
 
 

Sopköket söker en köksmästare 

SOPKÖKET expanderar 

Sveriges första skolmat på räddade råvaror (minst 70% eko). Vi utvecklar nu ett nytt 

skollunchkoncept i samarbete med Fryshuset Husby. Projektet är det första i sitt slag 

och ska både minska matsvinnet, höja kvalitén på skolmaten och skapa jobbtillfällen. 

Lunchen kommer att bestå av minst 50% räddade råvaror, vara minst 70% ekologisk, 

näringsrik och samtidigt hålla sig inom den låga skolbudgetens ramar. Det rör sig om 

totalt 140 luncher per dag. För att finansiera lönekostnader m.m. kommer Sopköket 

även bedriva 4-6n cateringuppdrag per månad à 100 gäster per uppdrag. 

 

Sopköket grundades sommaren 2015 och består idag av 30 volontärer och ett team 

på 6 personer varav två är inhoppande köksmästare och är köksbiträden. Vi har tävlat 

i Smaka på Stockholm med IBM Chef Watson och blivit utnämnda till årets företag i 

Fryshusets tävling Sveriges Ungdomsentrepenör.  

 

Vi har kunder som H&M och Stockholms Handelskammarare och samarbetar med 13 

välkända företag och organisationer som Paradiset, Matsmart.se och Refugees 

Welcome Stockholm m.fl. 

 

 

 

 

 

 

 

Om tjänsten 

Som köksmästare ansvarar du för den dagliga verksamheten i skolköket i Fryshuset 

Husby. Därtill har du det yttersta ansvaret för: 

• ledning av 2 köksbiträden 

• framtagandet av recept utifrån dagens fångst  

• kontakt med leverantörer av räddade råvaror 

• inköp av kompletteringsråvaror 

• kontakt med transportfirma 

• samspel mellan skolluncher och cateringuppdrag  

Du kommer även att fungera som stöd och bollplank till Filip Lundin och Amada  



 
 

Kvalifikationer 

Du som söker:   

• vill göra skillnad för människa och miljö 

• har ett genuint intresse för mat och dryck 

• är positiv, driven, engagerad och kan leda ett team till framgång 

• har en stor förmåga att ta initiativ, vet vad som ska prioriteras och ser 

lösningar 

• har förmågan att kreativt arbeta med begränsade resurser 

• känner dig bekväm i en internationell miljö 

• lägger stort värde på hygien och egenkontroll 

• är ödmjuk och inkluderande i din ledarroll 

Det är meriterande om du: 

 

• har kunskaper i engelska (tal och skrift) 

• har jobbat i samma position eller högre på liknande arbetsplats 

• har ett stort intresse av undervisning  

• har möjlighet att vara flexibel när det kommer till arbetsschema 

Exempel på flödesschema 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansökan                                                                      

Är DU vår köksmästare? Skicka ansökan med CV och personligt brev ELLER en kort 

videopresentation senast den 21 juli 2017 till: E-post: info@sopkoket.se 

Anställningens omfattning 

Anställningsform: timanställning  

Sysselsättningsgrad: heltid 

Tillträde: 18:e augusti 2017  

7.00-10.00  

Tillagning av 
skolmat & POP-

UP luncher

10.00

POP-UP 
luncher 
hämtas

11.30-13.00 

Servering av 
skolmat

12.15

Leverans av 
räddade råvaror 
från Paradiset, 

ICA m.fl.

13.00-15.00

Råvaror tvättas, vägs och 
förvaras. Recept tas 

fram. Kompletterings-
råvaror inhandlas. 
Städning av kök.

mailto:info@sopkoket.se


 
Kontakta oss gärna på 073 399 63 08 för mer information 

 

 

 


