
                                                                                                                                        

Engageret køkkenassistent 

Vi søger en engageret køkkenassistent på Bredballe Privatskole. Vi er en nyere 
privatskole i Vejle, som fungerer på femte år. Vi har en velfungerende madordning 
på skolen men i takt med, at elevtallet vokser, så har vi brug for endnu en 
køkkenassistent i 20 ugentlige timer.  

Du skal være vant til at have med børn at gøre... og elske det. Køkkenet har en 
meget central placering på skolen, både fysisk, men også i opbygningen af 
relationerne mellem børnene og de forskellige klassetrin.  

Vi har en obligatorisk madordning, hvor eleverne får frokost hver dag. Eleverne 
indgår i "familiegrupper" på tværs af alle klassetrin. Familiegrupperne består af 8–10 
elever i alderen 6–15 år. De bistår med tilberedning af frokosten, borddækning o.l.  

Du skal have en varieret-, ernæringsrigtig- og sund tilgang til madlavning, og vi 
tilstræber en økologisk tilgang til råvarer.  

Det er en fordel, hvis du har en levnedsmiddelmæssig baggrund og er vant til at 
samarbejde med andre og indgå i et team. 

Opgaverne vil bl.a. være:  

 

• Forberedelse og tilberedning af frokost til skolens elever 

• Styring samt organisering af familiegruppernes opgaver 

• Dialog og samarbejde med eleverne omkring madlavningen 

• Klargøring af frugt o.l. til SFO 

• Deltagelse i ernæringsmæssige temaer i løbet af skoleåret 

• Diverse ad hoc-opgaver 

Stillingen er på nuværende tidspunkt en 20 timers stilling, mandag til fredag i 
tidsrummet fra kl.8.00-14.00.  

Da vi er en skole i rivende udvikling, kan der dog på sigt ligge andre opgaver for 
stillingen.  



                                                                                                                                        

Lyder det spændende? Er du energisk, og har du lyst og mod til at være med til at 
sætte dit præg på opbygningen af vores madkultur og undervisningsmiljø, så er det 
måske en stilling for dig?  

Du kan læse mere om skolen på vores hjemmeside: www.bredballeprivatskole.dk.  

Du er også velkommen til at kontakte os. Ansøgninger sendes til Henriette Langkjær 
på hl@bbps.dk 

Med venlig hilsen  

Henriette Langkjær 
Tlf. 2364 2720 
Skoleleder  

Bjarne Svendsen 
Tlf. 2468 4816 
Næstformand  

Ansøgningsfrist: fredag den 2. august 2019 - samtaler afholdes i uge 32 
Opstart: den 9. august 2019 

 

http://www.bredballeprivatskole.dk/

