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Vaktmannskap på Bjølsen skole

Hei Vibeke,
Viser til hyggelig telefonsamtale. Her kommer vaktjobben kort oppsummert.
Norway Cup 2019 har behov for vaktlag til drift av innkvarteringsskolene under turneringen. For 2019 vil
vaktlagene jobbe fra 27. juli til 4. august på sine tildelte skoler. Dere vil få all nødvendig opplæring i
forkant, blant annet gratis kurs i brannvern godkjent av Brannvesenet i Oslo. Gjennom uken vil en
områdeansvarlig fra Innkvarteringsavdelingen være tilgjengelig for dere 24/7.
Hovedoppgaver







Ha overordnet ansvar for skolen under Norway Cup og bistå deltakere som bor på skolen mens de
er der.
Servere frokost hver morgen til deltakerne som bor på skolen (brødmat og pålegg)
o Ta imot matvarer fra NC daglig
o Telle og bestille matvarer fra NC daglig
Sørge for vakthold på skolen og gå brannrunder på nattetid (NC gir nødvendig opplæring, vi har
gratis brannvernkurs neste uke og ett fredag 26. juli)
Salg av kioskvarer (etter eget ønske og ansvar, inntekter tilhører vaktlaget)
(renhold/vask på skolen vil i 2019 bli utført av et innleid renholdsfirma)

Godtgjøring



Norway Cup betaler klubben/foreningen for vakthold på skolene under Norway Cup. Summen
regnes ut etter antallet overnattende som vaktlaget har ansvaret for.
Vi kan tilby dere 60 000 kroner for å ha vaktholdet på Bjølsen skole i 2019.

Krav til bemanning



Det skal til enhver tid være minst 3 vakter på skolen
o Minst 2 må være over 20 år (1 vaktleder og 1 brannvakt)
Mellom kl. 23 og 07 må det i tillegg være 1 ekstra vakt per 100 overnattende
(for Kjelsås: 400 overnattende betyr 5 vakter, inkludert sovende vakter)

Ser frem til høre høre tilbake fra deg!
Med vennlig hilsen
Lars Petter Solås
Innkvarteringssjef
Norway Cup
Email: lars.petter@bsknc.no
Tel: 920 54 147
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