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Ernæringsassistent/kok 
 
Vi mangler den helt rigtige kollega. Så er du uddannet kok eller ernæringsassistent med et hjerte, der 
banker for det hjemmelavede, som er produceret fra bunden af gode råvarer, - så skynd dig, at sende 
en ansøgning. 
 
UCRS serverer morgenmad og frokost i hverdagen til uddannelsescenterets personale og studerende 
på 3 adresser, en i Ringkøbing og to i Skjern. Desuden sørger kantinen i Skolebyen (Skjern) også for 
aftensmad til skolehjemseleverne, samt mødeforplejning internt på uddannelsescenteret og evt. 
eksterne partnere.  
 
Din primære arbejdsplads vil være i Skolebyen i Skjern. Du må dog forvente, at der i forbindelse med 
jobbet vil være aktiviteter, hvor du vil skulle hjælpe til på de to andre adresser.  
 
Din profil og arbejdsområde 
 
Vi søger en person som trives med, at servicere både kollegaer og studerende med et smil, samt kan 
varetager sine opgaver med en positiv tilgang. At du er kreativ, glad og kan arbejde selvstændigt.  
 
For at blive en del af vores team kræves det, at du:  

 
- Har en faglig uddannelse som kok eller ernæringsassistent 

- Udviser stort engagement og tager ejerskab for dine opgaver 

- Brænder for mad som er lavet fra bunden 

- Er teamplayer med gode evner i kommunikation og samarbejde 

- Har lyst til at indgå i en travl hverdag 

 
Det er derudover et krav, at du kan vise en anmærkningsfri straffeattest.  
 
Vi tilbyder  
 

 7 gode kollegaer i køkkenet og 200 kollegaer på hele skolen 

 Et teamsamarbejde, hvor ingen opgave er for lille eller for stor 

 Mange forskellige opgaver fra lækre menuer til skrælning af gulerødder  

 En arbejdsplads i udvikling  

 
Om stillingen 
 

 Ansættelse sker efter gældende overenskomst på statens område 

 Stillingen er på 30 timer, og vi vil gerne, at du starter senest den 01.10.2020, vi venter gerne på 

den rette. 

  Arbejdstiden ligger mellem kl 7.00 – 19.00, dog primært dagvagter. 

 
 Hvis du har nogle spørgsmål til stillingen, kan du kontakte teamleder Kirsten Kock Meinz på 51905343  
 eller kkm@ucrs.dk.  
 

 Ansøgning og relevante bilag sendes til job@ucrs.dk senest den 14.09.2020 kl. 12.00 

 Samtaler afholdes løbende 

 
Vi ønsker, at medarbejderstaben afspejler det omgivende samfund, og vi opfordrer derfor alle 
interesserede uanset køn, kulturel og etnisk baggrund til at søge stillingen. 
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