Er du uddannet i et køkken, og har lysten og evnerne til at lave sund og velsmagende frokost
til vores seniorer i bofællesskabet Toftegården i hjertet af Vejle?
- Så tilbyder vi en spændende stilling som ernæringsassistent/smørrebrødsjomfru/kok hos ØsterBO,
hvor du hjælper med at lave god dansk mad til vores beboere.

Bliv vores nye kollega.
Som ansat hos ØsterBO bliver du en del af en progressiv og spændende almen boligorganisation med 3200 lejemål – med en lang og stolt tradition i Vejle.
Vi sætter en ære i, at vores beboere møder venlige og servicemindede ansatte, og derved skaber trygge rammer om hjemmene i vores seniorfællesskab
Toftegården.
Vi har brug for en dygtig, selvstændig og stabil medarbejder, hvor du vil være den ene af tre, der i fællesskab planlægger, indkøber, forbereder, laver og
anretter maden til ca. 60 personer. Der serveres 2 retter dagligt (alle ugens dage) og består enten af forret & hovedret eller hovedret & dessert. Du vil også
skulle hjælpe med, at køkkenet er ryddet op og rent. I jeres selvstyrende gruppe står I for hele den daglige køkkendrift, hvor der også er tilknyttet ekstra hjælp
til opvask i weekenderne.

Vi tilbyder:
Vi tilbyder en god og uformel arbejdsplads, hvor vi lægger vægt på et tæt samarbejde blandt kollegaer samt et udviklende og inddragende arbejdsmiljø. Du får
rig mulighed for at udfordre dig selv i en travl og spændende hverdag, som du selv er med til at præge. Det er alsidige arbejdsopgaver, som I løser i fællesskab.
Stillingen er 30 timer om ugen, kl. 8-14. Du skal kunne arbejde hver 3. weekend (og i ferieperioder hver 2. weekend). Du vil naturligvis have fridage ind i
mellem.

Vi har brug for din hjælp til at:







Lave velsmagende og varierende måltider, der passer i overensstemmelse med beboernes ønsker
Tilrettelægge samt sikre kvalitet i maden med fokus på årstidens grøntsager
Skabe en rar og hyggelig stemning – både i køkkenet og i spisesalen
Tage aktivt del i at løse alle de praktiske opgaver i køkkenet
Imødekomme en effektiv og lønsom køkkendrift
Deltage i mødeaktivitet i forbindelse med årlige afdelingsmøder og tværfagligt samarbejde.

Vi forestiller os, at du:










Er udlært i et køkken, måske som ernæringsassistent, kok, smørrebrødsjomfru eller slagter
Har relevant erhvervserfaring
Sætter en ære i at lave sund og ernæringsrig mad til målgruppen
Kan arbejde selvstændigt
Er god til at planlægge og bevare overblikket
Mødestabil og fleksibel
Er en teamplayer og har gode samarbejdsevner
Er imødekommende og serviceorienteret
Er rummelig og har et stort omsorgsgen

Vi er en virksomhed med noget på hjertet, og meget vi gerne vil nå. Det skal du have lyst til at tage del i samt bidrage til vores åbne kultur, hvor vi hjælper
hinanden og tager ansvar. Vores fokus er høj kundeservice, effektivitet i det vi foretager os, og at vi vil være en god arbejdsplads. Derfor tilbyder vi en
arbejdsplads med gode og ordnede ansættelsesforhold, hvor vi også har fokus på at udvikle os sammen og holde en god work-life balance. Vi har
overenskomst med Hotel og Restaurationsbranchen og 3F.
Toftegården er et seniorfællesskab, hvor værdierne er fællesskab, tryghed og med plads til at være sig selv. Der er 63 lejemål i alt. Beboerne har egen
lejlighed, og hvor der samtidig er goder som fællesspisning, læsestue med dagens aviser og hyggelig vinterhave. Fællesspisningen og køkkenet er et naturligt
samlingssted for beboerne, og dermed er køkkenet en vigtig del af dagligdagen i Toftegården.

Vi glæder os til at høre fra dig - ansøgning og tiltrædelse:
Hvis du tænker, at det lige er dig, som vi mangler, så glæder vi os til at høre hvorfor. Send din ansøgning, CV samt evt. relevante bilag på mail til
job@osterbo.dk, gerne så hurtigt som muligt og ikke senere end 15. november 2021. Du bedes skrive ”Toftegården” i emnefeltet.
Det er bestemt en fordel, hvis du kan starte hurtigt, men vi venter gerne på den rette. Vi vil afholde løbende samtaler, og stillingen kan blive lukket før
ansøgningsfristen, hvis vi finder den rette kandidat tidligere. Sidst i forløbet skal du være indstillet på at få taget en personlighedsanalyse.
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte driftschef Helle Friis Jensen på tlf. 2143 6243.

