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Deltids køkkenmedhjælper til Ausumgaard 
På Ausumgaard søger vi lige nu en medhjælper til vores køkken, da vores gode køkkendame igennem 
mange år har travlt med forskellige opgaver, og har brug for hjælp til både køkken, og diverse andre ad hoc 
opgaver rundt om på gården.  

På Ausumgaard forsøger vi at arbejde og tænke innovativt, men vi er meget gammeldags, når det kommer 
til spisetider, og den mad vi spiser. Vi drikker formiddagskaffe og spiser frokost sammen på faste 
tidspunkter, og det vil blandt andet blive din opgave at hjælpe med at bespise dine kollegaer til de to 
måltider om dagen. Vi kan godt lide, at brødet er hjemmebagt, og vi kan godt lide varm mad til middag, og 
så spiser vi sammen ved langbordet i vores Folkestue. Udover madlavning, bagning etc, så består opgaven 
også i opvask, rengøring, klargøring af udlejningslokaler og forskellige arrangementer.  

Det er et alsidigt job, og det er en fordel, hvis du kan lide, at dagene ikke er helt ens. Du skal have gode 
samarbejds, – og kommunikationsevner, da du skal arbejde tæt sammen med vores køkkendame, og I 
sammen skal planlægge ugens forløb, samt vikariere for hinanden ved ferie og fridage. Du skal kunne lave 
mad til 15-20 personer til et bestemt tidspunkt, og kunne arbejde selvstændigt med det de dage, hvor din 
kollega har andre opgaver.  

Vi kan tilbyde dig et spændende job på en arbejdsplads, som er udviklingsorienteret og fleksibel, og hvor 
der er tæt samarbejde med ledelsen. En arbejdsplads med stærke værdier og med et godt kollegialt 
fællesskab, og du vil blive en del af et stærkt hold med stor tværfaglighed, hvor vi hjælper hinanden. 

Jobbet er på 20-25 timer ugentligt, og der er mulighed for en ugentlig fridag. I travle perioder og ved 
kollegas ferie kan der blive tale om flere timer.  

Tiltrædelse 1. marts 2020 eller snarest. Deltid. Ansøgningsfrist 22. januar 2020. Jobsamtaler forventes 
afholdt i starten af uge 5. 

Din ansøgning med CV og relevante papirer sendes til Ausumgaard, Holstebrovej 101, 7560 Hjerm 
(jf.persondatalovgivningen). Ønsker du at høre mere om jobbet, kontakt da Maria på 29252764 eller Bente 
på 21908981. 

 

Ausumgaard er et moderne landbrug, som driver 800 ha landbrugsjord og 50 ha skov. Vi producerer 500.000 slagtekyllinger årligt, 
og har derudover vindmøller samt biogasanlæg. Vi arbejder også med nicheproduktion af velfærdsgrise, melorme og stenformalet 
mel, og arrangerer flere større markeder i løbet af året. Vi har 17 medarbejdere, som ikke alle arbejder fuldtid. Produktionen er 
fordelt på flere ejendomme, så vi har en stor bygningsmasse, hvoraf noget er fredet/bevaringsværdigt. 


