
ER DU VORES NYE KANTINEMEDARBEJDER?

Arbejdssted
Herning HF & VUC

Adresse
Brorsonsvej 2, 7400 Herning

Ansættelsesforhold
Fuldtid

Geografi 
Region Midtjylland

Ansættelsens start
1. november 2022

Ansøgningsfrist
20. september 2022

Vi søger en ny kollega til vores kantine

Jobbet og arbejdsopgaver
Du vil i høj grad indgå i den daglige produktion af velsmagende mad og bagværk, anretning af dagens mø-
deforplejning og afvikling af arrangementer. Jobbet indebærer også forskellige praktiske opgaver i køkkenet. 

Vi tilbyder
En spændende stilling med en alsidig hverdag i selskab med søde kollegaer og under ledelse af en dygtig 
køkkenchef. 

Arbejdstid: Alle hverdage fra kl. 06.00 - 12.00 (2-3 lørdage i løbet af året kan forekomme).

Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst med 3F. Endelig lønfastsættelse sker 
efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifi kationer.

Brænder du for at bruge dine køkkenfærdigheder til at producere vel-
smagende mad hver dag – og har du lyst til at arbejde i en kantine i et 
ungt og alsidigt uddannelsesmiljø? 

Som uddannet kok eller cater har du en stor passion og faglig stolthed. 
Du skal have fokus på økologi og bæredygtighed og sætte en ære i at 
lave alt fra bunden. Friske råvarer og god smag er essentielt for dig, lige-
som sundhed og omtanke for miljøet ligger naturligt til dig. Desuden er 
du idérig og ved, hvad der sælger, ikke mindst hos en ung kundegruppe.  

Du er udadvendt, nysgerrig og god til at samarbejde både med dine 
kolleger i køkkenet og skolens øvrige personale. Samtidig skal du kunne 
arbejde selvstændigt og kunne tage ansvar. Du er positiv og løsningsori-
enteret og synes, at det er fedt at arbejde i en kantine, hvor der kommer 
mange forskellige mennesker. Det er derfor også vigtigt, at du trives med 
at være på og er god til at kommunikere. Samtidig formår du at bevare 
overblikket og det gode humør, også når det går stærkt.

FAKTA

Om skolen
Herning HF & VUC er en skole for både unge og voksne, der enten vil tage en ungdomsuddannelse (HF) eller 
har brug for 9./10. klasse for at komme videre til uddannelse. Vi har ca. 600 årselever og 100 medarbejdere. 
Vi har områdets største HF-afdeling med ca. 400 HF-elever. Vores AVU- og HF-enkeltfagsafdelinger tæller ca. 
180 årskursister.

Vil du høre mere?
For mere information kontakt køkkenchef Tina Damsgaard Jensen
via skolens nummer 96 27 62 00 eller på tdj@hhfvuc.dk.

Ansøgningsfrist: Tirsdag den 20. september kl. 12.00. 
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler tirsdag den 27. september.


