
 
 

 
 
 
Kok til travl kantine 
 
Er du en passioneret innovativ kok, som elsker at lave alt fra bunden? Går du op i at gøre frokostpausen til 
en oplevelse for vores elever og personale? Så er du måske vores nye kok.  
 
Du vil indgå i et dynamisk team, som på nuværende tidspunkt består af to kokke og seks kantine-
medarbejdere. Kantinen tilbereder dejlig mad til vores mange elever, og frokostbuffet til cirka 120 ansatte. 
Vi vil gerne have et stort fokus på udvikling og nytænkning, så kantinens brugere får den bedste oplevelse 
og kvalitet. 
 
Du vil opleve en alsidig hverdag, hvor du kommer til at udføre en lang række forskellige opgaver. Du vil 
blive en del af et struktureret team og være med til at sikre, at den daglige drift kører optimalt. Du bliver 
inddraget i varierende arbejdsopgaver lige fra innovative projekter, planlægning samt tilberedning af 
menuen. 
 
Vi forventer, at du er: 
 

- uddannet kok 
- kreativ og kvalitetsbevidst 
- serviceminded og stabil 
- selvstændig og udadvendt 
- god til at samarbejde og har et godt humør.  

 
 Vi tilbyder: 
 

- 37 timers arbejdsuge i 40-43 uger om året 
- mødetid mandag-torsdag 7.00–14.30 og fredag 7.00–14.00 
- et godt arbejdsmiljø med en uformel omgangsform 
- samarbejde med gode kolleger 
- en familievenlig og fleksibel arbejdsplads.  

 
Tiltrædelse 
1. december 2018.   
 
Ansøgningsfrist 
23. oktober 2018. Samtaler afholdes i uge 43 og 44. 
 
Ansøgning og cv sendes til kok@rhs.dk.   
 
Alle interesserede ansøgere med den rette profil opfordres til at søge uanset alder, køn, race, religion og 
etnisk tilhørsforhold. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Løn- og ansættelsesvilkår 
37 timers arbejdsuge i 40-43 uger om året. Ansættelse og aflønning sker efter gældende overenskomst 
mellem Finansministeriet og den pågældende organisation. 
 
Om os 
På Roskilde Handelsskole møder du elever fra Handelsgymnasiet og de merkantile erhvervsuddannelser 
eud og eux samt kursister og virksomheder, som er på efteruddannelse. I alt cirka 2000 årselever, som alle 
har til huse på Bakkesvinget 67 i Roskilde. Læs mere på www.rhs.dk.  
 

http://www.rhs.dk/

