Ernæringsassistentelever, til Afdelingen for Ernæring,
Regionshospitalet Gødstrup
Har du lyst til at arbejde med mad til syge og deres pårørende? Vi giver dig mulighed for et spændende
uddannelse i afdelingen for Ernæring.
Vi sætter patienten i centrum og derfor arbejder vi hele tiden med at blive dygtigere til at lave den mad, syge har behov
for og lyst til at spise.
Du får:

•
•
•
•
•

Mulighed for at arbejde med mad til syge med høj kulinarisk og ernæringsmæssig kvalitet.
Mulighed for at arbejde med friske, bæredygtige og økologiske råvarer.
Gode kollegaer og ordenlige forhold omkring din ansættelse.
Mulighed for indflydelse på din vagtplan.
Et job med mening.

Er du nysgerrig på jobbet? Se medarbejdernes video:
Ny medarbejder til a la carte køkkener (23video.com)

Afsnitskøkken, Havens køkken og ”Havens Madhus”
Vi arbejder i køkkener på sengeafsnittene, i "Havens køkken" og i "Havens Madhus". Vi har 19
afsnitskøkkener, som er små køkkener, der ligger ude i hospitalets sengeafsnit. Her vil din opgave
være at assistere den kostfaglige medarbejder i at tage imod bestillinger fra patienter og eventuelle
pårørende og anrette og serverer maden for patienterne. Maden bliver lavet i "Havens Køkken", hvor
du også kan indgå i produktionen af kolde og varme retter. Det sidste sted er vores nye Madhus, som
serverer lækre retter til hospitalets personale og gæster.
Vi varetager også opgaver omkring egenkontrol, rengøring og opvask. Alle steder har vi fokus på høj
faglighed og et godt kollegialt fællesskab.
Hvad skal du kunne?
På Regionshospitalet Gødstrup arbejder vi med fastlagte retningslinjer for mad til syge. Det gør vi
fordi maden skal tilpassen patientens behov og præferencer. Derfor er det vigtigt, at du kan arbejde
efter fastlagte retningslinjer, dokumentation og følge vores opskrifter.
Du vil have tæt kontakt til patienter, derfor ser vi gerne at du er social, hjælpsom og serviceorienteret. Du skal også
kunne arbejde sammen andre faggrupper, som fx kliniske diætister, sygeplejersker og serviceassistenter.
En kostfaglig uddannelse som køkkenassistent, ernæringsassistent, kok, professionsbachelor i Ernæring og Sundhed
el.lign. vil være en fordel.
Hvornår skal du arbejde?
Vi arbejder i tidsrummet 06.00-20.00 alle ugen dage. Det betyder, at du også har mulighed for at arbejde aften og
weekend, hvis du har brug for fri i dagstimerne. Derudover arbejder vi med 12 timers vagter, hvilket giver mulighed for
færre ugentligt arbejdsdage.
Vi glæder os til at høre fra dig. Vil du vide mere om fx fagområder, kompetenceudvikling og om arbejdet i Afdelingen for
Ernæring, så ringer du bare.
Løn- og ansættelsesvilkår ifølge gældende overenskomst.
Yderligere oplysningerne om stillingerne kan fås ved henvendelse til Ernæringschef Lone Viggers på telefonnr.: 7843
4510/2222 8938 eller funktionsleder for afsnitskøkkener Hanne Vennevold, telefonnr.: 78433954/21835097
Ansættelsen er betinget af tilfredsstillende børneattest.
Du kan søge jobbet ved at klikke på “ Søg job”. Vedhæft din ansøgning og dit CV.
IT-kompetencer på brugerniveau forventes.

Stillings- og funktionsbeskrivelse
Tiltrædelse:
den 1. april eller hurtigst muligt.
Vi læser løbende ansøgningerne.
"Regionshospitalet Gødstrup er under færdiggørelse, og i 1. kvartal 2022 samler Hospitalsenheden Vest sine
nuværende matrikler i det innovative og bæredygtige hospital i Gødstrup."
Læs mere om et job med drive, dygtige kolleger og muligheder på vest.rm.dk/job

