
 

 

 

Förskolan Smultronstället söker kock –  välkommen till den 

lilla förskolan med ett stort hjärta 
Vi är en grupp föräldrar som tillsammans med vår engagerade personal driver Smultronstället, ett 

föräldrakooperativ som ligger mitt inne i pittoreska Vadstena. Här går ca 40 barn i blandade åldrar, 

från 1 år upp till 10 år. En fin åldersblandning som gör att barnen får kamrater i olika åldrar. Våra 

medarbetare har bred erfarenhet med varierande utbildning, där flera valt att arbeta hos oss länge.  

Kanske är det personalens och föräldrarnas engagemang som skapar det där lilla extra och gör 

Smultris till en liten förskola med ett stort hjärta? 

Snart går vår kock Lotta i pension och vi söker nu en ny kock som gillar barn, kan laga riktigt god mat 

och kanske inspirerar oss att upptäcka nya smaker.  

 

Arbetsuppgifter 

För oss är köket en viktig del av helheten på förskolan där du bygger en grund för barnens mat-

intresse. Vägen till hjärtat går som bekant genom magen.  

Som kock hos oss lagar du all mat från grunden med frukost, lunch och mellanmål för ca 25 barn och 

5 vuxna. Vidare ansvarar du för att planera veckomeny, brödbak, inköp, matbudget, utföra 

egenkontroll och städning av köket. Några av våra barn har specialkost, där livsmedelshanteringen 

blir extra viktig. Kanske tar du inspiration från den pedagogiska verksamheten och plockar in ett tema 

i matlagningen? 

Du arbetar i ett nyrenoverat och välutrustat kök som är väl anpassat ergonomiskt och med fina 
vitvaror. För oss är det viktigt med ett miljötänk i köket som visar sig genom smarta val och 
resursplanering.  

Tjänsten är på 75 %, där du arbetar mellan 07:00-13:00 varje vardag. Vi kan erbjuda dig en varm och 

öppen arbetsplats med familjär stämning och nära kontakt med barn och föräldrar. Som kock får du 

stor frihet att utifrån dina egna idéer och initiativ laga god mat för både stor och liten.  

 

 



Vem är du? 

Vi söker dig som har kockutbildning och erfarenhet av matlagning samt intresse för hållbarhetsfrågor 
och måltidspedagogik. 

Du har några års yrkeserfarenhet, kunskaper i näringsriktig mat, specialkost och egenkontroll.  

Som person är du positiv och energisk samt bidrar till ett gott arbetsklimat. Du trivs att arbeta kring 
barn och bemöter deras nyfikenhet för maten positivt. Du är trygg i dig själv och kan arbeta både 
självständigt samt i grupp. Eftersom det är en liten arbetsgrupp, lägger vi stor vikt vid personlig 
lämplighet. Då vi arbetar för en jämn könsfördelning ser vi gärna manliga sökande till den här 
tjänsten.   

Mer information 

Låter det här intressant, men du vill veta mer? Läs gärna mer om vår verksamhet på vår hemsida, 

http://alltomsmultronstallet.se/. Tveka inte att höra av dig till Linda Carlberg, antingen via mejl på 

smultronstalletvadstena@gmail.com eller på telefonnummer 073-203 11 30, om du har frågor om 

tjänsten. 

Ansökan 

Välkommen med din ansökan till smultronstalletvadstena@gmail.com, senast den 12/5. 
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