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KØKKENLEDER 
SØGES TIL 

SPJALD FRITIDSCENTER
- tiltrædelse hurtigst muligt

Vi søger engageret og servicemindet køkkenleder til at 
forestå den daglige ledelse af køkken og café i centret.  
Spjald Fritidscenter har ansvaret for Spjald Kulturhus, og 
der vil være tilknyttet opgaver i forbindelse hermed. Du 
vil være en central og synlig person for centrets brugere. 

Vi forventer 
Du har lyst til og evner til at lede et køkken, og kan bevare 
overblikket i travle perioder og drive en fornu� ig god for-
retning på almindelige markedsvilkår som en selvstæn-
dig  del af centeret.
Du har passion for at lave god mad til mange forskellige 
målgrupper og arrangementer, som er lige fra moderne 
sund til traditionelt dansk mad. 
Du kan planlægge arbejdstider, varebestilling og gen-
nemføre egenkontrol jf. gældende regler i et samarbejde 
med køkkenassistenten og personale.
Du er serviceminded, har god humoristisk sans, og vil 
være med til at give alle vore brugere af huset en god op-
levelse.
Kan tage del i forefaldne opgaver i den daglige dri�  når 
det er nødvendigt.

Vi tilbyder
Et aktivt miljø med mange og afvekslende opgaver.
Gode arbejdskolleger og  samarbejdspartnere.
Masser af positive aktive idrætsfolk, kursister, trænings-
lejre, fester og gæster som anvender centerets mange faci-
liteter, herunder en ny renoveret svømmehal.
Spjald by har positiv vækst af til� yttere, hvor der er gen-
nemført mange nye store tiltag, og hvor der ikke mindst 
bakkes op om centret af foreninger igennem et godt sam-
arbejde.
Vagtplan og arbejdstider som kan variere – weekendar-
bejde hver anden til tredje uge samt a� envagter, men med 
mulighed for at kunne tilrettelægge selv sammen med 
personalet.
Fast løn e� er kvali� kationer.

Organisatoriske og praktiske forhold
Stillingen referer til centerlederen

Oplysninger
Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til 
formand Egon Sørensen, tlf. 6020 4983 eller 
centerleder Brian Vang, tlf. 20430819. 
Ansøgningen sendes til info@spjaldcenter.dk 
senest mandag den 27. september.


