
 

Herberget Lærkehøj søger køkkenansvarlig i et 3. mdrs 

vikariat  

Lærkehøj er en §110 boform i tilknytning til KFUK's sociale arbejde med driftsoverenskomst med 

Frederiksberg Kommune. Herberget har plads til 26 misbrugende og sindslidende hjemløse. 

Derudover har vi en natvarmestue med plads til 14 gæster og eksternt har vi 6 akutboliger. Vi er en 

blandet personalegruppe, der vægter engagement, faglighed og godt samarbejde højt. Vi har et 

mindre producerende køkken som laver mad til beboere og personale. Køkkenet er normeret med 

en 37 timers køkkenansvarlig samt en deltids køkkenmedhjælp. 

Da vi er ramt af længerevarende sygdom i vores køkken, søger vi en køkkenansvarlig i vikariat, 

foreløbig for 3 mdr. 

For stillingen gælder, at den er på 37 timer ugentligt. 

Stillingen ønskes besat hurtigst muligt. 

Vi forventer 

o At du har lyst til at indgå i et køkken, der favner bredt socialt. 
o At du har erfaring med arbejde i mindre producerende køkkener herunder ansvarlig for 

egenkontrol samt kvalitetssikring. 
o At du møder dine omgivelser med en rummelig og tålmodig tilgang. 
o At du har et godt overblik og er fleksibel. 
o At du er fortrolig med bestilling, indkøb og tilberedning af råvarer 
o At du har hygiejnebevis og er ansvarlig for, at hygiejnen i køkkenet er tilfredsstillende. 

Vi tilbyder 

o En spændende og uhøjtidelig arbejdsplads, hvor du har mulighed for stor indflydelse på din 
dagligdag. 

o Engagerede kollegaer og en ledelse som vægter åbenhed og dialog højt. 
o Som køkkenansvarlig skal man kunne tilberede mad efter en fastlagt madplan.  Dvs. lave 

varm mad til frokost samt forberede aftensmad på hverdage, op til 40-50 portioner samt 
forberede varm mad til weekend, ca. 40 portioner.  

o Tæt samarbejde med vores beboere som bygger på respekt og værdighed. Vi vægter 
motivations- og relationsarbejdet højt. 

Løn efter kvalifikationer og gældende overenskomst. Der vil blive indhentet straffeattest. 

Ansøgningsfrist søndag d. 18. november. Ansættelsessamtaler forventes afholdt løbende. 



Ansøgningen mærket ”køkkenansvarlig” med vedhæftet CV og bilag sendes elektronisk 

til post@laerkehoej.dk  (kan også modtage sikker mail). 

Du kan læse mere om os på  www.laerkehoej.dk 

Ønskes yderligere oplysninger om stillingen kan daglig leder Mikael Christiansen kontaktes på 

hverdage på tlf. 42 65 13 43 / 38 32 32 02. 
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