
 

Stillings- og personprofil for Køkken-

assistent, afløser, Facility manage-

ment 

 

 
Praktiske oplysninger 

Stilling:   Køkkenassistent, afløser 

Ansættelsessted:  DIN Forsyning A/S, Ulvsundvej 1, 6715 Esbjerg N 

Tjenestested indtil videre:  DIN Forsyning A/S, Ulvsundvej 1, 6715 Esbjerg N 

Kontakt:   Telefon: 74 74 74 74  

   Hjemmeside: www.dinforsyning.dk  

Refererer til: Afd.leder, Facility Management,  

Jacob Lorenzen Plet 

Ansættelsesvilkår: Stillingen, der er uden bestemt timeantal, besættes 

på overenskomstvilkår.  

Ansøgningsfrist:  Ingen 

Ansøgning sendes elektronisk via vores hjemme-

side; https://dinforsyning.dk/da-dk/job 

  

Ansøgningen mærkes: Køkkenassistent, afløser 

  

Ansættelsestidspunkt:  Snarest muligt 

 

Yderligere oplysninger: Kan fås ved henvendelse til Afd.leder, Facility Ma-

nagement, Jacob Lorenzen Plet, tlf.: +4574747543 

 

Samtaler:   Løbende  
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Ansættelsesprocedure 

Ansættelse af Køkkenassistent, afløseren foretages af Afd.leder, Facility Management.  

 

Ved samtalerne deltager: 

• Jacob Lorenzen Plet, Afd.leder, Facility Management 

• Karim Jamil, Kantinekok, Facility Management 

• Mia Dakin Jeppesen, HR-assistent, Staben 

 

Om afdelingen 

Facility management er den afdeling i DIN Forsyning, hvor vi arbejder med noget af alt 

det, der får en stor virksomhed til at hænge sammen. Ud over serviceopgaver, rengøring 

og kantinedrift er vi desuden ansvarlige for rådgivning og vedligeholdelse af alle bygnin-

ger i DIN Forsyning, som udgør 75.000 m² fordelt på 235 bygninger. 

 

I Facility management lægger vi stor vægt på, at vi alle i samarbejde skal yde en god 

service og være glade for at gå på arbejde. 

 

Afdelingen består af 10 medarbejdere: tre bygningskonstruktører, en kok, en kantineas-

sistent, tre ejendomsserviceteknikkere, en mekaniker og en servicemedarbejder. Og lige 

om lidt en afløser til kantineassistenten. 

 

Hovedopgaverne i Facility management 

I Facility Management har vi selv det fulde ansvar for vedligeholdelse af administrations-

bygningen på Ulvsundvej 1, Den Gamle Kedelhal samt lokalerne på Gl. Kærvej 15 i 

Varde. Herudover agerer afdelingen rådgiver, når de, der har ansvar for de resterende 

bygninger i DIN Forsyning, skal i gang med et vedligeholdelsesprojekt, ny- eller til- og 

ombyg. Her hjælper vi bl.a. med: 

 

• Udbud, koordinering og ledelse af byggeopgaver. 

• Rådgivning (eks. ifm. ny, til- og ombyg) 

• Energioptimering og helhedsplaner (vurdering af bygningens levetid) 

• At sørge for kvalitet og gode løsninger 

• Nøglesystemer 

• Udendørsarealer/grønne arealer 

 

I afdelingen følger vi herefter op på opgaverne, så de bliver løst, og vedligeholdelsespla-

nerne dermed overholdes. Udover vedligeholdelsesopgaver udfører vi også: 

 

• Teknisk rådgivning og sparring ifm. køb og salg af ejendomme 

• Opdatering af bygnings- og boligregistret (BBR) 

• Administration af forsikringsskader 

• CTS-overvågning (styring af temperatur, belysning, ventilation mv.) 

• Intern service og kantinedrift 

• Drift af DIN Forsynings biler (90 stk.) 
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Primære opgavefelter for Køkkenassistent, afløseren 

Du vil blive ansvarlig for en del af nedennævnte opgaver, men herudover er det vigtigt, at 

du har lyst til at hjælpe til, hvor der mangles en hånd: 

 

• Hjælpe til i kantinen, både med forberedelse af mad og rengøring 

• Mødeforplejning/generel forplejning i huset 

• Administrative opgaver, herunder posthåndtering mv.  

• Fordeling af frugt 

 

Vi tilbyder 

Som vores nye Køkkenassistent, afløser tilbyder vi dig et job, hvor du får mulighed for at 

være en vigtig serviceperson i virksomheden.  

 

Derudover tilbyder vi dig: 

• et hyggeligt, alsidigt og selvstændigt job 

• mulighed for stor indflydelse på din arbejdsdag 

• en arbejdsplads med uformel omgangstone og en vision om at skabe størst mulig 

værdi for vores kunder 

• attraktive pensionsvilkår  

• frugt- og kaffe/ the-ordning. 

 

Kompetenceprofil 

Vores nye Køkkenassistent, afløser er:  

 

• I stand til – og har lyst til – at begå sig i et køkken 

 

Det er en bonus, men ikke et krav, hvis du også har: 

 

• Et hygiejnekursus i forhold til håndtering af fødevarer 

• bidrage med idéer til f.eks. kager og salater 

 

 

Personlige kompetencer 

For at være den rigtige kandidat til jobbet skal du:  

• kan du vikariere med dags varsel 
• kan du vikariere i længere perioder ad gangen (I ferieperioder) 

• er du ligeglad med, at det ikke er hver uge eller måned 
• vil du tjene en ekstra skilling 
• har du lysten til et praktisk arbejde 
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Om DIN Forsyning A/S 

DIN Forsyning A/S er navnet på det fælles serviceselskab, der understøtter en række 

datterselskaber. De enkelte datterselskaber har alle individuelle CVR- og EAN-numre. 

Samlet set kalder vi alle selskaberne for DIN Forsyning. 

 

 
 

 

I Esbjerg Kommune leverer DIN Forsyning løsninger inden for drikkevand, spildevand og 

varme. I Varde Kommune leverer DIN Forsyning løsninger inden for drikkevand, spilde-

vand, varme, affald og genbrug.  

 

I DIN Forsyning er vi organiseret således: 

 


