
Se vores hjemmeside på www.gylling-efterskole.dk , hvor du også kan kigge med på vores Facebook. 

 

              

Gylling Efterskole søger ny køkkenleder 

Vi søger en dygtig køkkenleder, som med høj faglighed og erfaring med, eller talent for ledelse, kan tiltræde på Gylling 

Efterskole 1. marts 2021. På Gylling Efterskole vil du blive en del af en succesfuld skole med stærke rødder i det 

Grundtvig-Koldske skole- og menneskesyn, hvor fællesskab, ligeværd, dialog og positive forventninger til hinanden er 

nøgleord. Gylling Efterskole har som ambition at gøre en afgørende menneskelig og faglig forskel for de unge, hvis 

veje vi krydser i et skoleår eller to. Det bliver du som køkkenleder en vigtig del af. Gylling Efterskole er Danmarks 

største efterskole for ordblinde unge.  

 
Vi tilbyder:  
 

* et alsidigt job med varierende arbejdsopgaver i 

køkkenet 
 
* en køkkenlederstilling hvor du, i samarbejde med 
dit team, får stor indflydelse på køkkenets retning  
 
* fantastiske kolleger med højt ambitionsniveau 

inden for alle faggrupper på skolen 
 
* et job med masser af glade efterskoleelever og 
medarbejdere, og med positiv energi 
 
* en arbejdsplads, hvor der ikke er langt fra tanke til 
handling 
 
* en arbejdsplads med forventninger til dig, og med 
stærke kollegiale værdier 
 
* gode faciliteter i skønne omgivelser tæt på hav og 
by 
 

 

Du har:  
 

* stærke faglige kvalifikationer og uddannelse inden 
for køkkenområdet/kokkefaget 

 
* gastronomiske evner og passion for at skabe 
sunde og bæredygtige madoplevelser 
 
* erfaring med, eller talent for ledelse 
 
* lyst og evne til samarbejde med både personale og 
vores unge mennesker  
 
* evnen til at have mange bolde i luften og holde 
hovedet koldt på travle dage 
 
* glæden ved opgaverne til hverdag, herunder om 
aftenen og i weekender, og når vi har mange gæster 
i huset 
 
* et positivt livs- og dannelsessyn, hvor du ser 
muligheder frem for begrænsninger 

 

Der indhentes straffeattest og børneattest i forbindelse med indstilling til ansættelse. Løn og øvrige vilkår efter aftale. 

Din ansøgning sendes til Gylling Efterskole, Hovedgaden 29, 8300 Odder, mrk. ”Ansøgning køkkenleder” eller pr. mail 

til ge@gylling-efterskole.dk i én samlet pdf-fil. Den skal være os i hænde senest søndag d. 17. januar 2021. Der 

afholdes ansættelsessamtaler mandag d. 25. januar 2021 fra kl. 15.00.  

Yderligere oplysninger om stillingen, og om Gylling Efterskole, fås ved henvendelse til konstitueret køkkenleder 

Chalotte Gylden på 8655 1644 + 5/6170 6857 (efter 4. januar) eller forstander Niels Kridal på 8655 1644 + 2/2015 

1644.  

Vi glæder os til at høre fra dig.  

http://www.gylling-efterskole.dk/
mailto:ge@gylling-efterskole.dk

