
 

 
Efterskole Villads Villadsen i Qasigiannguit søger  

Køkkenleder  
 

 

        Efterskole Villads Villadsen i Qasigiannguit søger kok/Køkkenleder 
Tiltrædelse for stillingen er pr. 01. August  2021 eller nærmere aftale    
 
Efterskole  Villads Villadsen har plads til 80 elever. Med hensyn til deres ophold er eleverne i skiftevis 
på køkken i   samarbejde med køkkenleder samt kontaktlærer. Hvor kontaktlærere sammen med 
elever laver liste med navne til gældende uger til køkkentjans, dette sker med skiftevis i grupper. 
Køkkenleder har  et tæt samarbejde med oldfrue, med hensyn til materialer bestillinger og har 2 
køkken medhjælper. Og har ansvarlige for budget og koordinering af daglig opgaver med de ansatte.  
 

Forventninger fra dig,  at du er:   
• uddannet  

• Selvstændige  

• Imødekommende  

• en god forbillede   

• opmuntrende person  

• har respekt til tiden  

• har et godt samarbejde til de andre kollega  og er rollemodel for elever  

 
Ansættelsesforhold 
Løn og øvrige ansættelsesforhold, sker  efter gældende overenskomst mellem  Grønlands Selvstyre 
og SIK for uddannede i levnedsmiddel eller individuel kontrakt. Beslutning sker til samtale medlem 
ansøger og forstander  

 
Bolig og bohave flytning  
Tiltrædelse fra ekstern by: Der vil stilles bolig uden møbler i samarbejde med INI A/S og der ydes 
tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler  

 
Ansøgning 
Ansøgning sendes til Efterskole Villads Villadsen´s email:  forstander@evv.gl  med din  CV, 
uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter   

Senest den 10. juni  2021  
 
Straffe- og børneattest: 
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan 
ansættelsen først begynde, når skolen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal 
derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når skolen har modtaget 
børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet. 
Børneattesten kan evt. indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor 
straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet. 

 

Yderligere oplysninger kan hentes,  ved henvendelse til telefon 
skolens kontor 911300 eller 523130 Forstander Rakel Sandgreen  
 

mailto:forstander@evv.gl

