
Kirkenes Storkjøkken as, er et nyetablert forpleiningsselskap lokalisert ved Nye
Kirkenes Sykehus. Selskapets eiere er Sør-Varanger kommune og Finnmarkssykehuset HF med 50 % hver. Selskapet
har som formål å produsere god, smakfull og ernæringsmessig riktig mat til kommunens brukere og pasienter ved
Kirkenes Sykehus. All middagsmat produseres etter kok/kjøl-prinsippet ved nytt produksjonskjøkken som ligger i
lokalene til Nye Kirkenes Sykehus. All middagsmat og tørrmat transporteres fra produksjonslokalene ved NKS, og 
ut til ulike postkjøkken i kommunen, til hjemmeboende brukere, samt til postkjøkken ved Kirkenes Sykehus. 
All slutt tilberedning ved ulike postkjøkken er Kirkenes Storkjøkken sitt ansvar. All matproduksjon produseres 
kun til selskapets eiere.

Vi søker nå etter en daglig leder til selskapet. 
Vi leter etter en kreativ, åpen, ansvarlig og initiativrik person til å fylle denne rollen som daglig leder for
Kirkenes Storkjøkken as. 
Naturlige ansvarsområder og oppgaver er :

• Lede og organisere kjøkkendriften.
• Sørge for tilfredsstillende kontorrutiner inklusive fakturering, internkontroll og kvalitetssikring m.m.
• Ansvar for opplæring og ledelse av alle ansatte.
• Lede arbeidet med menyutvikling og mat-produksjon.
• Ansvar for å lede arbeidet med god kontakt mot selskapets kunder/brukere, samt selskapets styre 

og eiere.
Ønskede kvalifikasjoner :

• Matglad person med utdanning og erfaring innen forpleining, administrasjon og ledelse.
• Ærlighet, ryddighet og godt humør er egenskaper vi ønsker skal prege vår daglige leder.
• Erfaring fra tidligere arbeid som kjøkken-leder er en forutsetning.
• Erfaring og interesse fra kok/kjøl matproduksjon.
• Erfaring med utarbeidelse og gjennomføring av rutiner vedrørende hygiene, matsikkerhet, 

kvalitets sikring, dokumentasjon osv.
Vår daglige leder er en positiv og utadvendt person som liker å arbeide i et arbeidsmiljø, hvor vi skal yte
god service til andre mennesker, som trenger oss. Du kommuniserer godt på norsk, både muntlig og
skriftlig. 
Vi mener å kunne tilby konkurransemessige betingelser både mht lønn samt gode pensjons og forsik-
ringsordninger.
Ønsker du ytterligere informasjon om stillingen kan du kontakte vår styreleder Kjetil Langseth på
tlf 918 67 286 eller pr e-post: kjetil@langsethbedrift.com.

Vi imøteser din søknad innen 16. mai 2017. Søknaden sendes elektronisk i word/pdf format til
kjetil@langsethbedrift.com inklusive din cv. Det er fint om din cv inneholder minimum 
2 stk referanser.


