
FUTURE KITCHEN lockar ny 

arbetskraft till kök i offentlig sektor
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Restaurang och Storhushåll 

behöver personal!

• Växande bransch i privat & offentlig sektor

• Stora pensionsavgångar i offentlig sektor de 

närmaste åren

• För få utbildas inom restaurang och livsmedel

• Framtida behov av mat med olika kulturella behov 

och vanor? 



Handledning

Utbildade handledare
Utbildning med tolk 

IntroduktionsutbildningRekrytering



Praktik

• 3 månaders praktik

• Kombinerar med SFI

• Praktikanten har en handledare

• Tränar olika arbetsmoment i köken

• Tränar svenska

• Utbyte av kulturer

• Handledarens roll är större än själva 

arbetsmomenten i sig



Kockutbildade Validering Jobb

Tidigare 
erfarenheter

Utbildning/Validering Jobb

Intresserade Utbildning Jobb

Vägen till jobb kan se olika ut
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”Jag vill jobba och försörja mig och min 
familj, vill inte vara beroende av bidrag. Jag 

tycker om att laga mat, trivs så bra här. Vill 

jobba här i köket!” Manal

”Jag kan laga mat och servera, min familj har 
tre restauranger i Damaskus. Jag vill lära mig 

om att laga mat och servera i Sverige och jobba 

med det. Det är svårt med språket, att inte 

kunna säga allt man vill.”  Wassim

”Jag jobbade som revisor i Syrien. Trivs i 
kök och vill jobba här i framtiden.” Noah

”Jag ska utbilda mig till förskolelärare. 
Får jag inte jobb som det kan jag jobba 

i kök.”  Yara
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Resultat 2017
• 5 måltidsorganisationer som arbetsgivare

• 28 utbildade handledare

• 25 praktikanter rekryterades till introduktionen

• 23 påbörjade praktik i kök

• 17 fullföljde praktiken

• 3 fick extratjänst, varav 1 nu är ordinarie 

anställd.

• Timvikare, sommarjobb

• Ca 4-5 har fått jobb i privat sektor

• 1 går kockutbildning 
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Medverkande arbetsgivare 2018

• Bengtsfors kommun

• Bollebygd kommun

• Borås Stad

• Färgelanda kommun

• Skara kommun o Götene 

kommun

• Partille kommun

• Trollhättans Stad

• Vara kommun

• Västra Götalandsregionen, 

Regionservice

• Ca 40 praktikanter

• Ca 35 nya handledare (+28 sedan 

2017)



Dec

Anmäla till Future
Kitchen 2018

15 december

Hur jobba lokalt?

Arbetsgivare/

AME/AF/SFI

Jan

Anmäla antal 
praktikanter

Anmäla antal till 
handledarutbildning

Feb
Handledar-

Utbildning

Kick –off handledare 
(tidigare utbildade 

och nya)

Rekrytera 
praktikanter

Studiebesök/

speeddating

Mar

Anmäla praktikanter

Handledar-

utbildning

Praktik inleds med 
introduktion 

start vecka  12

Future Kitchen 2018
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Apr

Praktik pågår

Uppföljning 
handledare

Maj

Praktik pågår

Uppföljningsträff 
praktikanter

24 maj

Jun

Avslut praktik

Aug

Utvärdering

Fortsättning
jobb, extratjänst, 
utbildning, 
validering…

Future Kitchen 2018
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Kontakt
Mer om Future Kitchen finns på www.maltidsverige.se

Måltid Sverige

• Maria Helmersson Tel: 010-516 67 19 E-post: maria.helmersson@ri.se

• Elin Backlund Tel: 010 516 66 70 E-post: elin.backlund@ri.se

Arbetsförmedlingen

• Helen Andersson E-post: helene.s.andersson@arbetsformedlingen.se

Validering Väst

• Gunilla Eek Tel: 0708 801618 E-post: gunilla.eek@valideringvast.se
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