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Botilbud for hjemløse i Valby søger inspirerende køkkenleder  

På grund af strukturændringer, øget fokus på kvalitet samt opnormering, søger Kollegiet Gammel Køge 
Landevej en 37 timers kok, som skal varetage ledelsen af Kollegiets køkken. 

Kollegiet tilbyder botræning og rehabilitering til udsatte borgere over 25 år. Vi har plads til 97 beboere, som 
typisk har et problematisk forbrug af rusmidler i kombination med lettere til middelsvære sociale og / eller 
fysiske funktionsnedsættelser samt lettere psykiske problemstillinger. 

Vores nye køkkenleder, skal udvikle og sætte sit eget kulinariske præg på køkkenet og de daglige måltider. 

Kollegiet har i samarbejde med Meyers Madhus udarbejdet en mad- og måltidspolitik som bl.a. beskriver, 
at der sættes fokus på at måltidet bliver en sanseoplevelse, hvor hensynet til sundhed, ernæring og 
madglæde går hånd i hånd. 

Foruden dig, er der ansat en medhjælper 20 timer. I skal tilberede enten frokost eller aftensmad til ca. 25-
40 beboere dagligt 

Arbejdsopgaver: 

o Tilberede varierede måltider som er rettet mod målgruppen 
o Undgå præfabrikerede produkter mod til gengæld selv f.eks. at sylte og bage 
o Sikre at måltidet er nærende og velsmagende 
o Planlægge menuplaner, budget og indkøb 

Vi forventer: 

o Du er uddannet kok 
o At du som leder kan stå i spidsen for omstilling af køkkenet 
o Du har gode håndværksegenskaber i et køkken 
o Du har fokus på sæson og kan skabe en produktion med 90 % økologi 
o Du har forståelse for og interesse i at nedbringe madspild 
o Du har godt overblik og kan træde i karakter som leder.  
o Du vil indgå i samarbejde med det pædagogiske personale 
o Du har erfaring fra lignende stillinger 
o Du har interesse for at inddrage beboerne 
o Du er social anlagt og kan lide at tale med mennesker 
o At du er indstillet på at være en del af vores projekt med Meyers Madhus 
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Vi tilbyder 

o Vi tilbyder en veldrevet og værdibaseret arbejdsplads, hvor ledelse og medarbejder i fællesskab 
arbejder målrettet for et godt arbejdsmiljø. Et af styringsredskaberne er vores etiske profil, som du 
kan læse om på vores hjemmeside. 

o Medarbejderudviklingssamtaler og efterfølgende mulighed for kompetenceudvikling 
o Løn og ansættelsesvilkår foregår efter gældende overenskomst 
o Familievenlige arbejdstider, som de ligger nu, er inden for tidsrammen kl. 8-19 
o Indflydelse på etablering af Køkkenet i sin nye form 

På Kollegiet er der et økologisk socialt gartneri som drives af et WeShelters andre tilbud, som hedder 
Offside. Det Sociale Gartneri og Kollegiet Gl. Køge Landevej har på daglig basis et tæt samarbejde. 
Gartneriet producerer økologiske grønsager b.la. til Kollegiet og restauranter i København. Disse afgrøder 
ser vi gerne integreres i endnu højere grad i tilberedningen af måltiderne som serveres på Kollegiet Gl. Køge 
Landevej. 

Ansøgning:  
Samtalerne afholdes onsdag den 22. august 2018 

Stillingen ønskes besat den 1. oktober 2118 

Ved spørgsmål, kan du rette henvendelse til forstander Nikolaj Olsen tlf. 40 45 05 49, eller souschef Mette 
Emme Jørgensen tlf. 42 11 54 79 

Ansøgning og CV sendes pr. mail til nikolaj@kollegiet.info senest mandag den 6. august kl. 12.00. I 
emnefeltet skrives ”køkkenleder”. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 
Kollegiet Gl. Køge Landevej er en selvejende institution under organisationen WeShelter. Kollegiet er 
en midlertidig botilbud, hvor den af vores afdelinger er et herberg (§110), og den anden afdeling er et 
bofællesskab (§107). Botilbuddet har driftsoverenskomst med Københavns Kommune. 

Vores bygninger har de seneste par år gennemgået en større renovering, som blev færdiggjort i 2016. 
I dag har Kollegiet således plads til 23 borgere i botilbuddet og 74 borgere på herberget i de ny 
istandsatte værelser. 

Kollegiet ligger i Valby og beskæftiger ca. 28 medarbejdere. På www.kollegiet.info 
kan du læse mere om os. 


