Up p d ra gs b es k riv n in g Stä d
Vad innebär uppdraget?
Ditt engagemang som städare har stor betydelse för att våra lag ska trivas.
Som städare ser du till att skolans lokaler är rena och snygga, med extra fokus på toaletter
och duschutrymmen. Som städare lyder man under och har daglig avstämning med sina
skolvärdar.

Datum
Ditt uppdrag som funktionär pågår mellan
2019 års Gothia Innebandy Cup spelas

2–6 januari
3–6 januari

Slutstädning av skolan, inklusive sovsalar, sker på söndagen (6 januari).

Vad får jag som funktionär under Gothia Innebandy Cup?
Genom att anlitas som funktionär erbjuder vi dig:
•
•
•
•
•

Möjlighet att växa i en utvecklande organisation
Arbetslivserfarenhet
Funktionärskläder
Ekonomisk ersättning
Frukost, lunch och middag (från lunch 3:e januari till lunch 6:e januari)

Olika pass och tider
Det finns två kategorier av städare under Gothia Innebandy Cup: (1) Ordinarie städare som
jobbar på skolan övriga veckor och (2) städare som vi rekryterar genom intervjuer och
ansökningar. Antalet städare som finns på skolan varierar beroende på hur många lag som
bor på skolan.
Som städare under Gothia Cup är du på plats och städar vid två tillfällen per dag. Du
kommer 06.00 och städar fram till 10.00. Sedan är du tillbaka på skolan vid 18.00 och städar
till 22.00. Vid behov kan du kallas in till ett dagspass (10:00-18:00).
Första passet (06.00–10.00):
Sök upp skolvärdarna och berätta att du är på plats. Om inget annat bestäms ska du
fortsätta ditt pass enligt följande:
•
•
•

Städa toaletter och duschar
Fyll på toalettpapper och tvål
Städa korridorer, trappor och trapphus

Stäm av med skolvärdarna innan du går hem.

Andra passet (18.00–22.00):
Sök upp skolvärdarna och berätta att du är på plats. Om inget annat bestäms ska du
fortsätta ditt pass enligt följande:
•
•
•
•

Städa toaletter och duschar
Fyll på toalettpapper och tvål
Städa korridorer, trappor och trapphus
Släng sopsäckarna

Ersättning:
Ersättningen för uppdraget som städare (om man gör sitt första år) är 2 500 kr, innan skatt.
Vi vill poängtera att Gothia Innebandy Cup är ett idrottsarrangemang och att ersättningen är
en uppskattning för ideellt arbete. Uppdragsgivare är BK Häcken.

Krav & kompetens
•
•

Noggrann och uppmärksam
18 år fyllda

