Dalum Landbrugsskole søger ernæringsassistent til køkkenet i Odense
Dalum Landbrugsskole søger pr. 1. februar 2023, eller snarest muligt, en ernæringsassistent (stedfortræder for køkkenleder) i køkkenet på vores afdeling i Odense.
Stillingen er på 37 timer om ugen, og arbejdstiden ligger inden for kl. 6.30-19.30 alle hverdage,
med weekendvagt hver 4. uge.
Vi forventer, at du:
• Er uddannet cater/ernæringsassistent/køkkenleder eller lignende.
• Ser muligheder frem for begrænsninger.
• Er initiativrig og selvstændig.
• Har evnen til at skabe et godt overblik på baggrund af en høj faglighed.
• Arbejder fleksibelt, ansvarligt og engageret med opgaverne.
• Medvirker positivt til dialog og samarbejde, både internt i køkkenet og med vores samarbejdspartnere og kunder.
• Er robust, da det kræver en god fysik at arbejde i et stort køkken.
• Er indstillet på socialt samvær et par gange om året, da vi er en skole med en kostafdeling.
Vi tilbyder:
• En dynamisk arbejdsplads, hvor der er et godt humør, stor aktivitet og mange spændende
udfordringer.
• En arbejdsplads, der lægger vægt på personlig selvstændighed.
Ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst. Spørgsmål vedrørende jobbets faglige
indhold kan rettes til køkkenleder Hanne Hansen, tlf. 63 13 27 02.
Skriftlig ansøgning sendes - senest 2. december 2022 - til:
Dalum Landbrugsskole
Hanne Hansen, Køkkenet
Landbrugsvej 65
5260 Odense S
eller på mail: hh@dalumls.dk
Dalum Landbrugsskole er én af Danmarks største landbrugsskoler med afdelinger i Odense og Korinth.
Skolen har eksisteret i mere end 130 år og har altid indtaget en markant position på grund af engagerede
medarbejdere og motiverede studerende. Der er fokus på faglighed, studiemiljø og netværk, og det er
derfor, de studerende vælger Dalum Landbrugsskole. Afdelingen i Odense gennemfører EUX Landmand,
Studenterforløb, 2. Hovedforløb og Landbrugets Lederuddannelser. Afdelingen i Korinth gennemfører
10. klasse, Grundforløbene (incl. EUX) samt 1. Hovedforløb. Dalum Landbrugsskole vil også fremadrettet
udbyde hele Landmandsuddannelsen og alle trin i Landbrugets Lederuddannelser. Dalum Landbrugsskole
har sat bæredygtighed øverst på dagsordenen og er blevet optaget i UNESCOs Associated Schools Project
(ASP-netværket) med virkning fra den 1. august 2021. Skolen kan nu kalde sig Verdensmålsskole.
Skolens motto er: "Aldrig færdig - men altid på vej"

