
Ernæringsassistentelev søges til køkkenet på Livsstilshøjskolen Gudum! 

 
 

 
Kom og vær med i vores højskolekøkken nær Limfjorden, Vesterhavet og Klosterheden. 
Vi søger efter en ny køkkenelev med start først i januar 2021 eller efter aftale. 
 
Vi har brug for en mødestabil og engageret køkkenelev, der har lyst til at lære hvordan 
man tryller for både smagsløg og øjne. Du skal sætte en ære i at producere mad fra 
bunden, være serviceminded og en kvalitetsbevidst teamplayer, selvstændig og have et 
godt overblik over køkkenet. 
 
Livsstilshøjskolen Gudum har altid været folkehøjskole med livsstil som kerne og 
værdigrundlag. Vi har et solidt, sundt, varieret køkken, og mange kommer netop for 
vores inspirerende mad.  
Det skal du være med til at tilberede og udvikle med køkkenteamet på i alt 4 ansatte. 
Livsstilshøjskolen Gudum er en kostskole, dvs. kunderne spiser alle deres måltider hos 
os. Du vil derfor komme omkring både koldt, lunt, varmt, bagning og planlægning, og du 
vil også blive en del af rengøring af køkkenet og vores egenkontrol. 
 
Vi har kursister til at hjælpe med opvasken, og du skal have lyst til at være en del af et 
højskolefællesskab med os alle, hvor kursisterne er nysgerrige på tips, tricks og 
opskrifter, og dine kolleger har en faglig holdning til, hvad kursisterne putter i munden.  
 
Livsstilshøjskolen Gudum lever af service, så du skal kunne bidrage til vores positive 
stemning i køkkenet og blandt kursisterne, der dagligt har opgaver i køkkenet. 
 
Du skal være selvkørende og arbejde selvstændigt, og du skal synes det er skægt at der 
af og til dukker et event eller en mulighed op der sætter fantasien i top gear.  
Dine vagter ligger primært i tidsrummet mandag til fredag kl. 07.00-14.30. 
 
Læs mere om os på livsstilshoejskolen.dk, følg os på facebook og instagram, og tøv ikke 
med at sende en top motiveret ansøgning allerede i dag, da vi forventer at holde samtaler 
løbende. Har du evt. spørgsmål så er du altid velkommen til at ringe og spørge. 
 
Ansøgningsfrist : 14 December 2020 
 
 
 
KONTAKT INFO  
9788-8300 
info@lshg.dk 
 
Køkken leder Allan Sundgaard 
9788-8383 
madstedet@lshg.dk 
  

mailto:info@lshg.dk
mailto:madstedet@lshg.dk

