
Kalø Højskole søger per 1. april en kok til vores højskolekøkken 

Kalø Højskole er igennem en forandringsproces mod et mere bæredygtigt køkken. Vores nye 

køkkenmedarbejder skal derfor kunne bidrage til den omstilling.  

Vi forventer, at du har en køkkenuddannelse, hvor du har lært den brede tilgang til mad med både det 

varme og kolde bord, fra de gode råvarer, smagssammensætninger, tilberedelse og servering til bevidsthed 

om sæson, sundhed og ernæring - og kan omsætte det bredt i morgenmad, frokost og varm mad, 

spændende mellemmåltider og bagværk. Du kan for eksempel være uddannet kok eller tilsvarende. 

Der er tale om en fast stilling på 37 timer om ugen med 3 måneders prøvetid. 

Du vil skulle arbejde i et lille hyggeligt køkken i et team på i alt 4 køkkenansatte med tæt kontakt til skolens 

øvrige 18 ansatte samt 65-75 elever. 

Vi lægger vægt på, at du vil kunne arbejde selvstændigt, etablere en god kontakt til de fortrinsvis unge 

elever, at du vil holde af at indgå i et internationalt miljø, da vores elever og ansatte typisk repræsenterer 

10-15 forskellige lande, samt at du kan bidrage til en bæredygtig omstilling blandt andet igennem en god 

kontakt til og sparring med vores linjefag Gro. 

Du vil skulle arbejde hver anden weekend. I hverdagen arbejdes der hovedsageligt i dagtimer. Du skal dog 

også være forberedt på aftenarbejde. I den almindelige rutine slutter en aften kl. 19.00. Ved særlige 

arrangementer og sommerkurser vil aftenvagten dog være længere. 

At arbejde i et køkken på en højskole betyder, at kosten henover dagene skal variere mere, end den 

behøver i en restaurant. Eleverne spiser alle måltider på skolen og skal derfor opleve en alsidig og 

ernærende kost. Der er ofte en tæt kontakt mellem køkken og elever. Elever hjælper med opvasken og 

nogle gange madtilberedelsen. Og vi siger det på den måde, at på Kalø Højskole er alle medarbejdere 

pædagogisk personale. 

 

Du vil skulle indgå i et tæt samarbejde med lærere, pedel, rengøring og øvrige ansatte på skolen. 

Vi er mange nyligt ansatte på skolen, så du vil indgå i en stab, der er ved at finde vores rutiner og 

samarbejdsformer sammen. Det er et spændende miljø med højt til loftet, muligheder og gang i den.  

Læs mere på www.kalohojskole.dk. 

Ansøgningsfrist tirsdag den 7. februar. 

Samtaler forventes at finde sted mandag den 13. februar. 

Hør mere om stillingen ved at kontakte forstander Kenneth Degnbol, 61721250, eller køkkenleder William 

Maullol, 28147671. 

 

       

 

 

http://www.kalohojskole.dk/

