Kok til køkkenfaglærerstilling på Glad Fagskole i Ringsted – 32 timer

Glad Fagskole søger en kok til at undervise på den 3-årige, særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) samt til at indgå i køkkenets produktion. Glad Fagskole tilbyder en
ungdomsuddannelse med fokus på faglighed, læring og udvikling for unge med eksempelvis
funktionsnedsættelser, udviklingshæmning, autisme, ADHD og psykisk sårbarhed.
Jobbet
Da vores kok har valgt at søge nye udfordringer tættere på hendes bopæl, søger vi en kok,
som kan forsætte det spændende arbejde med at skabe individuelle uddannelsesforløb for
vores køkkenelever samt en meningsgivende hverdag for vores ansatte i køkkenet.
Vores elever og ansatte har mange forskellige kompetencer og udfordringer og det er
derfor en central del af jobbet som køkkenfaglærer, at understøtte både elevers og ansattes
udvikling såvel personligt, fagligt som socialt.
Som køkkenfaglærer varetager du ansvaret for både undervisningen af elever samt
koordineringen af det daglige arbejde i køkkenet.
Vores køkkenteam bestå af 4 elever samt 3 ansatte, og de tilbereder den daglige sunde og
nærende frokost til elever og kollegaer i huset (ca. 20 kuverter).
Du får reference til vores Afdelingschef og en hverdag sammen med 40 passionerede og
skønne elever og kollegaer.
Vi tilbyder
• Et inspirerende, sjovt og godt arbejdsmiljø. Vi sætter medarbejdernes trivsel højt, og
passer på hinanden. Her er ledelsens dør altid åben
• Høj grad af frihed. Du planlægger og tilrettelægger selv dine undervisningsplaner og
forløb, ud fra elevernes kompetencer og behov. Ingen ideer er for skøre eller vilde.
Her er naturligvis også altid hjælp og sparring at hente, fra både kolleger og ledelse
• Familievenlige arbejdstider. Du underviser 26 timer og har derudover gennemsnitligt
3 timers møder om ugen. Der er stor frihed til at planlægge din forberedelse, som kan
foregå både på skolen og derhjemme
• Fri i skoleferier og helligdage
• Høj grad af samarbejde på tværs af faglinjerne samt mellem redaktionen og fagskolen
• Du får lov til at arbejde med en skøn flok unge mennesker, som du kan være med til at
gøre en forskel for
• Nem transport. Transporttiden fra KBH H er 34 minutter og Glad Fagskole ligger 2
minutters gang fra stationen
Stillingen er på 32 timer og løn og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst. Som
socialøkonomisk virksomhed er vi ikke lønførende.

Din profil
Det er vores forventning, at du
•
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•
•
•
•
•
•
•
•

er uddannet kok og har erfaring med eller stor lyst til undervisning af og arbejdet med
unge med særlige behov
kan tilrettelægge og gennemføre et undervisningsforløb med udgangspunkt i den
enkelte elevs uddannelsesplan
er god til at se ”den gode intention” samt styrker og kompetencer hos elever og
kolleger samt forstår at give de små skub, der skal til for at understøtte udvikling
kan optræde professionelt i tilspidsede situationer, har tålmodighed og forstår at
agere autentisk med respekt for dine medmennesker
oplever dokumentation af elevernes udvikling som en naturlig del af din undervisning
har interesse for sund, varieret og nærende kost, tilberedt fra bunden, samt at du tør
afprøve nye retter i kombination med mere traditionel madlavning
er fortrolig med varebestilling og egenkontrol i henhold til myndighedskrav
betragter udarbejelse af menusammensætninger i samspil med elever og ansatte
som en central del af det at arbejde i et køkken
kan undervise vores elever i hygiejne og inddrage dem i de forskellige
arbejdsprocesser i et køkken
er fortrolig med IT og Office-pakken og ser det som redskaber der aflaster dig i langt
højere grad end udfordrer dig

Om os
Glad Fagskole ligger centralt i Ringsted og vores arbejdskultur er præget af, at mange
medarbejdere pendler. Det er muligt at indgå aftale om, at transporttiden delvis kan indgå i
arbejdstiden. Vi er et mindre hus, hvor samarbejdet kolleger imellem er i højsædet. Vi har
både ansatte på ordinære vilkår og ansatte i beskyttet beskæftigelse, så vi er en blandet flok
med mange forskellige ressourcer og vidensområder.
Vores pædagogisk uddannede personale bistår faglærerne på skolen, i forhold til elevernes
udvikling inden for de faglige, personlige og sociale mål i deres individuelle uddannelsesplan,
i et tæt samspil.
Samarbejde med de øvrige faglinjer og afdelinger i Glad Fonden sker i et spændende, fagligt
ambitiøst og kreativt produktions- og uddannelsesmiljø.

Ansøgningen
Har du kompetencerne og lysten til at blive vores nye kollega, så send din motiverede
ansøgning og CV mærket ’Kok’ til afdelingschef Bolette Pilegaard Graae på jobringsted@gladfonden.dk.
Vi afholder samtaler tirsdag 14. juni og tiltrædelse er den 1. august 2022.

Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte afdelingschef Bolette Pilegaard
Graae på tlf. 4012 6062. Du kan læse mere om skolen på www.gladuddannelse.dk.

Glad Fagskole blev etableret i 2004 som en del af Glad Fonden. Glad Fonden er en
vækstfokuseret socialøkonomisk virksomhed, der arbejder indenfor bl.a. medier, kultur,
køkken, service og uddannelse. Alle virksomheder er baseret på et tæt samarbejde mellem
mennesker med og uden handicap. Vi er mere end 300 medarbejdere og 100 elever fordelt
på 5 afdelinger i landet – vores hovedafdeling ligger i København.
Vi tror på, at mennesker med forskellige forudsætninger er et aktiv, der kan gøre det
samfund, vi bor i, rigere, gladere og mere inspirerende.
Se mere om Glad Fonden på www.gladfonden.dk

