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Brabrand, den 14. november 2018

Køkkenmedarbejder
Birkebakken søger en medarbejder i køkkenet 34 timer om ugen fra den 1. januar 2019
Birkebakken er en døgninstitution for børn, unge og voksne med varig og betydelig funktionsnedsættelse, og vores overordnede mål er at være et godt hjem for beboerne.
For beboerne på Birkebakken spiller kosten en helt afgørende rolle! Nogle er småt spisende,
andre har en stor appetit, nogle får sondemad og endelig er der beboere som har meget selektive smagsløg. Køkkenet er vigtigt for at sikre, at alle beboere får netop den kost som ernæringsmæssigt møder de udfordringer hver enkelt beboer har.
Vi søger en medarbejder til køkkenet med en køkkenfaglig uddannelse som ernæringsassistent, cater, kok el. lign. Du vil komme til at arbejde sammen med køkkenlederen, som har
ansvaret for planlægning og drift af køkkenet. Vi har bl.a. et ønske om at øge andelen af økologiske madvarer, øge andelen af grøntsager, lave mest muligt fra bunden og begrænse
mængden af madspild.
Vi søger en medarbejder som er god til at lave velsmagende mad til mange mennesker. Du
skal være serviceminded, mødestabil, loyal, ansvarsbevidst, have ordenssans, et godt humør
og gode samarbejdsevner. Det er vigtigt, at man kan trives med travlhed og en vis uforudsigelighed i arbejdet, da det er svært at forudsige, hvad dagene bringer.
Arbejdstiden ligger fortrinsvis på hverdage i tidsrummet mellem 7.00 og 17.30, men enkelte
weekend- og aftenarrangementer kan forekomme.
Birkebakken er en døgninstitution under foreningen Jysk børneforsorg/Fredehjem med
driftsoverenskomst med Aarhus Kommune. Vi har plads til 24 børn og unge, samt 22 voksne
med nedsat funktionsevne. Du kan læse mere om Birkebakken på www.birkebakken.eu
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til køkkenleder Estrid Hjertmann på tlf. 8713 3315 eller Daglig leder Lone Svenningsen på 8713 3310.
Ansøgningen sendes til Birkebakken@msb.aarhus.dk senest mandag den 26. november 2018
kl. 12.00. Med fremsendelse af ansøgning til denne mail giver du samtidig samtykke til, at
ansøgningen må deles med ansættelsesudvalget.
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