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___________________________________________________________________________

Postbeskrivning Köksmästare Sittning (4 poster)
Som Köksmästare på vår fina trerätterssittning, förväntas du vara kunnig i
köket och ha intresse av att laga stora mängder mat till större sällskap, upp
mot 200 personer. Som köksmästare på sittningen är det viktigt att kunna
planera och delegera samt vara stresstålig och kunna leverera vällagad och
varm mat i rätt tid. Som köksmästare arbetar man ihop med en hovmästare
och ni har tillsammans ansvar för att göra sittningsupplevelsen för våra gäster
den bästa möjliga. Vill du utveckla dina matlagningskunskaper och laga Lunds
bästa sittningsmat i vår? Sök då posten som köksmästare och ta chansen att
bli del av Lunds Nations härliga förmannakår!
Det åligger dig som köksmästare sittning att:
● Förbereda för dina sittningar och förbereda och tillaga en trerätters
meny med spännande och välsmakande mat.
● Se till att hålla dig inom gällande budget.
● Servera maten i god tid så att sittningen hinner avslutas och städas efter
innan klubbverksamheten ska börja.
● Skaffa tjänstemän till Din verksamhet för att få den att fungera.
● I samråd med din hovmästare se till att maten är varm när den serveras
till gästerna.
● Ansvara för att ingen tjänsteman eller förman för kvällen dricker en enda
droppe alkohol under verksamhetsdagen. Detta inkluderar även tid som
spenderas efter verksamhet i verksamhetslokaler.
● Kontrollera studentleg på samtliga tjänstemän.
● Städa efter din verksamhet och återställa lokalen i gott skick samt ställa
tillbaka de saker man använt.
● Veckan efter din verksamhet delta på måndagsstädningen.
Det åligger dig som förman på Lunds nation att:
● Delta vid uppstartsmöte, säkerhetsgenomgångar och andra
utbildningstillfällen.
● Närvara vid nationens städdagar (2 per termin).
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● Delta vid uppföljningsmöte med kuratelet.
● Delta vid utvärderingsmöte med seniors.
● Sköta de allmänna förmannauppgifter som föreligger så som att sitta i
inskrivningen samt jobba en förmannasittning per termin.
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