
Ernæringsassistent elev 
Ringkøbing / Skjern kulturcenter. 
 
Ringkøbing / Skjern kulturcenter søger en ernæringsassistentelev, og har du lysten, viljen og evnen til at lære et 
godt håndværk, så kan vi tilbyde dig en spændende elevplads. 
 
Vi forventer at du tager grundforløbet fra d. 6. august 2018 til og med d. 11. januar 2019 og herefter starter 
umiddelbart efter i Ringkøbing / Skjern kulturcenter. 
I køkkenet er vi 6 ansatte, og vores kundegrundlag består af sportsudøvere, træningslejre, mødeservering, 
festmad, morgenmad til vores vandrehjem, og mad til vores kulturelle arrangementer. V i har stor faglig stolthed 
og laver så vidt det overhovedet er muligt mad fra bunden. 
 
Dine kompetencer: 

 Du har gennemført grundforløbet: Mad til mennesker. 

 Du har en stor portion lyst og vilje til at lære noget nyt. 

 Du har en faglig stolthed og ønsker at levere en god vare hver gang. 

 Du er klar til at der bliver stillet krav til dig, og du kan arbejde selvstændigt. 

 Du er mødestabil, pligtopfyldende og ansvarsbevidst. 

 Du har en god portion humor og let til smil, og ønsker at bidrage til et godt arbejdsmiljø. 

 Du er fleksibel og har lyst til at deltage i det daglige arbejde herunder aften og weekendvagter.  
 
 
Vi tilbyder: 

 En elevplads i et moderne center i udvikling. 

 Et godt samarbejde i et dynamisk team, hvor der er fart på. 

 Dygtige medarbejdere der brænder for at lære dig en masse. 
 
 
 

Ansøgning og kontakt: 

Vil du vide mere, er du velkommer til at kontakte køkkenchef Charlotte Jensen på tlf: 24819420  

eller Bente i køkkenet på 24819425 

 

Vi skal have din ansøgning senest fredag d. 14. juni og forventer at holde ansættelsessamtaler  

i uge 25 

Skriftlig ansøgning vedlagt CV og relevante bilag sendes pr. mail til: kokken@rskc.dk  

 
 
Om Ringkøbing-Skjern Kulturcenter 
Om du er til bold, gymnastik, dans, koncert, kunst, fest - eller noget helt andet, så kan Ringkøbing-Skjern Kulturcenter 
tilbyde dig oplevelserne. Centret danner rammen om sportsforeninger, bowling, fitness, koncerter, fester, kunstudstillinger 
og mange andre arrangementer. Centeret har en omsætning på cirka 20.000.000 kr., 20 fuldtidsansatte, cirka 50 
deltidsansatte, 4 haller, koncertsal, Foyer, Lounger og mange andre rum til rådighed. En af de mest kendte haller er “Skjern 
Bank Arena” med plads til over 3.000 tilskuere (heraf 2.800 siddepladser). 
Desuden huser Ringkøbing-Skjern Kulturcenter dele af Ringkøbing-Skjern musikskole (samlet 22 fuldtidsansatte), 
Ringkøbing-Skjern Kommunes Talentakademi (med cirka 35 pladser) og fra efteråret 2015 et af Danmarks første akademier 
med fokus på Frivillighed og ildsjæle (Frivilligheds- og ildsjæleakademiet). Derudover tilbyder centret store selskabslokaler 
med plads til mange gæster samt mindre rum med plads til møder, hygge m.m. Mangler du overnatning i forbindelse med 
dit besøg i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter, tilbyder centret nye 4-personers værelser med eget bad, Wifi, TV etc. 
Kort sagt er mulighederne mange, og Ringkøbing-Skjern Kulturcenter hjælper altid gerne med at finde den løsning, der 
passer til hvert enkelt arrangement. 


