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

 

             

Gylling Efterskole søger køkkenassistent med start snarest muligt 

Vores dygtige køkkenassistent skal på barsel, og vi har derfor brug for en ny, engageret medarbejder i vores køkken på 
vores dejlige skole. Vi har ikke specifikke krav til din baggrund, men du skal være dygtig!  
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 køkkenmedarbejder en vigtig del af. Gylling Efterskole er Danmarks største efterskole for 
ordblinde unge.  
 

Vi tilbyder:  
 

* et alsidigt job med varierende arbejdsopgaver i 

køkkenet 

 
* fantastiske kolleger med højt ambitionsniveau 

inden for alle faggrupper på skolen 
 
* et job med masser af glade efterskoleelever og 
personaler 
 
* en arbejdsplads med forventninger til dig, og med 
stærke kollegiale værdier 
 
* gode faciliteter i skønne omgivelser tæt på hav og 
by 
 
* et vikariat på mellem 30 og 37 ugentlige timer med 
tiltrædelse snarest muligt 
 

 

Du har:  
 

* stærke faglige kvalifikationer og gerne uddannelse 
inden for køkkenområdet/kokkefaget/ernæring 

 
* gastronomiske evner og passion for at skabe 
sunde og bæredygtige madoplevelser 

 
* lyst og evne til samarbejde med både personale og 
vores unge mennesker, og kan arbejde selvstændigt  
 
* evnen til at lytte og samarbejde, og viljen til at få 
indflydelse på køkkenets retning  
 
* glæden ved, som medarbejder på efterskole, at 
aften- og weekendarbejde er en naturlig del af 
arbejdet med de unge på en skole med åbent ”24/7” 
 
 
 
 

 

Der indhentes 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 køkkenmedarbejder” eller 

pr. mail til ge@gylling-efterskole.dk i én samlet pdf-fil. Den skal være os i hænde senest mandag d. 24. april 2023. Vi 

afholder samtaler løbende. 

Yderligere oplysninger om stillingen, og om Gylling Efterskole, fås ved henvendelse til køkkenleder Theis Van Bekker 

på 8655 1644 + 6/ 2877 3932  

Vi glæder os til at høre fra dig.  

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

