Montebellosenteret søker

kokker i vikariater 50-100%

Vikariat pr. 1. februar 2021 evtuelt før
Vi søker kokk som ønsker å ivareta og bidra i videreutviklingen av Montebellosenterets gode kjøkken.
Kursdeltagernes helhetsopplevelse skapes også gjennom god og riktig mat. Stillingen innebærer
turnusjobbing. Montebellosenterets kjøkken baserer seg på de norske kostrådene og har fokus på sunn
og hjemmelaget mat. Kvalitet står sentralt i alle ledd - fra planlegging, internkontroll og ernæringsfokus
til servering og presentasjon. Som en relativt liten bedrift må alle ansatte strebe etter å se helhet og
bidra til smidige løsninger. For kjøkkenet betyr dette at alle må delta i alle prosesser fra tilberedning av
mat, renhold, rydding i spisesal, oppvask samt samarbeide med ernæringsfysiolog.
Kvalifikasjoner
• Fagbrev som kokk
• Erfaring og interesse for å lage mat fra bunnen av samt erfaring med tilpasset kost
ved spesielle behov
• Gode og relevante ernæringskunnskaper
• Gode kunnskaper innen IK-mat
• Gode samarbeidsevner og serviceinnstilling
• Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet, fleksibilitet og engasjement
• Gode norskkunnskaper (muntlig og skriftlig)
Vi tilbyr deg
• En spennende og utfordrende jobb i et kompetansesenter i vekst og utvikling
• Et godt arbeidsmiljø med engasjerte, kunnskapsrike og hyggelige kollegaer
• En flott arbeidsplass i unike omgivelser hvor estetikk, kunst og opplevelser er en del
av idégrunnlaget
• En tverrfaglig stab med bred faglig kompetanse som du blir en viktig del av
• Medlemskap i Statens pensjonskasse
Personlige referanser blir vektlagt og må være med i søknaden.
Søknadsfrist er 4. januar 2021.
Er dette interessant for deg?
Sendt en kortfattet søknad med oppdatert CV til bente.c.edvardsen@montebello-senteret.no.
eller i post til Kurstedvegen 5, 2610 Mesnali. Aktuelle kandidater til stillingen vil deretter bli kontaktet
fortløpende. For spørsmål, ta kontakt med avdelingsleder kjøkken Hanne Finstad på tlf: 62 35 11 21,
eller sendt e-post til hanne.finstad@montebello-senteret.no

Montebellosenteret (MBS) er en unik nasjonal helseinstitusjon og kurssenter for kreftpasienter og deres
pårørende. Formålet ved MBS er å gi hjelp til livsmestring når livet kjennes uforutsigbart. Senteret, som
ligger i idylliske omgivelser i Mesnali mellom Lillehammer og Sjusjøen, ble i 2009 total renovert og fremstår
moderne med delikate rom og flotte fellesareal både ute og inne.
Senteret har 44 rom (totalt 80 senger), trivselsanlegg med varmtvannsbasseng, treningsarealer ute og
inne, auditorium, fellesrom og ikke minst et sunt og godt kjøkken.
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