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Efterskolen Østergård søger køkken-/ernæringsassistent 37 
timer pr. uge 
 
Efterskolen Østergård er en specialefterskole, som henvender sig til unge med et særligt 
undervisningsbehov. Vores elever har ofte særlige behov, som vi er specialiserede i at møde, 
herunder diagnoser inden for autismespektret, ADHD, ADD og/eller andre generelle 
indlæringsvanskeligheder. På Østergård lægger vi vægt på et ligeværdigt og anerkendende 
miljø, der giver eleverne muligheder for at få venner og succesfyldte oplevelser. Medarbejdere 
og elever viser interesse og hensynsfuldhed overfor hinanden, men vi stiller samtidig krav til 
den enkeltes egen indsats for at bidrage til fællesskabet.  

Vi søger en dygtig og imødekommende køkken-/ernæringsassistent til vores køkken. Som 
kommende medarbejder er det vigtigt, at du har lysten til at arbejde med unge mennesker og 
har interesse for køkkenet som et pædagogisk læringsrum. 

Vi forventer at du: 

- Har en køkkenfaglig uddannelse og vægter faglighed højt 

- Kan arbejde selvstændigt og kan strukturere din hverdag 

- Er mødestabil og god til at samarbejde med både kollegaer og elever 

- Fleksibel ift. arbejdsopgaver og arbejdstid (aften- og weekendarbejde forekommer i 
forbindelse med arrangementer på skolen) 

Vi tilbyder: 

- Gode arbejdsforhold og kollegaer 

- Et arbejdsmiljø, hvor det forventes at alle tager ansvar, men også giver plads til 
hinanden 

- En fleksibel og alsidig hverdag, hvor der er plads til de gode idéer og mulighed for at 
sætte dig eget præg på hverdagen 

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte skolen på kontor@oe42.dk, så 
vil vi vende tilbage til dig. 

Vi glæder os til at høre fra dig! 

Ansøgning inkl. udtalelser skal være os i hænde senest mandag den 10. oktober 2022 kl. 
12.00.  
Vi forventer at afholde samtaler mandag den 24.oktober med tiltrædelse den 1. december. 
 
Se yderligere på www.efterskolenoestergaard.dk eller ring tlf. 55396130 
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