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Kvalitetssikring af Jobnet-CV’er inden for Køkken &
Kantine – ”CV-vask”

AMK ØST
BDK

Kokke, smørrebrødsjomfruer, catere, gastronomiassistenter samt ernæringsassisten
ter/køkkenassistenter og ufaglærte køkkenmedhjælpere/kantineassistenter har mange
jobmuligheder inden for kantiner, storkøkkener samt små og store restauranter mv.
Kravene til medarbejdernes kvalifikationer samt arbejdsstedets konkrete arbejdsvilkår er
ofte ret forskellige, om det fx er en kantine i en virksomhed, en restaurant med aftenåbent
og gæster fra gaden eller en café med fast food.
Denne drejebog til kvalitetssikring af Jobnet-CV’er sigter på jobfunktioner inden for kan
tiner og private storkøkkener.
Hvorfor kvalitetssikring af Jobnet-CV?
Området Køkken & Kantine er karakteriseret ved at have gode jobmuligheder med mange
jobåbninger. På nogle stillingsbetegnelser er der jævnligt paradoks eller mangel, og man
ge virksomheder melder om vanskeligheder med at besætte ledige jobs – især faglærte. I
Hovedstadsregionen viser arbejdsmarkedsbalancen foråret 2018, at der er mangel på kok
ke og gode jobmuligheder for smørrebrødsjomfruer, catere og ernæringsassistenter. De
ufaglærte køkkenmedhjælpere er i paradoks: Dvs. der er mange ledige, samtidig med at
virksomhederne melder om vanskeligheder med at skaffe arbejdskraften.
Din kollega i jobcenter eller a-kasse, der skal besætte de ordinære jobordrer fra virksom
heder, bruger meget tid og mange kræfter på at gennemgå Jobnet-CV’erne for at finde det
rette match til arbejdsgivere. Derfor er det vigtigt, at den lediges Jobnet-CV altid er både
retvisende og fyldestgørende i forhold til de jobs og jobfunktioner, den ledige både øn
sker og kan påtage sig at arbejde inden for.
Retvisende vil sige, at det, der står i Jobnet-CV’et, er rigtigt – også feltet ”jeg sçger job
som”. Dvs. at der ikke skal være angivet jobmål, som den ledige reelt ikke kan arbejde
som, ej heller være angivet kvalifikationer, som den ledige reelt ikke har. Fx at den ledige
har angivet SMØRREBRØDSJOMFRU som jobmål, hvis man ikke er uddannet faglært
smørrebrødsjomfru, eller at den ledige fortsat står med ”jeg sçger job som” smçrrebrçds
jomfru på trods af fx udpræget fødevarekontaktallergi, så pågældende alligevel ikke kan
arbejde som smørrebrødsjomfru.
Fyldestgørende vil sige, at alle relevante oplysninger er skrevet ind i Jobnet-CV’et. Fçrst
og fremmest de faglige kvalifikationer, uddannelser og AMU-kurser mv., men også de
konkrete erfaringer, den ledige har på området. Det er også meget vigtigt, at evt. afslutte
de virksomhedspraktik eller løntilskudsansættelse løbende skrives ind i Jobnet-CV’et.

Det er a-kasserne, der har ansvaret for at godkende den lediges CV i forbindelse med CV
samtalen efter 4 ugers ledighed. Derefter overgår ansvaret for, at den ledige ajourfører
Jobnet-CV’et til jobcenteret, der således sikrer, at Jobnet-CV’et kontinuerligt er retvisen
de og fyldestgørende – gerne med inddragelse af den lediges a-kasse. Evt. justeringer i
Jobnet-CV’et kan desuden med fordel tages op på de obligatoriske fællessamtaler efter
5/6 og 16 måneders ledighed. A-kasserne medvirker til, at den ledige ajourfçrer CV’et.
Hvordan kvalitetssikring – CV-vask - af Jobnet-CV på kantineområdet?
De udarbejdede jobprofiler bruges som afsæt til at gennemgå de lediges Jobnet-CV med
henblik på at gøre disse retvisende og fyldestgørende.
For de faglærte vurderes, om der er overensstemmelse mellem jobmålet (fx KOK) og
angivelse af uddannelse. Ved uoverensstemmelse må det drøftes med den ledige, om
jobmålet skal skiftes, eller om Jobnet-CV’et skal opdateres med uddannelsesoplysninger
og erhvervserfaring. Jobloggen tjekkes altid i samme ombæring for at vurdere, om der er
overensstemmelse mellem jobmål og jobsøgning. Hvis den ledige har deltaget i kurser
eller virksomhedsrettet aktivering, indføjes dette altid.
For de ufaglærte – køkkenmedhjælpere/kantineassistenter – foretages samme vurdering
ift. jobmål og den lediges erfaring, kurser, jobsøgeadfærd – og motivation. Da køkken
medhjælpere er i paradoks (mange ledige samtidig med mangel på arbejdskraft), er det
ekstra vigtigt, at det altid er retvisende, når den ledige i Jobnet-CV’et har påfçrt kçkken
medhjælper som et jobmål.
For ledige, der måske længe har været jobsøgende på kantineområdet, kan der være be
hov for en tættere samtale – evt. fælles mellem a-kasse og jobcenter – om der er forhold,
der afskærer vedkommende fra at få de jobs, der søges inden for køkken & kantineområ
det. Det samme gør sig gældende, hvis der ikke er overensstemmelse mellem den lediges
jobmål i Jobnet-CV’et, beskæftigelsesmålet i den lediges Min Plan og jobsçgningerne i
Jobloggen.
CV-vasken kan også foregå i forbindelse med afholdelse af informationsmøde eller lig
nende for ledige om beskæftigelse på kantineområdet. Til brug i disse situationer er udar
bejdet et screeningsskema. Tanken er, at alle ledige på mødet skal udfylde skemaet, og at
der sikres en meget tæt opfølgning på alle deltagere, gerne i et tæt samarbejde mellem a
kasse og jobcenter, med gennemgang af den lediges Jobnet-CV, jobsøgning og evt. behov
for justeringer i jobmål, etablering af praktik, op/omkvalificering, virksomhedsrettet akti
vering eller andet.
Jobprofiler
Jobprofilerne er udarbejdet i samarbejde med virksomheder, der således har præciseret,
hvilke krav der stilles til medarbejdere på kantineområdet. Der er lavet jobprofiler for
kok/gastronom, cater/smørrebrødsjomfru og køkkenmedhjælper/kantineassistent.
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Generelle arbejdsbetingelser på kantineområdet
Arbejdstider
Oftest i dagtimerne på hverdage. Mødetidspunkt er som regel tidligt
– ofte et sted mellem kl. 6.00 – 7.00, og man har fri, når køkkenet
lukker, typisk omkring 14.30 – 16.00.
Forudsigelighed Menuer planlægges på forhånd, og der er typisk et kendt antal kun
der hen over dagen
Kundebetjening

Man er i tæt kontakt med kantinens brugere og skal kunne servicere,
være imødekommende og venlig

Fysiske krav

Arbejdet i et køkken er fysisk krævende, man skal have håndelag og
kunne arbejde hurtigt. Arbejdet i en kantine kan være mindre fysisk
og psykisk krævende end fx i en aftenrestaurant.

Personlige
kompetencer

Teamet i kantinen skal kunne samarbejde og samtidig tage selv
stændigt ansvar. Mødestabilitet er en nødvendighed.
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KOK/GASTRONOM - KANTINE
Jobbeskrivelse

I et kantinekøkken kan du som kok have ansvaret for det daglige arbejde og for at
udarbejde menuer, stå for indkøb af råvarer og for de økonomiske beregninger.
Det daglige arbejde består i at udvælge og klargøre alle typer råvarer, tilberede
og arrangere de færdige retter. Kød, fisk og grøntsager skal renses, udskæres og
tilberedes (stege, grille, koge, bage), og der skal laves saucer, supper salater mv.
Maden skal arrangeres på en dekorativ og appetitvækkende måde.
Nogle steder følger den enkelte kok fremstillingsforløbet hele vejen, i større kan
tiner har én kok ansvaret for salater og grønt, én anden for kødtilberedning osv.
Arbejdet i professionelle kantiner er et teamsamarbejde, og du har direkte kon
takt med kunderne. Tidspresset i kantiner er ofte mindre end i restauranter, da
dagens opgaver nemmere kan planlægges på forhånd. Der kan dog også være
meget travlt i en kantine, hvor der kan serveres frokost til +1000 medarbejdere.
Meget af dagens arbejde foregår stående, så man skal have en god fysik.

Arbejdstid

Mødetid typisk mellem 6:00 – 7:00 til ca. 14:00 – 15:30

Lønforhold

Kantineoverenskomst

Faglige kvalifikationer







Faglært kok/gastronom eller anden relevant faglig uddannelse
Hygiejnebevis er påkrævet
Forståelse for egenkontrol og vigtigheden af denne
Fokus på sikkerhed/arbejdsmiljø
Fokus på omkostninger og kvalitet

Personlige kompeten
cer








Kvalitetsbevidst og serviceminded
Kan arbejde selvstændigt og i tæt samarbejde med andre
Kan arbejde under ansvar
Imødekommende og åben for nye ideer
Ren straffeattest er påkrævet
Kan/vil efterleve virksomhedens værdier

Sprog

Danskkundskaber
Skal kunne forstå og tale dansk på jobbet

Erfaring

Nødvendigt med forudgående erfaring fra kantine eller restaurant

Stillingsprofil








Daglig produktion af varm og kold mad
Kvalitetssikring af råvarer
Udførelse af egenkontrol
Varebestilling
Opvask og oprydning i køkken
Menuplanlægning

Med lederansvar:
 Oplæring/træning af elever og nye kolleger
 Sikre at arbejdet bliver udført på en sikker og hensigtsmæssig måde
 Sikre at arbejdet udføres i overensstemmelse med de aftalte koncepter
 Løbende kommunikation med ledere

CATER/SMØRREBRØDSJOMFRU – kantine
Jobbeskrivelse

I et kantinekøkken består det daglige arbejde som cater/smørrebrødsjomfru i at
udvælge og klargøre alle typer råvarer, tilberede og arrangere de færdige retter.
Kød, fisk og grøntsager skal renses, udskæres og tilberedes (stege, grille, koge,
bage), og der skal laves saucer, supper salater mv.
Maden skal arrangeres på en dekorativ og appetitvækkende måde.
Nogle steder følger den enkelte cater/smørrebrødsjomfru fremstillingsforløbet
hele vejen, i større kantiner har én medarbejder ofte ansvaret for salater og
grønt, én anden for kødtilberedning osv.
Som cater kan man også indgå i indkøb af råvarer til maden. Catere har ofte ansvaret
for, at køkkenet, disken og spisesalene er rydelige og rengjorte.
Som smørrebrødsjomfru har man ofte ansvaret for de kolde retter.

Arbejdet i professionelle kantiner er et teamsamarbejde, og du har direkte kon
takt med kunderne. Tidspresset i kantiner er ofte mindre end i restauranter, da
dagens opgaver nemmere kan planlægges på forhånd. Der kan dog også være
meget travlt i en kantine, hvor der kan serveres frokost til +1000 medarbejdere.
Meget af dagens arbejde foregår stående, så man skal have en god fysik.
Arbejdstid

Mødetid typisk mellem 6:00 – 7:00 til ca. 14:00 – 15:30

Lønforhold

Kantineoverenskomst

Faglige kvalifikationer







Faglært cater/smørrebrødsjomfru eller anden relevant faglig uddannelse
Hygiejnebevis er påkrævet
Forståelse for egenkontrol og vigtigheden af denne
Fokus på sikkerhed/arbejdsmiljø
Fokus på omkostninger og kvalitet

Personlige kompeten
cer









Kvalitetsbevidst og serviceminded
Kan arbejde selvstændigt og i tæt samarbejde med andre - teamplayer
Kan arbejde under ansvar
Imødekommende og åben for nye ideer
Ren straffeattest er påkrævet
Kan/vil efterleve virksomhedens værdier
Personlig hygiejne

Sprog

Danskkundskaber - skal kunne forstå og tale dansk på jobbet

Erfaring

I mindre kantiner er det ofte nødvendigt med forudgående erfaring fra kantine
eller restaurant

Stillingsprofil








Daglig produktion af varm og kold mad
Kvalitetssikring af råvarer
Udførelse af egenkontrol
Varebestilling
Opvask og oprydning i køkken
Menuplanlægning





Indgå i oplæring/træning af elever og nye kolleger
Sikre at arbejdet bliver udført på en sikker og hensigtsmæssig måde
Sikre at arbejdet udføres i overensstemmelse med de aftalte koncepter
Løbende kommunikation med ledere



ERNÆRINGSASSISTENT
Jobbeskrivelse

Ernæringsassistenter arbejder typisk i storkøkkener på hospitaler, plejehjem og
daginstitutioner eller i restauranter – og har godt kendskab til ernæring, sunde
råvarer, kost og kostsammensætning. Den faglige uddannelse hedder ernæringsassi
stent – på arbejdsmarkedet kaldes man ofte køkkenassistent.
I et institutionskøkken består det daglige arbejde at udvælge og klargøre alle typer
råvarer, tilberede og arrangere de færdige retter. Kød, fisk og grøntsager skal ren
ses, udskæres og tilberedes (stege, grille, koge, bage), og der skal laves saucer,
supper salater mv. Maden skal tilberedes, så næringsstofferne bibeholdes, og skal
arrangeres på en dekorativ og appetitvækkende måde.
Nogle steder følger den enkelte medarbejder fremstillingsforløbet hele vejen, i
større kantiner har én medarbejder ofte ansvaret for salater og grønt, én anden for
kødtilberedning osv.
Som faglært ernæringsassistent hjælper man med de praktiske opgaver i instituti
onskøkkener – med indkøb, anretning, tilberedning, oprydning og hygiejne. Man
skal kunne betjene de forskellige maskiner i køkkenet.
Arbejdet i et institutionskøkken ledes ofte af en økonoma og fungerer som et
teamsamarbejde. Nogle steder har du direkte kontakt med brugerne.
Meget af dagens arbejde foregår stående, så man skal have en god fysik.

Arbejdstid

Ofte dagarbejde med mødetid mellem 6:00 – 8:00 til ca. 14:00 – 15:30

Lønforhold

Overenskomstdækket

Faglige kvalifikatio
ner








Faglært ernæringsassistent
Hygiejnebevis er påkrævet
Godt kendskab til kost og ernæring og betydningen for borgerens sundhed
Kunne betjene maskinerne i et institutionskøkken
Forståelse for egenkontrol og vigtigheden af denne
Fokus på sikkerhed/arbejdsmiljø

Personlige kompe
tencer







Kvalitetsbevidst og serviceminded
Kan arbejde selvstændigt og i tæt samarbejde med andre - teamplayer
Kan arbejde under ansvar
Forståelse for betydningen af god hygiejne
Personlig hygiejne

Sprog

Danskkundskaber - skal kunne forstå og tale dansk på jobbet

Erfaring

Godt med forudgående erfaring fra kantine eller restaurant

Stillingsprofil










Produktion af varm og kold mad
Tilrettelægge særlig kost fx til diabetikere, ældre og andre på skånekost
Kvalitetssikring af råvarer
Udførelse af egenkontrol
Opvask og oprydning i køkken
Tilrettelægge menuer og planlægge fremstillingen
Indgå i oplæring/træning af elever og nye kolleger
Sikre at arbejdet bliver udført på en sikker og hensigtsmæssig måde

KØKKENMEDHJÆLPER - kantine
Jobbeskrivelse

I kantiner ansættes ufaglærte til at hjælpe med alle de praktiske opgaver, der er
forbundet med arbejdet i et større køkken. Som køkkenmedhjælper kan du ar
bejde med klargøre råvarerne – rense og udskære grønsager, lave salater evt.
rense og tilskære kød og fisk samt hjælpe med bagning osv. Maden skal arrangeres på en dekorativ og appetitvækkende måde og ofte medvirker medhjælperen
også til det.
Du skal også løbende indgå i oprydning, opvask og rengøring i køkkenet og serve
ringsområdet, og når køkkenet lukker, skal du sørge for afrydning og rengøring af
lokaler og inventar, herunder køkkenmaskiner, borde og gulve.
Arbejdet ledes typisk af en kok/køkkenchef.
Arbejdet i professionelle kantiner er et teamsamarbejde, og du har direkte kon
takt med kunderne. Tidspresset i kantiner er ofte mindre end i restauranter, da
dagens opgaver nemmere kan planlægges på forhånd. Der kan dog også være
meget travlt i en kantine, hvor der kan serveres frokost til +1000 medarbejdere.
Meget af dagens arbejde foregår stående, så man skal have en god fysik.

Arbejdstid

Mødetid typisk mellem 6:00 – 7:00 til ca. 14:00 – 15:30

Lønforhold

Kantineoverenskomst

Faglige kvalifikationer






Hygiejnebevis er påkrævet
AMU kurser: Fx ’Grundtilberedning i restaurant og kantine’, Råvarer i køkke
net’, Årstidernes råvarer i måltidet’, ’Økologi i den daglige madproduktion’ .
Forståelse for egenkontrol og vigtigheden af denne
Fokus på sikkerhed/arbejdsmiljø

Personlige kompeten
cer









Kvalitetsbevidst og serviceminded
Kan arbejde selvstændigt og i tæt samarbejde med andre
Kan arbejde under ansvar
Imødekommende og åben for nye ideer
Ren straffeattest er påkrævet
Kan/vil efterleve virksomhedens værdier
Personlig hygiejne

Sprog

Danskkundskaber
Skal kunne forstå og tale dansk på jobbet

Erfaring

Ofte nødvendigt med forudgående erfaring fra kantine eller restaurant

Stillingsprofil






Daglig produktion af varm og kold mad
Kvalitetssikring af råvarer
Udførelse af egenkontrol
Opvask og oprydning i køkken og serveringsområde

NAVN:_____________________________
CPR-nr: ____________________

Screeningsskema til job på køkken & kantine
1 Jeg vil gerne arbejde som

Gerne flere kryds

Kok
Smørrebrødsjomfru
Cater
Ernæringsassistent
Køkkenmedhjælper

□
□
□
□
□

Jeg søger ikke job inden for køkken & kantine

□

2 Uddannelse (faglært)
Jeg er uddannet kok □ – smørrebrødsjomfru □ – cater □ – ernæringsassistent/køkkenassistent □
Jeg har en uddannelse fra udlandet □
Jeg er ufaglært □

3 Erfaring
Beskriv dine arbejdserfaringer fra ansættelser på køkken & kantineområdet (også evt. restaurant, grillbar, cafekøk
ken, hospitals- eller plejehjemskøkken osv.)
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

4 Sproglige kompetencer
Dansk
Engelsk
Andet: __________________

5 Har du mulighed for:
-

At starte job i kantine i morgen?
Møde kl. 6.00?
At tage deltidsarbejde?
At tage kursus i madlavning?
At starte virksomhedspraktik i morgen?

6 Opmærksomhedspunkter i samtalen
Borgers realsituation
Fysisk helbred
Hovedansvaret i hjemmet
Andet relevant

Taler
□
□
□

Skriver
□
□
□

Forstår
□
□
□

JA
□
□
□
□
□

Nej
□
□
□
□
□

Hvis nej, hvorfor ikke?
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

Beskriv kort
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
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Vejledning
Screeningsskema til job på køkken & kantineområdet
Screeningsskemaet udfyldes af den ledige ved informationsmødet, evt. med hjælp fra sagsbehandler fra a-kasse
eller jobcenter.
Gennemgangen af screeningskemaet kan i første omgang foregå administrativt ved manuel gennemgang af den
lediges Jobnet-CV.
Når screeningsskemaet gennemgås ved samtale med den ledige, har sagsbehandleren den lediges Jobnet-CV frem
me på PC’en eller liggende ved siden af, så CV’et kan kvalitetssikres og optimeres sammen med den ledige under
samtalen.
Ad 1: Jeg vil gerne arbejde som
Sæt kryds ved de stillingsbetegnelser, hvor den ledige gerne vil søge job som.
Hvis den ledige ikke søger job på området, angives dette. I så fald skal Jobnet-CV’et redigeres, så det bliver retvisen
de.
Brug jobprofilerne på stillingsbetegnelserne til at afstemme den lediges forventninger til job på kantine-området.
Ad 2: Uddannelse (faglært)
Vigtigt at afkrydse, om den ledige reelt har en faglært uddannelse, herunder også fra udlandet.
Kok/gastronom er den fulde erhvervsuddannelse (4 år+3 mdr.), smørrebrødsjomfru/cater (3 år+6 mdr.) og gastro
nomiassistent (2 år) er trinuddannelser, hvor man kan afslutte uddannelsen efter kortere tid.
Ernæringsassistent er ligeledes en fuld erhvervsuddannelse (3 år+7 mdr) med trinuddannelse som ernæringshjælper
(2 år).
Ad 3: Erfaring
Erfaring fra arbejde i professionelt køkken – sørg for at få alt med, også hvor. Der er meget stor forskel på, om erfa
ringen fra arbejde i køkken er opnået i en grillbar, en lille fastfood-restaurant eller fra restaurant, storkøkken mv.
Nogle ledige skriver erfaring med at arbejde i køkken, hvor deres konkrete erfaring ikke er fra professionelle køkke
ner men er hjemme fra eget køkken.
Ad 4: Sproglige kompetencer
For at kunne arbejde i professionelt køkken/kantine er det vigtigt, at den ledige er i stand til at tale om forstå dansk.
En umiddelbar sprogtest er at tage en opskrift, som den ledige skal kunne forstå og genfortælle. Det er vigtigt, at
den ledige har de sproglige forudsætninger, som de ønskede opgaver kræver – et køkken kan være et farligt sted,
hvor man skal kunne forstå hinanden.
Ad 5: Muligheder/motivation
Spørgsmålene her handler bl.a. om at afklare, hvor motiveret en kandidat er for at tage et job inden for køkken &
kantine.
Ad 6: Opmærksomhedspunkter i samtalen
Den lediges realsituation kan have betydning for, at vedkommende søger job indenfor området uden held.
Særlige opmærksomhedspunkter for fysisk helbred kan være overvægt, ledsmerter, allergier el. kroniske sygdomme
der påvirker kandidatens arbejdsevne i større eller mindre grad.
Har kandidaten hovedansvaret for hjemmet, hvor det fx kan være svært at nå at aflevere evt. børn inden mødetids
punktet.
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