Souschef til Glad Mad/catering i SOPU
Vi søger en dygtig og passioneret kok til Glad Mad. Vi oplever vækst
og søger en souschef til vores catering afdeling som holder til i
vores kantine på uddannelsesstedet SOPU.
Køkkenet står for moderne mad og den daglige bespisning af 250
elever og medarbejdere og der leveres i øvrigt en del catering ud af
huset.
Glad Mad er en socialøkonomisk virksomhed, der leverer sund,
lækker, hjemmelavet mad på markedsvilkår. Det gør vi med en
stab af medarbejdere, som består af både professionelle kokke og
assistenter med og uden handicap.
I Glad Mad interesserer vi os for årstidernes udvalg og det sunde
måltid. Maden er lavet fra bunden og med brug af overvejende
økologiske råvarer. Vi holder af de klassiske retter, men laver også
gerne retter, hvor råvarerne er sat sammen på nye måder. Glad
Mad er også et uddannelsessted for unge med særlige behov.
Som kok vil du indgå i den daglige produktion i køkkenet og skal
være med til at skabe gode madoplevelser med fokus på kvalitet og
en god atmosfære for de spisende. Du vil også skulle deltage i
undervisning af elever/assistenter.
Vi forventer, at
• Du er uddannet kok og har sans for kvalitet – du ved hvad
der rør sig i madverdenen lige nu. Vores kunder er moderne
og vi leverer primært til TV, film- og reklamebranchen
• Du har betydelig erfaring fra restaurations/kantinebranchen
og styr på ernæring og hygiejne
• Du har lyst til at indgå i en virksomhed, som er drevet af en
stærk idé om, at mennesker med kognitive handicap kan
levere vedkommende og originale bidrag til samfundet
• Empati, robusthed og engagement hjørnesten i din person
Stillingen er normeret til 37 timer ugentlig. Arbejdstiden ligger
hovedsageligt i dagtimerne, men der må påregnes arbejde i
aftentimer og weekender ved fx arrangementer og leverancer uden
for normal åbningstid. Weekendarbejde kan forekomme. Løn- og
ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem 3F og Glad
Mad A/S. Tiltrædelse så hurtigt som muligt.
Send din ansøgning og eksamensbevis samt evt. udtalelser i ét
samlet dokument til jobopslag@gladfonden.dk - med det samme.
Vi gennemfører løbende samtaler. For yderligere information se
www.gladmad.dk
Om Glad Fonden - Glad Fonden startede som TV-Glad - verdens første TV-station for og med
udviklingshæmmede. I dag er vi en socialøkonomisk virksomhed med aktiviteter indenfor medier,
design, teater, zoo, køkken- og cafédrift samt uddannelse. Vi mere end 300 medarbejdere og 100 elever
fordelt på 5 afdelinger i landet.Hovedafdelingen ligger i København.

