
 
Er du vores nye kok? 

  

 

   
 

Waldemarsbo Efterskole søger pr. 1. januar 2023 (også meget gerne før) en nytænkende kok 

og madhåndværker, der elsker at lave mad fra bunden og tilmed af gode og sunde råvarer. 

Du står i spidsen for at motivere de andre køkkenmedarbejderne – ja alle medarbejdere og 

elever, så mad er en del af det at have et godt liv.  

Waldemarsbo Efterskole er en efterskole for elever med særlige læringsforudsætninger, som ligger 

på Sydsjælland i Faxe Ladeplads. Ud over de 78 elever, er vi knap 30 medarbejdere. Vi ser det som 

vores fornemmeste opgave at skabe gode rammer, hvor vi bidrager til elevernes lyst til læring, lyst 

til livet, livsglæde og livskvalitet, indrammet i en hverdag præget af rutiner og traditioner. 

Vi har fokus på mad og dannelse, og at god og sund mad er vigtigt for at kunne fungere. Eleverne er 

en naturlig del af vores arbejdsdag i køkkenet, og vi søger derfor også en person, som kan trives i et 

køkken, hvor der er liv og aktivitet, og hvor der samtidig skal organiseres og kommunikeres med 

eleverne, som hjælper til ved måltiderne – meget gerne med et smil, overskud og godt humør. 

 Vi har fokus på: 

• Det gode måltid, herunder mad fra bunden af gode råvarer 

• Bæredygtighed, madspild og gerne lokale råvarer i sæson 

• Køkkenets bidrag til elevernes trivsel og oplevelse af hjemlighed 

Vi kan tilbyde: 

• At du bliver en del af et uhøjtideligt arbejdsmiljø med stærke værdier omkring fællesskab, 

det enkelte menneskes værdi, livsoplysning og demokratisk dannelse 

• Varierende opgaver i både koldt og varmt køkken samt bagning. Selvfølgelig deltager du 

også i de opgaver, der er med rengøring og servering i forbindelse med køkkenet 

• At du får mulighed for faglig udvikling og stor indflydelse på eget arbejde   

Forventninger:  

• At du har et godt humør, let til latter, har lyst til at engagere dig i livet på efterskolen 

• At du kan identificere dig med skolens vision og værdier.  

• At du er god til at samarbejde. Vi er en medarbejderstab, som har højt til loftet, stiller krav 

til os selv og vores omverden for at gøre vores bedste. Vi gør os umage, er gode til at 

samarbejde og ikke mindst har vi hjertet på rette sted. 

 

Lyder ovenstående som noget for dig, så send os en ansøgning og CV som én PDF til 

tk@waldemarsbo.dk snarest eller senest d. 24.11.2022.   

Ansættelsessamtaler afholdes mandag og tirsdag i uge 48. Vilkår for ansættelsen sker efter 

forhandling. 

Vil du vide mere om skolen, besøg www.waldemarsbo.dk. Ved generelle spørgsmål kan der rettes 

henvendelse til forstander Tine Engell Kjøller på mobil 28144126 
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