
Sportsvej 8, 6760 Ribe Sct. Peders Gade 16, 6760 Ribe

Til vores køkken søger vi en uddannet køkkenassistent/økonoma/kok eller lignede, som kan indgå i det eksi-
sterende team, og være med til at fastholde det gode niveau vi har i Ribe Fritidscenter og på Danhostel Ribe 
– også på den forplejningsmæssige del. Vi afholder mange arrangementer, hvor bespisning/forplejning er en 
del af konceptet, og vi har arrangementer, møder og fester m.m. – med et meget varierende deltagerantal (fra 
10 til +700 personer).

Ribe Fritidscenter er et stort idrætsanlæg, bestående af 4 haller, et stort motionscenter, flere møde- og aktivi-
tetslokaler, køkkener, cafeteria, kantinedrift, Danhostel Ribe samt Ribe Svømmebad. 

Du vil være en del af virksomheden og skal forvente at skulle arbejde både i Ribe Fritidscenter samt på Danho-
stel Ribe. Vi har brug for en medarbejder som kan:

• Arbejde såvel selvstændigt, som i teams og med ledelse af ungarbejdere.
• Er serviceminded, så vores brugere og gæster kommer til at holde af dig (og din mad).
• Har erfaring med menuplanlægning, vareindkøb, madproduktion, egenkontrol, budgetstyring og rengøring.
• Har sans for æstetisk og velsmagende madproduktion til alle – uanset alder.
• Har erfaring for madproduktion til mange personer, herunder styring- og afvikling af fester m.m.
• Er velkommunikerende på dansk, både skriftligt og mundtligt, og kan indgå i dialog med kollegaer, brugere 
  og gæster.
• Har lyst til at være en del af virksomheden Ribe Fritidscenter, og være med til fortsat at udvikle centret og dets 
  køkkendrift.
• Motiverer, er ansvarsfuld, omstillingsparat, har et godt overblik og kan have mange bolde i luften.

Vi kan tilbyde dig:

• Et job med stort ansvar og høj grad af frihed. Som udgangspunkt er stillingen på 35 timer.
• Mulighed for at sætte et personligt præg på mad og rutiner.
• Varierende arbejdstid – arbejde hver 3. weekend, aften, samt i weekender med store arrangementer, ligesom 
  der må påregnes arbejde på helligdage. Mulighed for afspadsering og flex af ekstratimer.
• Du indgår i et samlet team af medarbejdere i centret, og vil også skulle varetage opgaver, som ikke altid er 
  direkte relateret til køkkenet.
• Aflønning inkl. pensionsordning efter aftale.
• Løn efter kvalifikationer.

Tiltrædelse snarest muligt.

Er du blevet interesseret så send en ansøgning til os på mail@ribefritidscenter.dk Mrk. Køkkenassistent 2023.

Har du spørgsmål til stillingen kan de rettes til direktør Claus Pedersen på mail: 
cp@ribefritidscenter.dk eller på tlf. 29228051.

Køkkenassistent søges til 

Ribe Fritidscenter og Danhostel Ribe 


