personalegruppe der er i fuld gang med at skabe
udvikling hele vejen rundt.
Løn efter overenskomst.
Kontakt os for en uformel snak eller et besøg, på tlf. 82563630 (institutionen) eller 93943539
(leder mobil) eller send din ansøgning straks til dw6y@kk.dk att. Mette Fabricius.

Se mere om os på www.linden.dk

