Kökspersonal

Vill du jobba i ett KRAV-certifierat kök med förkärlek till det gröna?
Vill du tillsammans med oss utveckla vårt kök och låta det bli en inspirerande del av vår
folkhögskolemiljö? Nu har du chansen!
Arbetsuppgifter
 Att tillsammans med övrig kökspersonal tillaga mat för skolans deltagare och övriga gäster
 Att medverka till goda rutiner vad gäller hygien och hälsa i skolans kök
 Att vara en del av skolans personalgrupp och där arbeta för att utveckla skolan
 Att tillsammans med övrig kökspersonal sköta disk och städning av köket
Förkunskaper
Vi tror att du
 har erfarenhet av att arbeta i kök
 vill arbeta för kreativ och vällagad mat
 kan arbeta flexibelt utifrån verksamhetens behov
 har god samarbetsförmåga
 gärna har kännedom om EFS (skolans huvudman) och delar skolans kristna värdegrund,
Det är viktigt hur du är som person. Samarbete, laganda, noggrannhet och flexibilitet är viktiga
egenskaper.
Ansökan
Din ansökan vill ha senast 30/11 till rekrytering@aredalensfhsk.se. Om du vill skicka din ansökan via
brev gör du det till Åredalens folkhögskola, Hålland 290, 837 96 Undersåker.
Upplysningar
Upplysningar om tjänsten lämnas av kökschef Peter Lindh på tel: 0647-665522 eller epost
peter@aredalensfhsk.se. Du kan även kontakta rektor Ingemar Forss: ingemar@aredalensfhsk.se
Facklig företrädare är Matthias Bengtsson, tel 0647-665514, matthias@aredalensfhsk.se
Anställningsvillkor
Tjänsten är tillsvidare och på 75-100%. Provanställning kan förekomma. Vi räknar med att
anställningen börjar i januari/februari.
Vi tillämpar kollektivavtal mellan Arbetsgivaralliansen branschkommitté Utbildning och Folkbildning
och Kommunal.
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Allmän information om köket
Matsalen ligger centralt i skolan. Här serveras frukost, lunch och middag på vardagar för de deltagare
som bor på skolans internat (ca 70-100 personer) samt personal och övriga gäster. Köket är en
naturlig del av skolans pedagogiska miljö. Detta vill vi ska känneteckna vår matsal:
-

Vällagad mat som är näringsriktig, god och serverad på ett tilltalande sätt

-

Gärna lokalproducerad och ekologisk mat

-

Ett nära samarbete med god dialog mellan kökspersonal och personal/deltagare

-

Initiativrikedom och kreativitet hos kökspersonalen som ger matglädje

-

En balanserad ekonomi utifrån de resurser som avsätts

-

Deltagare/gäster och personal får ett gott bemötande

-

Goda rutiner för uppföljning av hygien och arbetsmiljö

-

En inbjudande matsalsmiljö med hög trivselfaktor

Allmän information om skolan
Åredalens folkhögskola ligger högt beläget vid Indalsälven, Ristafallet, ca 20 km öster om Åre. Skolan
har ett brett kursutbud inom främst fjäll- & friluftsliv, tro- livs- & internationella frågor samt konst &
skapande. Totalt har skolan c:a 160 kursdeltagare på långa kurser samt c:a 25 engagerade
medarbetare.
Skolan är som juridisk person en ideell förening. I föreningen finns EFS-föreningar, andra föreningar
och privatpersoner som väljer en styrelse på ett årsmöte.
Kurser, utbildningar mm presenteras här på hemsidan på annat ställe. Där finns också presentation av
skolans huvudman – EFS (Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen) – en missionsrörelse inom Svenska
Kyrkan.
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