
Vil du ”lege” med – helt fra starten – på Efterskolen PLAY, hvor du kan gøre en forskel i et 
køkkenlederjob med fleksible arbejdsopgaver? Her vil du få ansvaret for skabe DNA’en 
i køkkenet – og så vil du være med til at forme vores efterskole frem mod åbningen i 
sommeren 2023. Jobbet er med officiel opstart den 1. august 2023, men der vil være lønnede 
opgaver inden sommerferien.

Lyder det spændende? Læs endelig videre!

For at passe ind i PLAYs DNA og blandt vores nuværende personale er eller har du:
• Et positivt menneske med let til smil og med efterskolehjerte
• Relevant uddannelse og erfaring fra lignende stilling
• Engagereret og struktureret – og lyst til at være teamleder 
• Stabil og kan arbejde målrettet med loyalitet i fokus
• Selvtænkende, initiativtagende og god til at skabe teamånd
• Kendskab til kostskolemiljø og indsigt i eksperimenterende madoplevelser
• Passion for unge mennesker og sundt kostmiljø 
• Lyst og vilje til at være en del et nyt team, hvor der er fokus på ”Familien PLAY”
• Pionerånd og fleksibilitet ift. arbejdsopgaver på en ny efterskole

Vi forestiller os, at du kommer til at lege med og fordybe dig i:
• Udfærdigelse af kostplaner med fokus på sund livsstil
• Madlavning med variation og mulighed for at udfolde kulinariske evner
• Budget- og økonomiansvarlig omkring køkkenafdelingen
• Varebestilling og ansvarlig for samarbejdsaftaler omkring kosten
• Samskabelse af spændende kulinariske madoplevelser sammen med kollegaer og elever
• Udarbejdelse af vagtplaner for køkkenpersonale og elever 
• Indtastning, ajourføring og opdatering af dokumenter i vores interne systemer
• Overordnet planlægning i samarbejde med efterskolens forstander
• Andre opgaver ud fra kompetencer

Som køkkenleder på Efterskolen PLAY får du:
• En nytænkende arbejdsplads med fokus på vores legende tilgang og 

verdensborgerbegrebet – både lokalt og globalt
• Et spændende, forpligtende fællesskab i ”Familien PLAY”, hvor vi vil hinanden 
• Et job og en livsstil, som giver mening for en selv og andre mennesker

Efterskolen PLAY søger en køkkenleder med lyst og mod på 
efterskolelivet, hvor sund kost og nytænkning i samskabelse 
med eleverne er i centrum



• En hverdag med kontakt til elever og ansatte som en naturlighed
• En engageret arbejdsplads med mulighed for at præge og udvikle efterskolens DNA
• Arbejdstider, hvor der forekommer aften- og weekendarbejde
• Fast stilling i et levende og udviklende miljø
• Løn og ansættelsesvilkår efter aftale
 
Praktiske oplysninger:
• Ansøgningsfrist mandag den 6. marts 2023
• Ansættelse fra den 1. august 2023 – dog med tilkøbte arbejdsopgaver inden sommerferien
• Ansøgning og CV sendes samlet til jp@efterskolenplay.dk 
• Kontaktperson for evt. spørgsmål er JP Nielsen, forstander, 22 90 22 38
• Læs mere om Efterskolen PLAY på hjemmesiden: www.efterskolenplay.dk  

Efterskolen PLAY
Vestre Boulevard 27 A
7200 Grindsted
jp@efterskolenplay.dk 
+45 22 90 22 38


