Om oss
Norges idrettshøgskole (NIH) er en vitenskapelig høgskole og Nordens høyest rangerte utdannings- og forskningsinstitusjon innen
idrettsvitenskap. Vårt samfunnsoppdrag er å drive høyere utdanning, forskning og formidling innen et bredt teoretisk og
aktivitetssentrert fagområde. Vi tilbyr utdanning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå, og våre studieprogrammer skal dekke
samfunnets behov for kompetanse innen idrettsvitenskap.
Høgskolen har rundt 1300 studenter og 220 ansatte fordelt på fem fagseksjoner, seks administrative avdelinger og to
forskningssentre. Alle NIHs bygg og idrettsanlegg er lokalisert ved Sognsvann, med Nordmarka som nærmeste nabo. Se www.nih.no

Renholder
Vi søker en renholder i 50 % fast stilling på Eiendomsavdelingen
Bad- og renholdsseksjonen søker ny kollega i en fast 50 % stilling.
Bad- og renholdsseksjonen utfører moderne renhold ved hjelp av store og små renholdsmaskiner og har det nyeste innen moppesystemer. Det
benyttes iPad med renholdsplaner, tegninger med mer under utførelse av arbeidet.
Renholdet utføres etter kvalitet i henhold til NS INSTA 800 standard, og store deler av høgskolens bygningsmasse er totalrehabilitert til et nytt
og moderne bygg.
Arbeidsoppgaver
Daglig og periodisk renhold av idrettshall, gymsaler, treningssenter, kontorer mm.
Bruk av diverse renholdsmaskiner
Kvalifikasjoner
Du må ha fagbrev eller minimum tre års erfaring fra organisert renhold, og du må beherske norsk både muntlig og skriftlig.

Vi tilbyr
Arbeidstid fra klokken 06:00 til 10:00 mandag til fredag.
Lønn etter statens regulativ i stillingskode 1203 fagarbeider fra lønnstrinn 38 til lønnstrinn 44.
Personer uten fagbrev vil plasseres i stillingskode 1130 renholder fra lønnstrinn 34 til lønnstrinn 39. Innplassering avhenger av
kvalifikasjoner og relevant arbeidserfaring.
Utfordrende arbeidsoppgaver i en spennende organisasjon
Et godt arbeidsmiljø
Gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse
Gode velferdsordninger og mulighet for trening i arbeidstiden

Andre opplysninger
Kvalifiserte søkere vil bli innkalt til intervju.
Ansettelse skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og NIH har obligatorisk medlemskap i Statens
pensjonskasse.
Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en
balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.
Som IA-virksomhet legger vi vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne.
I henhold til Offentlighetsloven § 25, 2. ledd, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført
på søkerlisten.
Kontaktpersoner
For mer informasjon om stilingen og tilsettingsvilkår, ta kontakt med:
Seksjonsleder renhold Tore Sundby på tlf. 23 26 22 48
HR rådgiver Jan Wangen på tlf. 41413035 (vedr elektronisk søknad)
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Søknaden skal inneholde:
søknadsbrev
CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)

Søknadsfrist: 12. august 2019
Søk stillingen via link på denne siden, eller ved å gå inn på vår hjemmeside www.nih.no under ledige stillinger.
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