
IKKE KLASSIFICERET 

IKKE KLASSIFICERET 

SSR søger forplejningshjælpere / kokke 
til Forplejningsgruppen på Sjælland 

(Maj 2022) 

 
Kunne du tænke dig at være en vigtig del af Hjemmeværnets Særlig Støtte og 
Rekognosceringskompagni (SSR)? Forplejningen af vores frivillige soldater er vigtig for 
soldaternes evne til at yde deres bedste, og få mest muligt udbytte af den anvendte tid. 
 
Som forplejningshjælper – eller ligefrem kok – påvirker dit gode arbejde direkte humøret 
blandt soldaterne, samt er med til at skabe sammenhold i enheden, gennem maden og 
fællesspisningen under enhedens aktiviteter! 
 
SSR har faciliteter på hhv. Flyvestation Skalstrup syd for Roskilde, samt på Flyvestation 
Tirstrup, lidt udenfor Aarhus. Det er til forplejningsgruppen på Flyvestation Skalstrup, at vi 
har behov for flere gode forplejningshjælpere, der kan lide at stå i køkkenet og lave mad til 
en større flok soldater.   
 

Forplejningssektionen skal sikre, at soldaterne kan spise til aftalt tid og rette mængde, når 
der er træning og uddannelse, samt ved døgnøvelser, som ligger spredt hen over året. 
Herunder skal man også kunne rykke ud i felten og tilberede mad under lidt mere primitive 
forhold. Den frivillige tjeneste kan således finde stede på hverdagsaftener og i weekender, 
men også længere perioder i forbindelse med længerevarende aktiviteter. Fleksibilitet er 
noget vi ser meget positivt på. Du kommer til at indgår i en turnus, sammen med det andet 
personel i forplejningssektionen, dette for at sikre at kunne støtte flest mulige aktiviteter på 
Flyvestationen med god, ernærende og varieret forplejning. 
 

SSR søger frivilligt personel (flere) til stillingerne som: 

 

Forplejningshjælper (Menig) 

 

Opgave: 

- Indgå i forplejningsgruppens daglige/ugentlige rutiner; planlægning, indkøb og 

tilberedning af forplejning, samt deltage i rengøring af køkken og kantine, herunder 

inventar. 

- Opgaver ift. aktiviteter udstikkes af leder S1 (leder af administrationssektionen). 

 

Personlige færdigheder: 

- Godt humør og mødestabil. 

- God til at holde fokus på-, samt at få afsluttet opgaverne til tiden. 

- Gode kommunikative færdigheder i tale, på dansk men også gerne på engelsk 

- På hjemmebane i ”hjv.dk”. 

- Hjælpsom og aktivt opsøgende for at hjælpe kollegaer. 
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Faglige kompetencer: 

- Du elsker at lave god og sund mad. 

- Du ser smilet i den person maden serveres for som ros. 

- Militær grunduddannelse fra Hjemmeværnet eller Forsvaret (værnepligt).  

- Kørekort er ikke et krav, men et ekstra plus.  

- Skal være eller kunne meldes ind i hjemmeværnet. 

 

Forsvarets fysiske basiskrav for dit alderstrin skal kunne gennemføres, ligesom du skal 

have gennemført værnepligt eller tilsvarende militær grunduddannelse i 

Forsvaret/Hjemmeværnet. 

 

Erfaringer med forplejningstjeneste – eller arbejde i et større køkken - er en fordel, men 

ikke et krav – det vigtigste er, at du vil være med til at gøre en forskel. 

 

Stillingerne er frivillige og ulønnet. Der udbetales hjemmeværnets almindelige ydelser. 
 
SSR er i konstant udvikling og gennemfører mange øvelses- og uddannelsesaktiviteter, 
både på aftener, weekender og hele uger. Derfor er det vigtigt, at du som en del af 
forplejningssektionen, har både tiden og lysten til at gå ind i sektionens arbejde. Det bliver 
nemt en livsstil at være tjenestegørende ved SSR. 
 
Såfremt du er den rette person, der er villig til at yde en stor frivillig indsats, så garanterer 
SSR til gengæld helt unikke muligheder og oplevelser, som man ikke finder andre steder i 
Hjemmeværnet. 
 
Inden endelig antagelse hos SSR, skal ansøgeren kunne sikkerhedsgodkendes til 
HEMMELIG. Ansøgning om sikkerhedsgodkendelse foretages af SSR. 
  

 

Sådan søger du! 

Hvis du brænder for at lave god mad til soldaterne i SSR og få alt det praktiske til at 

fungere, så vil vi gerne høre fra dig straks og senest den 15. juni 2022. Samtaler vil blive 

afholdt løbende på Flyvestation Skalstrup ved Roskilde. Tiltrædelsesdato vil være hurtigst 

muligt – og efter behov blive koordineret i samarbejde med afgivende chef ved din 

nuværende HJV-enhed. 

 

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Leder af S1 Søren 

Kæseler på telefon: 41 74 90 91 og/eller e-mail: HVKSSR-LDS1@HJV.DK  

 
Send os en mail til HVKSSR@HJV.DK mærket ”Forplejningshjælper” med en kort 
beskrivelse af dig selv og hvorfor opgaven er noget for dig, samt et opdateret C.V. med 
civile og militære kompetencer.  
 
 

 

 



IKKE KLASSIFICERET 

IKKE KLASSIFICERET 

_________________________________________________________________________ 

 

Om SSR: 

Hjemmeværnets Særlig Støtte og Rekognosceringskompagni 

(SSR) er hjemmeværnets landsdækkende specialenhed indenfor 

informationsindhentning, og er specialiseret i rekognoscering 

under krævende taktiske forhold, og består af personel, der er 

særligt udvalgt, særligt uddannet og særligt udrustet til at løse 

den pålagte opgave.  

 

SSR er underlagt Landsdelsregion Øst, men opstillet til rådighed for løsningen af 

Hjemmeværnets og Forsvarets nationale- og internationale opgaver. SSR skal bl.a. kunne 

støtte Forsvarets Specialoperationsstyrker (Jægerkorpset og Frømandskorpset) også 

internationalt, med personel fra stab og patruljer.  

 

Læs mere på: www.hjv.dk/oe/hvkSSR 

 

 

 


