Vi søker

Avdelingsleder kjøkken, 100 % stilling
Vi søker etter en engasjert og motivert avdelingsleder som liker å ta ansvar og har lidenskap for mat.
Avdelingslederen vil ha ansvar for den daglige driften av kjøkkenet. Du vil være en pådriver i utvikling av avdelingen.
Stillingen innebærer personalansvar for 9 faste medarbeidere.
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.
Kursdeltagernes helhetsopplevelse skapes også gjennom god og riktig mat.
Arbeidsoppgaver
•
Avdelingslederen har en helhetlig personal og driftsansvar for kjøkkenet og skal utøve det ansvar og
de oppgaver som til enhver tid tilligger funksjonen.
•
Ansvar for daglig drift herunder personalloppfølging, fag, kvalitet og økonomi. Sørge for effektiv drift og
måloppnåelse innenfor gitte rammer. Samarbeid og dialog med de andre avdelingene på Montebellosenteret.
Kvalifikasjoner
•
Formell lederkompetanse og / eller ledererfaring
•
Fagbrev som kokk
•
Erfaring og interesse for å lage mat fra bunnen av, med mye av det grønne på tallerkenen
•
Erfaring med dietter/tilpasset kost ved spesielle behov er ønskelig
•
Gode og relevante ernæringskunnskaper
•
Gode kunnskaper innen HACCP og IK-mat
•
Søker må beherske norsk muntlig og skriftlig
Personlige egenskaper
•
Evne til å bygge gode relasjoner
•
Engasjert og tydelig med gode kommunikasjonsevner
•
Endringsvillig, kreativ og fleksibel
•
Personlig egnethet vil bli vektlagt
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
Søknadsfrist er 31. januar 2022.
Er du en ledertype som har lyst til å jobbe på Montebellosenteret? Ønskelig oppstart 1.3.22.
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.
Spørsmål rettes også til Bente C. Edvardsen på tlf. 91 31 49 03

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 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.

Kurstedvegen 5, 2610 Mesnali
www.montebellosenteret.no

