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Ry Højskole søger faglært medarbejder til køkkenet
Har du lyst til at være del af et velfungerende og ambitiøst køkken på Ry Højskole? 

Her kommer du til at arbejde med de gode råvarer og dagligt servere mad af 
høj kvalitet for 100 højskolelever og 22 ansatte.

Du får muligheden for at sætte dit eget præg på den mad, vi serverer og du kommer til at indgå i et 
spændende samarbejde med fire kolleger. Alle brænder de for at give vores elever en god hverdag 
med en alsidig og spændende kost tilberedt fra bunden. Vi serverer meget vegetarisk og vegansk 
kost og vores råvarer er gerne økologiske og danske.

Vi tilbyder en spændende arbejdsplads, hvor du vil blive en del, af et velfungerende køkkenteam  
på en velfungerende højskole. Vi er gode til at hjælpe hinanden, og gøre hinanden gode. 
Trivsel bliver vægtet højt. 

Du skal indgå i et rul, hvor du blandt andet skal stå for: Varm frokost, kold/lun aftensmad og 
brunch. Arbejdstiden ligger dagligt mellem 6.30 til 14.30. Der vil dog forekomme vagter,  
som ligger uden for dette tidsrum. Hver fjerde weekend er det dig, der står for serveringen.

Du vil få mulighed for at byde ind med idéer og kreativitet. Du skal lave menuplan og foretage 
varebestilling. Der er et fornuftigt budget, som giver adgang til gode råvarer.
Der er tale om fuldtidsstilling og løn efter kvalifikationer.

Praktisk:
Har du spørgsmål til stillingen kan du kontakte køkkenleder Morten Hansen på telefon 2678 4966.
Samtaler finder sted på Ry Højskole onsdag den 16/11 eller torsdag den 17/11 mellem kl. 15 og 18.

Ansøgningen sendes til Ry Højskoles forretningsfører:  
Kirsten Hansen – mail: kirsten@ryhojskole.dk

ANSØGNINGSFRIST: TORSDAG DEN 10. NOVEMBER, KL. 13.00

Ry Højskole er en almen grundtvigsk højskole, der gennem sit virke vil inspirere til aktiv deltagelse i demokratiet.  
Vi ønsker at selvstændiggøre og myndiggøre den enkelte til, med respekt for andre, at tage ansvar for sit eget liv.

Vi er i alt 22 medarbejdere der sørger for at skolen lever op til dette – se mere på www.ryhojskole.dk
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