Marstal Navigationsskole søger ny forpagter til vores kantine pr. 1. august 2018.
Ønsker du en arbejdsdag med tæt kontakt til unge mennesker – Er dette måske noget for dig.
Fra 1. august 2018 vil Kantinen på Marstal Navigationsskole blive stillet til rådighed for vores nye forpagter. Kantinen
rummer et produktionskøkken og opbevaringsfaciliteter, kølerum og et salgsområde med tilhørende lokale til
bespisning.
Køkkenet er planlagt til ombygning i sommerferien 2018, så det vil være mere tidssvarende omgivelser at arbejde i.
Kantinen er en selvstændig virksomhed og forpagter står selv for regnskab, indkøb mv. Marstal Navigationsskole
afholder de løbende driftsudgifter til el, vand og varme, samt reparationer af inventar som tilhører skolen.
Forpagter skal servere mad til vores skolens studerende til rimelige og SU-venlige priser, kursister samt
kostskoleafdelingen på HF-søfartsuddannelsens 1. årgang.
Marstal Navigationsskole har ca. 250 studerende der fordeler sig på navigatørstuderende og Hf-søfartselever.
Navigationsskolen har et tæt samarbejde med VUC-Fyn Ærø og tilsammen er der ca. 50 ansatte på de 2 skoler.
Udbuddet dækker
•
•
•
•
•

Den daglige drift af kantine for studerende og personale
Morgenmad, frokost (varm mad) og aftensmad til kostskoleelever
Levering af frokost mv. til kursister
Levering af diverse til arrangementer på skolen i forbindelse med den daglige drift
Lejlighedsvis levering til arrangementer, bl.a. de 2 årlige eksamensafslutninger der afholdes af Marstal
Navigationsskole eller VUC-Fyn Ærø uden for normal skoletid.

Vi forventer af dig at du er
•
•
•
•
•
•
•

Glad for at arbejde med unge mennesker
Imødekommende
Serviceminded
Kan have travlt og have mange bolde i luften omkring middagstid.
Fleksibel
Har erfaring fra kantine/kokkefaget
Er omkostnings- og kvalitetsbevidst

For at komme i betragtning som ansøger skal der fremsendes en motiveret ansøgning med angivelse af hvorfor der
søges, en beskrivelse af egne kvalifikationer og erfaringer. Gerne en redegørelse for visioner af kantinedriften.
Derudover vil vi gerne kende til dine faglige om økonomiske forudsætninger for at drive virksomheden.
Besigtigelse
Der vil være mulighed for at besigtige kantinen og køkkenet ved henvendelse til Administrationsleder Lene
Thygesen, hvor eventuelle spørgsmål vedrørende forpagtningen ligeledes vil kunne besvares.
Dit tilbud fremsendes senest fredag den 6. april 2018 til lene@marnav.dk
I uge 15 afholdes samtaler med relevante tilbudsgivere.
Afgørelsen bliver truffet ud fra en samlet vurdering af prisniveau, service og kvalitet.

