
 

 

Kalø Højskole søger selvstændig og visionær køkkenleder  

Kalø Højskole er i rivende vækst, og derfor søger vi nu en køkkenleder på fuldtid til at videreudvikle vores 

køkken. Som vores nye køkkenleder får du rig mulighed for at udvikle vores køkken sådan, som du drømmer 

om det i de fantastiske rammer, som en højskole kan byde på.  

Vi lægger vægt på at være et levende sted, hvor vi sammen skaber oplevelser for livet med vores skønne 

højskoleelever og kursisterne på sommerens korte kurser – og vores køkken skal være skolens bankende 

hjerte, hvor vi serverer god, velsmagende og gerne bæredygtigt fremstillet mad. Vores elever har vidt 

forskellige baggrunde, og der skal derfor også fremstilles vegetar- eller veganermåltider og tages specielle 

kosthensyn. 

Som køkkenleder står du for indkøb, vagtplan, budgetter og menu i samarbejde med det øvrige 

køkkenpersonale. Du har erfaring med egenkontrol og de øvrige forhold, der gælder, når man driver 

produktionskøkken. Derudover har du mod på og lyst til at gribe den store opgave, det er at udvikle et 

tidssvarende højskolekøkken, hvor der er højt til loftet og plads til eleverne, og hvor det ofte går stærkt. 

Køkkenlederen skal desuden undervise i det praktiske fag ”Globalt Køkken,” hvor højskoleeleverne er med 

omkring madlavningen, og hvor der kan eksperimenteres med forskellige landes køkkentraditioner, 

udekøkken og meget mere. 

Vores ideelle kandidat er: 

• Optaget af bæredygtighed og på at lave så meget som muligt fra bunden 

• Indstillet på, at køkkenarbejdet i mange sammenhænge er en pædagogisk opgave på lige fod med 

den, som varetages af lærere, og har lyst til at bidrage positivt til elevernes udvikling 

• Velfungerende og altid med godt humør, også når der er travlt eller køkkentjanserne ikke er mødt til 

tiden. 

• Velbevandret i at leve op til de krav, der stilles til et moderne produktionskøkken, herunder 

egenkontrol 

• Indstillet på og god til at lave mad til forskellige målgrupper i forskellige sammenhænge, herunder 

specialkost, international mad og mad, som tiltaler sommerens ældre kursister 

• Fuld af gåpåmod og med lyst til at indgå i højskolelivet. 

 

Om stillingen 

Hos os får du en afvekslende hverdag og meget frie tøjler til at sætte retning og præg på vores køkken. Der 

indgår aften- og weekendarbejde i stillingen.  

 

Tiltrædelse snarest. Der vil være tre måneders prøvetid. 

Om Kalø Højskole 

Vi er en almen folkehøjskole, der lægger vægt på bæredygtighed, naturglæde og på et inkluderende miljø 

med mange internationale studerende. Højskolen har en unik placering ved Kalø Vig og ved tærsklen til Mols 

Bjerge. Vi tilbyder linjefagene Outdoor Ranger, Gro, Dannelsesrejsen og Dansk Sprog og Kultur. Vi har 

plads til 70 elever. 

Spørgsmål og samtale 

Har du spørgsmål til stillingen, så kontakt højskoleforstander Kenneth Degnbol på telefon 61721250. Send 

os din ansøgning senest søndag den 5. december kl. 12.00 på ansogning@kalohojskole.dk 

Samtaler afholdes fredag den 10. december. 
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