
Er du stabil, serviceminded og har samtidig erfaring med 
drift, kan det være, at du er vores nye kollega i køkkenet på 
Sano. 

Du skal bruge dig selv og din faglighed til at understøtte 
det samlede rehabiliteringsforløb, som vi tilbyder 
mennesker med gigt. 

Du arbejder tæt sammen med dine kolleger, så vores 
gæster får et godt ophold hos os. 

Dine arbejdsopgaver
• Medansvarlig for drift af køkkenet
• Produktion af mellemmåltider, personalemad samt 
   kursusforplejning
• Guide gæsterne ang. madens indhold og sundhed 
   under måltiderne
• Medvirke til højt hygiejneniveau, overholde arbejds-
   miljøkrav, udføre egenkontrol
• Rengøring af køkken og opvask. 

Vi tilbyder
Sano er en ambitiøs virksomhed med god tone og tvær-
fagligt samarbejde, og vi tilbyder en selvstændig stilling, 
hvor det forventes, at du har overskud og overblik til at 
se nye/andre løsninger. 

Arbejdstiderne ligger primært i tidsrummet 16.00 - 
20.00/21.00 på hverdage. Du vil have mulighed for i 
samarbejde med din kollega i teamet selv at planlægge 

dine vagter. Vi tilbyder i øvrigt ordnede lønforhold og 
god pensionsordning. 

Der vil være mulighed for flere timer i ferieperioder og 
weekender, både dag og aftenvagter. 

Vi forventer, at du
• Har køkkenerfaring som kok, køkkenmedarbejder, 
   cater eller lign. og gerne viden om ernæring
• Brænder for at give alle en god oplevelse 
• Er selvstændig og leverer handling og fremdrift 
• Har lyst til at samarbejde med kollegaer og gæster, 
   er empatisk, rolig og afbalanceret
• Har passion for dit arbejde 
• Har kendskab til diæter og allergier eller lysten til at 
   lære om det. 

Ansøgning
Hver stilling er på 10 timer pr. uge med tiltrædelse 1. maj 
2019. Vi venter gerne på den rigtige. 

Ansøgningsfrist den 17. april kl. 12.00. Send din ansøg-
ning til jobskaelskoer@sanocenter.dk

Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte ser-
viceleder Katrine Vienberg Nielsen på e-mail 
kvnielsen@sanocenter.dk eller på telefon 7879 0121.

Læs mere på www.sanocenter.dk

Vi søger to dygtige køkkenmedarbejdere til en alsidig stilling på 10 timer/ugen. 

Køkkenmedarbejdere til aftenvagt i hverdagene 

sanocenter.dk


