
 
 

GLiMT – Glede, Likeverd, Identitet, Medvirkning, Trygghet 
 

 

Krusesvingen 12, 2068 Jessheim 
Tlf: 67 02 47 70  Fax: 67 02 47 77 

Internett: www.sorholtet.no 
 E-post: styrer@sorholtet.no 

Sørholtet barnehage på Jessheim søker etter kokk/kjøkkenassistent 
Sørholtet barnehage er en privat andelsbarnehage med 4 avdelinger med plass 
til 78 barn. Vi har to småbarnsavdelinger 0-3 år og 2 storebarnsavdelinger 3-6 
år.  
Vi har ledig stilling som kokk/kjøkkenassistent i fast 67% stilling (5 timer 
daglig) fra 01.04.2019. Vi søker en lojal medarbeider som bidrar positivt til 
arbeidsmiljøet. Du må trives godt med å jobbe selvstendig, så vel som i 
team. Vi ønsker oss en varm og raus kollega som er glad i å lage mat, også 
sammen med barna.  
 
* Ønsker du å lage god, variert og sunn mat, og har stor glede av matlaging 
og arbeide med barn. Har du kunnskap om kosthold, har fagbrev som kokk, 
er opptatt av hygiene og miljø og vil være en del av et godt arbeidsmiljø? 
* Har du har gode samarbeidsegenskaper, er fleksibel og lojal, tar ansvar, 
er løsningsorientert, har godt humør og stå på innstilling. 
Da er du kanskje den vi søker etter. 
 
Arbeidsoppgaver: 

- Overordnet driftsansvar på kjøkkenet 
- Tilrettelegge og tilberede kalde og varme måltider til små og store 

daglig (følge retningslinjer for mat og måltider i barnehagen).  
- Lage mat sammen med barna som en pedagogisk aktivitet 
- Ansvar for renhold og orden på kjøkkenet (oppvask m.m) 
- Ivareta og følge opp retningslinjer for IK mat (miljørettet helsevern i 

barnehager) 
- Bestille og foreta innkjøp av mat 
- Samspill og kommunikasjon med barna og det øvrige personalet. 

Kvalifikasjoner: 
- Fagbrev som kokk 
- Erfaring fra lignende arbeid kan kompensere for manglende fagbrev 
- God kompetanse innen kosthold og ernæring 
- Kunnskap om tilbereding av mat for mennesker med matallergier 
- Kunnskap om IK-mat 
- Beherske norsk muntlig og skriftlig. 



 

 

Personlige egenskaper: 
- Fleksibel og effektiv 
- Ordensmenneske 
- Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner 
- Ansvarsfull og initiativrik 
- Positiv og løsningsorientert. 

Vi tilbyr: 
- Gode lønns- og arbeidsvilkår, vi følger PBL`s tariff og 

pensjonsordning. 
- En veletablert barnehage preget av god drift, stabilitet blant 

personalet og høy tilfredshet blant barn og foreldre. 
- Et godt arbeidsmiljø med fokus på å være Jessheims beste barnehage 

 
Personlig egnethet vektlegges.  
Politiattest må fremlegges ved tiltredelse. 
 
Søknadsfrist:15.02.2019 
 
Ønsker du å få vite mer om stillingen eller barnehagen vår, så ta kontakt 
med daglig leder Marit Edseth tlf 67 02 47 70/ 905 89 343, e-post: 
styrer@sorholtet.no eller se våre flotte hjemmesider: www.sorholtet.no . 
 
Søknad med CV, vitnemål, attester og referanser sendes til: 
Sørholtet barnehage v/ Marit Edseth 
Krusesvingen 12 
2068 Jessheim eller på e-post: styrer@sorholtet.no 
 
 


