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VI SOGER EN ERNAERINGSASSISTENT
Bliv en del af en energisk og engageret arbejdsplads, når vi pr. 1. oktober 2018 søger en
ernæringsassistent på 30 timer. Sammen med det øvrige personale skal du være med til at
skabe de bedste rammer for udvikling af vores skole, ligesom du skal have lyst til efterskole
livet og at arbejde med unge mennesker.

HVEM ER VI?
Bøvling Fri- og Idrætsefterskole har ca.135 elever på friskolen og 84 elever på Idræts
efterskolen. Skolen bygger på et Grundtvigsk skolesyn, hvor begreber såsom dannelse,
demokrati, gensidig respekt og frihed under ansvar er essentielle i vores hverdag og
værdier, som vi ønsker at medgive eleverne på deres videre færd. Vi er desuden en
skole, som gerne vil det lokale engagement og har derfor en tæt kontakt til lokalsamfundet.

HVEM ER du?
Sammen med køkkenlederen og en deltidsassistent skal du stå for tilberedningen
af måltider til elever og ansatte på efterskolen, samt sikre at de daglige opgaver i
og omkring køkkenet løses på bedste vis og med høj kvalitet.
I dagligdagen bespiser vi ca. 95 personer og derudover afvikler vi forskellige
arrangementer og events, der kræver fleksibilitet og kreativitet i forhold til
arbejdstider og indsats.
Du er:
• Uddannet kok, ernæringsassistent, cater eller lignende.
• Har kendskab til egenkontrol.
• Ambitiøs omkring dit fag og sætter tilberedningen, kvaliteten og præsentationen af
maden højt.
• Kreativ, nyskabende og ønsker at være med til at præge køkkenets udvikling.
• Interesseret i at engagere og guide, når eleverne er med i køkkenet.
• Ansvarsbevidst, besidder et godt overblik og er stabil i arbejdet.
• Fleksibel omkring arbejdstider, da der forekommer aften- og weekendarbejde samt
store og små arrangementer og events.

SAMMEN KAN VI MEGET!
På Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er vi er fælles om, at få hjulene til at køre.
Derfor har du som medarbejder stor medindflydelse på dine arbejdsopgaver og
samtidig forventer vi, at du udviser både ansvarlighed, initiativ, engagement og
fleksibilitet. At kunne samarbejde på tværs af faggrupper samt at bidrage til en
positiv stemning på arbejdspladsen er ligeledes et MUST.

Ansaettelse:
Stillingen er på 30 timer. Løn og ansættelse vil være ud fra dine erfaringer
og kompetencer. Ansættelsens start vil være 1. oktober 2018.

Yderligere oplysninger:
Er du interesseret, så send en ansøgning, inkl. CV og andre relevante oplysninger
til info@bi-efterskole.dk Ansøgningsfristen er fredag den 10. august 2018 kl. 12.00
og samtaler forventes afholdt torsdag i uge 33. Se mere på bi-efterskole.dk
eller kontakt os på 9788 5500.

