
 

Verksamhetschef til l  måltidsverksamheten i  Sjöbo 
kommun 

Arbetsplatsbeskrivning 
Våra 1100 medarbetare spelar en viktig roll för Sjöbos utveckling och välfärd. Vi strävar kontinuerligt efter att bli en 
mer attraktiv och jämlik arbetsgivare, och erbjuder våra medarbetare ett brett friskvårdsutbud, rökfri arbetstid och 
flexibla arbetstider där det är möjligt. Vårt arbete genomsyras av värdeorden "Professionella, öppna och engagerade 
mot gemensamma mål" Tillsammans gör vi skillnad för Sjöbo kommuns medborgare och besökare! 
 
Inom vård- och omsorgsförvaltningen ryms verksamheterna äldreomsorg, verksamhet för personer med 
funktionsnedsättning samt kommunens måltidsverksamhet.  
Vård och omsorgsförvaltningen i Sjöbo kommun arbetar efter visionen om Ett Gott Liv Varje Dag för våra kunder.  

Arbetsbeskrivning 
Måltidsverksamheten ansvarar för kök inom äldreomsorg, skola och förskola. Du kommer att leda och ansvara för en 
verksamhet med 17 kök och 65 medarbetare.  
 
I ditt uppdrag som verksamhetschef har du ett övergripande ansvar för budget, uppföljning/utvärdering, personal- 
och verksamhetsutveckling, arbetsmiljö och förändringsarbete. Till din hjälp har du en enhetschef för kök i 
skola/förskola och 1:e kockar i äldreomsorgens kök som du leder och stödjer i det dagliga arbetet.  
 
Verksamheten omsätter ca 35 miljoner per år och ditt uppdrag är att arbeta för en budget i balans. Du ska driva en 
resurseffektiv verksamhet med tydligt kundfokus och skapa förutsättningar för en hög kundnöjdhet genom att 
ständigt omvärldsbevaka, utveckla och förbättra verksamheten.  
Du förväntas synliggöra och uppfylla verksamhetens mål samt arbeta med vår vision och värdegrund. Du är också 
ansvarig för servicen till och samarbetet med kommunens övriga verksamheter samt arbetet med 
livsmedelsupphandling och avtal. 
 
Som verksamhetschef är du direkt underställd förvaltningschefen. Du ingår i förvaltningschefens ledningsgrupp 
tillsammans med övriga verksamhetschefer, chef för myndighetsenheten LSS, administrativ chef och medicinskt 
ansvarig sjuksköterska (MAS). 

Kvalifikationer 
Vi söker dig som är kostvetare/kostekonom eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du 
som söker ska ha dokumenterad erfarenhet av arbete som ledare i måltidsverksamheter i äldreomsorg och 
skola/förskola, med ansvar för personal, ekonomi och utveckling.  
 
Du ska ha förmåga att skapa förtroende till kunder, kollegor och medarbetare. Du kan kommunicera på ett tydligt 
sätt i såväl tal som skrift i svenska och engelska. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du har ett stort 
intresse för kundernas mat och måltidsmiljö.  
 
Du har god kunskap och stort intresse för ekonomi samt god datavana. 
Körkort krävs. 
Erfarenhet krävs. Intervjuer genomförs under v.5 

Anställningens omfattning 
Anställningsform: Tillsvidareanställning Omfattning: Heltid 



Tillträde: 2015-06-01 

Ansökan 
Ansök senast: 2015-01-18 
Referensnummer: 144/14 
Välkommen att söka  
Göra en digital ansökan via denna länk.  

Anställning 
Antal annonserade arbetstillfällen: 1 
 
Kontaktpersoner 
Kjell-Åke Nilsson Förvaltningschef vård och omsorgsförvaltningen0416-271 80 
Kerstin Bodin Verksamhetschef Måltid0416-27378 
Eva Olofsson Enhetschef kök förskola skola0416-27373 
Else Håkansson HR-avdelningen, Annonseringsansvarig0416-27390 

Facklig företrädare 
Fackliga representanter kontakta HR-avdelningen0416-27000 

Övrigt 
Inför rekryteringsarbetet har Sjöbo kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi 
undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag under rekryteringen. 
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna 
sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten. 
Sjöbo är en expansiv kommun mitt i södra Skåne. Här bor 18 400 invånare som har nära till den omväxlande naturen 
och många olika boendeformer att välja på. 
 
Välkommen till Sjöbo kommuns hemsida 
	  

http://www.aditrorecruit.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=5b97eb37-1797-47d8-a459-e21c9f3d221b
http://www.sjobo.se

