
 

   

 
Allerød Privatskole søger kok til skolens køkken. 
 
Allerød Privatskole søger en ny medarbejder, som skal stå for den daglige ledelse af skolens helt 
unikke køkken og den obligatoriske madordning for elever og ansatte.  

Brænder du for det sunde måltid, og vil du være med til at gøre en forskel for vores madmodige elever på skolen, så er 
stillingen måske noget for dig.  

På Allerød Privatskole er mad ikke bare mad. 

Vi lægger stor vægt på, at vi sammen skaber et sanseligt miljø, en sjæl og en madkultur, hvor køkkenet er et levende rum 
på skolen, og hvor der hver dag dufter af nybagt brød og dejlig hjemmelavet mad. 

I hverdagen går vi efter at skabe en bevidsthed hos eleverne om de valg, vi alle tager i forhold til vores mad, og de 
kompetencer vi tilegner os for at lave god mad fra grunden. Det gælder også, når vi lærer vores elever om madspild, og 
når vi taler om, hvorfor vi ikke spiser kød hver dag.  

Vi søger en frisk, positiv og energisk kok, som kan varetage den daglige ledelse af vores køkken. Du får en varieret hverdag 
i et godt arbejdsmiljø, hvor du har ansvaret for tilberedning af sund, velsmagende og varieret mad til skolens elever og 
ansatte både formiddag, frokost og eftermiddag.  Vores madordning på skolen er obligatorisk, så hver dag skal der 
serveres mad for mere end 500 personer. 

Derudover får du også ansvaret for personalet i køkkenet, ligesom vi forventer, at du har sans for administration og 
økonomi. 

Hvis ovenstående lyder som noget for dig, kan vi tilbyde en 37 timers stilling i et godt arbejdsmiljø i et fantastisk 
køkkenteam. Tiltrædelse er 1. august 2023 

Lidt om os: 

Allerød Privatskole er en tosporet skole med vægt på kultur og værdier. Den 8. august 2016 åbnede Allerød Privatskole 
dørene for første gang og bød 207 elever velkommen. Siden da er der kommet flere elever og mere personale til, og i 
dag rummer skolen 479 elever og 61 ansatte fordelt i vores SFO, skoledel, køkken og administration. 

Løn fastsættes efter aftale. Der indhentes børneattest, og der skal fremvises straffeattest. Yderligere oplysninger kan fås 
hos viceskoleleder Lene Christensen på tlf. 50836370 samt på www. alleroedprivatskole.dk.  

Ansøgning sammen med relevante dokumenter sendes til skoleledelsen på mail job@alleroedprivatskole.dk senest den 
23. april 2023. Der afholdes samtaler i uge 18 og 19 
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