Dansk Cøliaki Forening søger kursusleder til glutenfri bageskole
Dansk Cøliaki Forening (DCF) søger en kursusleder til foreningens bageskoler på Sjælland og
øerne. Der er tale om en projektstilling, der løber indtil udgangen af 2019.
Om os og vores bageskoler
DCF er en medlemsbaseret patientorganisation for personer med cøliaki og deres pårørende og
andre med interesse for cøliaki. DCF arrangerer årligt en række bageskoler rundt omkring i Danmark. Her kan personer med cøliaki – både børn og voksne, deres pårørende samt andre, der har
brug for det – lære om bageteknik, ernæring og forskellige typer af glutenfri råvarer og få praktisk
erfaring med at bage med forskellige typer af melblandinger og naturligt glutenfri meltyper, nødder
og kerner samt frø og bælgfrugter.
Stillingen
Du får hovedansvaret for at planlægge og gennemføre tre af foreningens bageskoler på Sjælland
og øerne. Som underviser står du for praktisk tilrettelæggelse af bageskolerne, herunder opskrifter,
planlægning af hvad der skal bages, indkøb af råvarer, bookning af lokaler og nøgleafhentning. Du
bakkes op af sekretariatet, som sørger for alt det administrative arbejde i forhold til markedsføring,
tilmelding og deltagerbetaling.
Om dig
Du er sandsynligvis uddannet bager eller indenfor kost- og ernæringsområdet eller har tilsvarende
kvalifikationer.
Derudover forventer vi, at du:
▪
Har grundlæggende viden om cøliaki og behandling af cøliaki, herunder glutenfri diæt, køkkenhygiejne og forebyggelse af kontaminering med gluten samt mærkningsregler i forhold til fødevarer og allergener.
▪
Har indgående viden om glutenfri råvarer, herunder specialfremstillede melblandinger og naturligt glutenfri meltyper.
▪
Har erfaring med glutenfri bagning – du skal kunne undervise i kunsten at bage både velsmagende, sunde og ernæringsrigtige brød såvel som lyst brød og kager.
▪
Kan lide at undervise og lære fra dig – du skal med andre ord have gode formidlingsevner og
pædagogiske kompetencer.
▪
Kan rumme og facilitere kurser, hvor deltagerne ofte har meget forskellige forudsætninger for
at deltage.
Vil du vide mere?
Læs mere om stillingen på vores hjemmeside coeliaki.dk eller kontakt Sekretariatsleder Lisa Ahlgren på telefon 2552 0832 (mandag, tirsdag og torsdag 9-12 og onsdag 14-16).
Ansøgning
I din ansøgning og dit CV, som tilsammen maksimalt må fylde 2 sider, bedes du redegøre for dine
faglige kvalifikationer i fht. kost og ernæring, glutenfri bagning samt dine pædagogiske kvalifikationer og erfaringer. Vi holder løbende samtaler og ansætter, når vi har fundet den rigtige kandidat til
jobbet. Ansøgninger sendes til post@coeliaki.dk senest den 7. februar 2019.

