Nordstjernen søger ny erfaren
ernæringsfaglig ”styrmand” til vores køkken
Vores dygtige økonoma Inger, der gennem 37 år har styret Nordstjernens
køkken med sikker hånd, har valgt at gå på efterløn.
Vi søger derfor en ny erfaren medarbejder med relevant uddannelse for
at kunne varetage det ernæringsfaglige ansvar i forhold til
Nordstjernens 25 beboere.
En spændende stilling med mange muligheder.
Nordstjernen tilbereder alle måltider i eget køkken i dagtimerne alle ugens 7 dage. Vi betragter
vores køkken som et meget stort aktiv for Nordstjernen, og vi ser det gode måltid og samværet
omkring dette som et værdifuldt bidrag til beboernes livskvalitet og gode hverdagsliv. Ligeledes
stiler vi efter et meget højt ernærings- og sundhedsfagligt niveau i samarbejde med Nordstjernens
sygeplejefaglige personale.
Køkkenet er og skal være en integreret del af livet på Nordstjernen og fungerer derfor på mange
områder som et stort familiekøkken, hvor man er i tæt dialog med husets øvrige personale,
beboere, pårørende og frivillige. Beboere og personale spiser også sammen, og beboere kan efter
lyst og evne deltage i udvalgte hverdagsgøremål i køkkenet.
Har du relevant uddannelse og praktisk erfaring, ernæringsfaglig viden, økonomisk sans og flair for
administrative opgaver, herunder regnskab/bogføring, fødevarekontrol mv., er det måske lige dig,
der skal søge jobbet.
Nordstjernen går en spændende tid i møde, da vi her i foråret 2019 begynder byggeriet af en helt
ny fløj med nye 2-rums lejligheder til erstatning for vores nuværende 1-rums lejligheder. Det bliver
en tid med forandring, hvor vi skal værne om husets ånd og kultur, men bestemt også en tid med
mange nye muligheder, så vi glæder os til at starte denne proces sammen med dig.
På Nordstjernen lægger vi stor vægt på beboernes gode hverdagsliv og medarbejdernes gode
arbejdsliv, derfor betyder det meget for os, at nye kollegaer uanset stilling i huset:
Kan se glæden … ved et tæt samarbejde med vores beboere og deres pårørende.
Kan arbejde med stor frihed under ansvar.

Er selvstændige, servicemindede og handlekraftige.
Kan se ”indsatsområderne” og holde sig engageret i sit arbejde.
Forstår at kombinere professionalisme med nærvær og engagement.
Er i overensstemmelse med vores fælles værdigrundlag.
Kan udvise fleksibilitet og ikke mindst har et godt og smittende humør.
Men også at vi sammen … bestræber os på, at vi alle kan opleve en spændende arbejdsplads
med udfordringer på både det faglige og personlige plan.
At vi sammen udfolder mulighederne for indflydelse på arbejdsdagens tilrettelæggelse.
Og at vi som kollegaer arbejder med høj faglighed, og er engagerede, glade og imødekommende.
At vi sammen, medarbejdere og ledelse, kan skabe et varmt og nærværende miljø med tæt
kontakt til beboere og pårørende og gæster i huset.
Friplejehjemmet Nordstjernen er en Non profit, Selvejende Institution i Danske Diakonhjem.
Stillingen er på 37 timer ugentlig og med vagt hver 3. weekend.
Løn og ansættelse i henhold til gældende overenskomst.
Vi tilbyder behandlingsforsikring.
Start 1. maj 2019
Ansøgningsfrist: Mandag den 4. marts 2019. Senest kl. 12.00.
Ansøgning sendes med post eller pr. mail til: post@plejehjemmetnordstjernen.dk
Samtaler afholdes i løbet af uge 10 og 11.
For yderlige oplysninger og spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte:
Forstander Bente Bay på tlf. 96 51 46 43.
Vi glæder os til at høre fra dig!
Med venlig hilsen
Bente Bay

