
Efterskolen Sports Academy Denmark i Odense søger en dygtig madhåndværker 

 
Vil du være med til at åbne og forme en ny sportsefterskole for unge særligt dedikerede sportsudøvere? 

Samme helt særlige passion som alle vores forskellige elever har til fælles, forventer vi også af alle vores 
medarbejdere. Hvis du har pionerånden, køkkenfagligheden og de personlige egenskaber, der er brug for, 
når hverdagen er fyldt med mad, unge mennesker og sport, så vil vi meget gerne møde dig. 

 
Vi tænker, at du... 

• Har lyst til at have en arbejdsdag i et køkken hvor du skal være et forbillede for unge mennesker 

• Har lyst og evner til at bygge et efterskolekøkken op fra bunden  

• Er tryg i en hverdag hvor du selv skal skabe rammer og retning for dig selv og for andre 

• Er kompromisløs i din tilgang til et måltid og har lyst til at arbejde med lokale råvarer 

• Er løsningsorienteret, ærlig og ordentlig i dit samarbejde og kommunikation med andre mennesker 

• Kan bidrage og vejlede med din viden om kost til unge dedikerede sportsudøvere 

• Er selvstændig, kan planlægge hverdagen og håndtere administrative opgaver  

• Vil være med i hele efterskolelivet med alle dets facetter og har lyst til at bidrage i hverdagen 

• Du kan være uddannet kok, men vi er også åbne for andre baggrunde 

 

Vi tilbyder… 

• Et meget alsidigt og frit job med mange muligheder for personlig udvikling 

• Et job i et køkken – men også et job i et stærkt efterskolefællesskab 

• Et arbejdsmiljø hvor vi insisterer på der altid skal holdes en positiv stemning 

• Mulighed for at skabe et pulserende efterskolekøkken hvor du kan blive et forbillede for eleverne 

• Et job hvor du har mulighed for at udvikle dine lederevner og pædagogiske færdigheder  

• Gode ansættelses-, løn- og pensionsvilkår 

• En fast fuldtidsstilling 
 
Du kan finde meget mere uddybende materiale på skolens hjemmeside www.sportsacademydenmark.dk 

under ”Om efterskolen/Job”.  
 
Ansøgning mailes til tm@sportsacademydenmark.dk senest torsdag den 29. april kl. 10.00. Samtaler vil 

blive afholdt torsdag den 6. maj.  
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