
 
 

Faglærer søges til køkkenlinjen til Den socialøkonomiske virksomhed Fonden Kilden pr. 1. februar 2023. 

Kilden er beliggende i naturskønne omgivelser ved Esrum Kloster & Møllegård og Nationalpark Kongernes 

Nordsjælland. Kilden driver Møllecaféen, passer de smukke omkringliggende omgivelser og producerer 

blomster og urter til brug i køkkenet. 

Kilden tilbyder uddannelse og beskæftigelse og har tre primære linjer: køkken, café og service samt grøn linje.  

Vi søger en faglærer med erfaring fra køkkenproduktion samt pædagogisk indsigt, som kan indgå i vores 

køkken- og café-/servicelinje, som kan bidrage til undervisningen og arbejde selvstændigt med udvikling af 

Kildens elever. 

Hos os går læring og praktiske, meningsfyldte arbejdsopgaver hånd i hånd, da læringsforløbene er en del af 

vores produktion og serviceydelse. 

Vi tilbyder STU, LAB-forløb og § 103-ansættelser. 

 

Vi søger en faglærer, som har følgende kvalifikationer: 

• Du kan inddrage vores STU-elever, unge i LAB-forløb samt vores § 103-ansatte i arbejdsopgaverne i 

køkken og café. 

• Du kan se dig selv arbejde et helt unikt sted og har lyst til at gøre en forskel. 

• Du kan bidrage til, at det enkelte unge menneske udvikler sig på egne præmisser. 

• Du er enten uddannet pædagog eller lærer med erfaring indenfor køkkendrift eller også har du en 

køkkenfaglig baggrund med masser af pædagogisk erfaring. 

• Du kan arbejde selvstændigt, overholde deadlines og samarbejde med dine kolleger. 

• Du er stærk i relationsarbejde. 

 

Arbejdsopgaverne vil blandt andet være: 

• Praktisk og teoretisk undervisning af STU-elever, personer i afklaringsforløb og betydningsfuld 

beskæftigelse af medarbejdere i beskyttet beskæftigelse. 

• Sikring af den pædagogiske kvalitet og ansvar for dokumentation for en gruppe elever fra køkken- og 

café-/servicelinjen. 

• Uden for cafésæson eller ved sygdom og ferier skal du kunne fungere som faglærer for de forskellige 

linjefag og støtte op om de unge efter behov. 

• På Kilden hjælper vi hinanden, og der kan derfor forekomme opgaver, som falder uden for 

ovennævnte. 

Du kommer til at indgå i et særlig tæt samarbejde med vores køkkenchef og caféansvarlige om den daglige 

drift. 

Du kan læse mere om os på www.dagtilbuddet-kilden.dk 

Er du interesseret i at høre mere, er du velkommen til at kontakte Pædagogisk Leder Stine Eriksen på telefon 

2510 0171. 

Din ansøgning samt CV bedes du sende til sikker@scvk.dk.  

Vi glæder os til at høre fra dig. 
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