
Stubben – varmestue og botilbud 
 

 

Køkkenfaglig medarbejder med erfaring og flair for socialt 

arbejde søges til Kirkens Korshærs varmestue og botilbud 

Stubben i Helsingør 
 

Har du et hjerte, som banker for mennesker der har et misbrug, er hjemløse, kender til ensomhed eller har 

psykiske lidelser? 

Sætter du en ære i at lave god og sund mad for få midler og kan du inddrage frivillige i køkkenet? 

Vil du tage medansvar for den social- og sundhedsfaglige kvalitet i arbejdet på Stubben i fællesskab med 

ledelse og kolleger?  

Så er du måske den nye medarbejder og kollega på Stubben. 

Vi søger: 
Kirkens Korshær i Helsingør søger en kok eller køkken-/ernæringsassistent til Stubben med start d. 
1.10.2020, da vores nuværende køkkenmedarbejder gennem mange år går på efterløn.  
 
Om Stubben: 
Stubben består af et botilbud med plads til 11 borgere samt en varmestue med dagligt besøg af 20-30 
mennesker. Der er åbent i varmestuen mandag til fredag fra kl. 8.30-15.00. 
Målgruppen kendetegnes ved, at mange har komplekse og overlappende psykosociale-problemstillinger 
indenfor misbrug, ensomhed, psykiatri og hjemløshed. 
 

Vi forventer, at du: 
• er kok, køkken-/ernæringsassistent eller har anden køkkenfaglig uddannelse 
• er ansvarlig for den daglige tilberedning af morgenmad, madpakker og middagsmad til 

varmestuens brugere og botilbuddets beboere, uanset om der skal laves 30 eller 50 varme måltider 
• har socialfaglig erfaring – gerne med socialt udsatte grupper og kan i det daglige arbejde udvise 

omsorg, nærvær og respekt i relationen til brugere, beboere og frivillige 
• har erfaring med at samarbejde med frivillige og kan inddrage beboere i køkkenopgaver samt 

periodevis praktikanter og borgere, som afsoner dom i samfundstjeneste 
• kan lave både ”mormor-mad” og inkorporere et sundt og grønt køkken i den daglige madlavning 
• kan stå for øvrige madlavningsopgaver i forbindelse med afholdelse af møder og andre større 

begivenheder i løbet af året 
• er fleksibel og i stand til at omstille dig og udnytte levering af maddonationer 
• sætter en ære i at producere god og sund mad for et lavt budget 
• har overblik og erfaring med køkkenledelse, og mestrer med lethed opgaver som madplaner, 

egenkontrol, indkøb og rengøring 
• er en god kollega, som ønsker at indgå i en lille lønnet personalegruppe, hvor vi er gensidigt 

afhængige af hinanden og hver enkelt bidrager til et godt arbejdsmiljø 
• at du indgår i supervision med den øvrige personalegruppe 
• er medlem af Folkekirken og har et positivt og afklaret forhold til Kirkens Korshærs værdigrundlag 

og menneskesyn 
 



Du kan forvente: 
• et spændende, udfordrende og meningsfyldt arbejde i en social hjælpeorganisation  
• at indgå i en lille personalegruppe med inddragelse af mange frivillige 
• en ugentlig arbejdstid på 37 timer fordelt på hverdage fra mandag til fredag 

Enkelte eftermiddags- aften- og weekendarrangementer må forventes samt forberedelse og 

inddragelse i nogle juleaftner. 

• mulighed for at skabe et netværk og sparre med øvrige køkkenmedarbejdere fra lignende steder i 

Kirkens Korshær 

• løn i overensstemmelse med Kirkens Korshærs lønregulativ 

Du kan læse mere om Kirkens Korshær i Helsingør på www.helsingor.kirkenskorshaer.dk eller finde os på 
Facebook: ”Stubben – Kirkens Korshær Helsingør”. 
 
Skriftlig ansøgning med CV sendes til: job.stubben@kirkenskorshaer.dk senest den 12. august 2020  
kl. 12.00.  
Indkaldelse til samtale finder sted d. 17. august. 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 19. august – evt. 2. samtale d. 20. august. 
Tiltrædelse 1. oktober 2020.  
Evt. spørgsmål til stillingen kan rettes til leder af Stubben Jette Rosenkrantz tirsdag til torsdag ml. kl. 14.00-
16.00 (ikke i uge 28) – mobil 29 25 93 30. 

 
Kirkens Korshær har 450 ansatte og 9000 frivillige, som blandt andet driver varmestuer, herberger og 
genbrugsbutikker. Vores arbejde er baseret på det kristne menneskesyn og støttes af stat og 
kommuner samt finansieres grundlæggende af private midler. 
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