
 
 

Udadvendt og positiv ernæringsassistent med pædagogisk sans søges til 
Sejergaardens Musikefterskole med tiltrædelse 1. januar 2023 
 
Det er i køkkenet, de gode samtaler opstår! 
 
På Sejergaardens går vi op i god smag, gode råvarer og en bæredygtig tænkning og ageren. Vi har kvalitet 
og fornuft for øje og går ikke på kompromis med alsidighed og variation i vores serveringer. Her er der 
plads til både kødspisere, vegetarer og hensyntagen til allergier. 
 
Vi søger en ernæringsassistent til vores køkkenteam, der brænder for at tilberede nærende, alsidig og sund 
mad til vores 85 efterskoleelever + 50 grundskoleelever og medarbejdere. 
 
I samarbejde med skolens 2 erfarne køkkenmedarbejdere skal der serveres morgenmad, varm mad til 
frokost og forberedes eftermiddagsservering samt aftenbuffet til efterskolens elever og vagtlærere. 
 
Arbejdstiden er som udgangspunkt ml. kl. 6.30-14.00 samt aften eller weekendarbejde til særlige 
arrangementer ca. 17-19 gange om året.  
 
Vi forventer at du: 
 

• Er uddannet ernæringsassistent, cater eller kok 

• Har en pædagogisk interesse og kan lide at omgås og være i dialog med både børn, unge og voksne 

• Er fleksibel og ønsker at løse dagens udfordringer som en del af et team  

• Kan motivere efterskoleeleverne til at indgå i køkkenets daglige opgaver 

• Er fleksibel mht. arbejdstider i forbindelse med skolens arrangementer 

• Er interesseret i at deltage i undervisning i madkundskab for vores 7.-8. klasser i grundskolen 

• Byder ind med masser af god energi og godt humør 
 

Vi tilbyder: 
 

• En alsidig og udfordrende fuldtidsstilling 

• Søde og dygtige kolleger både i køkken og skoledel 

• Samvær med efterskoleeleverne, der hjælper i køkkenet 

• Muligheden for at præge og udvikle skolens ernæringsmæssige profil 

• Fornuftig løn og ansættelsesvilkår  

• Attraktive arbejdstider, der primært følger efterskolens feriekalender 
 
For nærmere information kontakt afdelingsleder Allan Bode på tlf. 24864018 eller køkkenleder Anne 
Thunbo på tlf. 28196419 ml. 9-15. 
 
Ansøgning med relevante bilag sendes på mail til ansoegning@sejergaardsskolen.dk senest tirsdag den 8. 
november 2022. Samtaler afholdes i uge 46. Samtalen er af ca. 30 min varighed.  
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