
  
 

Sundhed og ældre søger Ernæringsassistent elev 
 

Arbejdssted: Plejecenter Søglimt, Nørrevang 30 Sunds. 

Startdato: Den 1 november 2019. 

 
Tid: 37 timer pr. uge, hverdage, weekender og på helligdage 

Arbejdstiden vil primært være mellem kl.7.00 og kl. 15.00. 
 

Vi ansætter enten ungdomselever, voksenelever eller EUX elever, en del af 
uddannelsen hos os er 2 praktikker i andre køkkener med andre former for 

produktion og servering. 
 

Vi søger:  
Ernæringsassistent elev til et produktionskøkken. Hvor vi har en varmholdt 

produktion til 50 beboere og et daghjem med 10-12 borgere dagligt. 
 

Du har masser af gå på mod og et godt humør.  
Du kan lide at lave mad og er parat til at lære et håndværk fra bunden. 

Du brænder for at lære mere og lave mad til ældre.  

Det er naturligt for dig at få noget fra hånden,  
Du har lyst til at blive en del af et team, som giver plejecentrets beboere, en 

rigtig god madoplevelse både til hverdag og til fest. 
Derudover er det nødvendigt, at du er mødestabil, har ordenssans og kan tri-

ves i et aktivt miljø med plads til forskelligheder. 

Vi tilbyder: en alsidig arbejdspladser med hhv. fuld døgnkost produktion til 

plejebolig borgere. Du får en bred uddannelse med kold/varm produktion, diæ-
ter og bagning. Samt gode kollegaer. Et struktureret uddannelsesforløb i sam-

arbejde med en elev/praktikansvarlig og en praktikvejleder. Vi tager din ud-
dannelse alvorligt, og vi forventer, at du gør det samme. Hvis du selv arbejder 

aktivt for din uddannelse, tør vi godt garantere et meget spændende forløb 
med mange udfordringer undervejs. 

Hvis du har modet, viljen og lysten, giver vi dig mulighederne for en fantastisk 
start på din karriere. 

 
Uddannelseskrav: Grundforløbet Mad til mennesker skal være bestået. 

Løn: Efter gældende overenskomst 
Ansøgningsfrist: Den 25.oktober inden kl. 8.00 

 
På mail til madsb@herning.dk 

 
 

Samtaler:  Den.28. oktober kl. 12.00 

 
Kontaktperson: Susanne Bak 305787876 
 

 


