Miljøarbeider ved elevboligene

Vi trenger hybler
og/eller vertsfamilier!

Med umiddelbar virkning er det ledig ca 40 % stiling for
miljøarbeider. Stillingen er en del av en turnusordning og har
arbeidstid på ettermiddag, natt og i helger.
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