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Ansökan till tjänsten som Kostchef i Huddinge kommun, referens XXX
Som framgår av mitt CV står jag i begrepp att byta inriktning på mitt yrkesliv. För tre år
sedan bestämde jag att jag ville ägna mig åt mina stora intressen; mat, hälsa och miljö –
även på arbetstid. Jag påbörjade därför Kostekonomprogrammet med inriktning mot
Ledarskap vid Göteborgs Universitet och är färdig nu i juni.
Jag ser rollen som kostchef i en kommun som en av de bästa om man vill vara med och
påverka det som jag brinner för mest; den viktiga vardagsmaten till de som inte själva
kan välja. Jag tänker då främst på skolelever och personer inom äldreomsorgen. Jag vill
arbeta med ett kundperspektiv och med medarbetarnas trivsel och givetvis även
verksamhetens resultat i fokus. För att lyckas med detta uppdrag är medarbetarna ute i
köken otroligt viktiga. Det är de som tillagar maten och möter gästerna. Min uppgift
som ledare är att ge dem de bästa förutsättningar för att göra ett bra jobb.
Mina kvalifikationer för detta uppdrag, förutom mina färdigheter som Kostekonom, är
erfarenheterna jag tar med mig från mina år på Bilföretaget. Bilar och mat kan tyckas
långt från varandra, men även där har mina arbetsuppgifter grovt uttryckt gått ut på att
ta fram en produkt inom en given budget med hjälp av andra människor. Jobbet har
krävt en förmåga att fatta beslut och har även inneburit en viss arbetsledande roll
gentemot produktionspersonal och dess arbetsledning samt gentemot underleverantörer.
Mina erfarenheter av att planera, organisera och driva projekt kommer att vara
värdefulla om jag får förtroendet att leda Huddinges kostenhet. Vikariatet som kökschef
i Ronneby i somras gav också nyttig erfarenhet och blev dessutom en bekräftelse på att
jag har valt rätt yrkesinriktning. Jag hade jättekul!
Jag har lätt för att lära och engagerar mig djupt i det jag är intresserad av. Min
entusiasm brukar kunna smitta av sig och på så sätt motivera även andra till en ökad
insats. Jag är också den som står för helhetssynen och ser till att sammanfoga alla delar
till en helhet. Jag är lugn och saklig och kan föra min talan för det jag vill genomföra
och tror på. Jag tänker att det kan vara en viktig egenskap i en offentlig organisation, där
man får ”slåss” om resurserna med andra förvaltningar. Jag är också mycket
strukturerad i mitt arbetssätt.
Med detta hoppas jag att jag väckt ert intresse och att ni kontaktar mig för en träff, där
vi kan tala närmare med varandra och komma fram till om jag är den person ni söker.
Vänliga hälsningar
Kajsa Andersson

