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Marjatta søger  

Køkkenmedarbejder 

Til Svalebo på voksencenter SampoVig 

 
Søger en erfaren køkken-/praktisk medarbejder til at lave sund, varieret og nærende 
mad til 7-12 sultne og meget lidt kræsne voksne beboere. Primært baseret på 
økologiske og årstidens grøntsager, som også er i tråd med vores værdi-, mål og 
handlegrundlag 
 
SampoVig er et af Marjattas voksencentre, hvor der arbejdes socialpædagogisk ud fra Rudolf 
Steiners livssyn og det fælles udarbejdede værdi-, mål og handlegrundlag. 
Svalebo er et § 108 tilbud for 7 mennesker med særlige behov i alderen 24 til 45 år. 
 
Svalebo tilbyder: 
 

 Et hus hvor du bliver mødt af glade og forventningsfulde beboere  

 Et hus med engagerede kollegaer, som vil beboerne og hinanden 

 Et personale der vægter høj faglighed 

 En personalegruppe med masser af humor 
 

Vi forventer bl.a. at du: 
 

 Er bevidst om beboernes selvbestemmelsesret i hverdagen, som i alle livets aspekter 

 Er mødestabil, positiv og fleksibel 

 Tager ansvar for dit arbejde, kan udføre egenkontrol 

 Er god til planlægning og organisering  

 Har øje for at det er beboernes hjem du færdes i 

 Er anerkendende og respektfuld i din tilgang til mennesker 

 Har kørekort og almene pc kundskaber 
 
Jobbet indebærer: 

 Madlavning. Sund, varieret og nærende kost, samt diabetes kost 

 Planlægning og oprydning 

 Bestilling af varer og indkøb 

 Vaske tøj samt andre blæksprutteopgaver 

 
Stillingen er på 24 timer pr. uge. Forventet tiltrædelse snarest, men vi venter gerne på den rette 
person. Arbejdstiden er mandag til torsdag kl. 9.00-14.00 samt lørdage i lige uger kl. 9.00-17.00 
 
Er vi noget for dig? Hvis ja – så glæder vi os til at modtage din ansøgning 
 
Løn- og ansættelsesvilkår:  I henhold til gældende overenskomst.  
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Ansættelsesprocedure: Ansøgning med CV sendes til gruppeleder Mette Nielsen på mail: 

mnil@marjatta.dk og skal være os i hænde senest d. 6. oktober 2021. Vi vil løbende afholde 

ansættelsessamtaler og ansætter når vi har den rette kandidat.  

Yderligere oplysninger: Du er velkommen til at kontakte gruppeleder Mette Nielsen på telefon: 

56504195. Mere om Marjatta: www.marjatta.dk 

Det skal oplyses, at vi indhenter straffeattest i forbindelse med ansættelsen. 
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