
                                                 

 

 

Tjänst som kock på Torsö Skärgårdsskola  

                                                                                                                                                                             

Torsö Skärgårdsskola är en friskola som ligger på ön Torsö i Vänern ca 15 km från Mariestad. 

På denna natursköna ö finns drygt 500 invånare och friskolan ligger ca 2 km från brofästet. 

Friskolan drivs i egen regi av Torsö Skärgårdsskola ekonomisk förening sedan höstterminen 

2012. Torsö skärgårdsskola har en förskola, grundskola med elever från förskoleklass – åk. 6, 

samt fritidshem. Hösten 2022 börjar med 65 barn och elever i verksamheten. På enheten 

arbetar tolv pedagoger, sju på förskolan, fem på fritidshemmet och i grundskolan. Rektor 

finns på enheten dagligen och kombinerar det uppdraget med pedagogiskt arbete i 

verksamheten. På enheten finns också, lokalvårdare, kock, skolsköterska och administratör. 

Visionen för Torsö skärgårdsskola är att utveckla hela människan utifrån var och ens 

möjligheter till trygga och empatiska individer, med lust att lära och att utvecklas hela livet. 

Torsö Skärgårdsskolas kärnvärden är: trygghet, lösningsinriktad pedagogik, små elev och 

barngrupper och hållbar utveckling. 

Mer finns att läsa under fliken förskolan på vår hemsida: www.torsoskola.se 

Arbetsbeskrivning                                                                                                                              

Viktiga egenskaper hos dig som söker är att du känner engagemang och glädje i att vara en 

del av vår utvecklande verksamhet för barn/elever och att du känner intresse för skolans 

inriktning. Vi vill erbjuda ett kök med bra råvaror och varierad kost för våra gäster och vi 

lagar ca 55 vuxenportioner till lunch samt ca 50 portioner frukost och mellanmål per dag till 

barn och elever. 

Hos oss arbetar du nära verksamheten och en förutsättning är att du tycker om att ha nära 

kontakt med både barn/elever 1-12 år och vuxna samt har ett förhållningssätt som bygger på 

att vi samarbetar mot gemensamma mål. 

  

 Kvalifikationer  

Du ska vara utbildad kock med erfarenhet av matlagning i storkök.                                         

Du ska beställa varor och ansvara för att veckomatlistor upprättas.  

Du ska ha god kunskap om lagar och förordningar inom livsmedelsområdet, egenkontroll, 

hygien, specialkost, näringsberäkning, m.m.                                                                                        

Du ska ha goda kunskaper inom IT.  

Du ska vara positiv och engagerad. 

Du ska tycka om att arbeta i en miljö med barn och elever och ha lätt för att kommunicera och 

skapa goda relationer med andra. 

  

Anställning 

Anställningsform: Tillsvidareanställning 

Omfattning: 100 % 

Tillträde: 2022-08-15, eller efter överenskommelse 

Löneform: Månadslön 
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Upplysningar                                                                                                                                                                

Helena Ekström                                                                                                                                                

Rektor                                                                                                                                      

070 985 70 74                                                                                                                       

helena.ekstrom@torsoskola.se         

Ansökan                                                                                                                                                                         

Sista ansökningsdatum: 2022-07-15                                                                                                                    

Ansökan skickas till: rektor@torsoskola.se                                                                                                     

För den som erbjuds anställning krävs enligt Lagen om registerkontroll fr.o.m. 2001-01-01 

utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister. 
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