Ruimte en inspiratie voor levensbeschouwing: dat is waar
wij, de StudentenKoepel voor
Levensbeschouwelijke Organisaties, voor staan. De SKLO is in
2012 opgericht en dient als de
brug tussen en het aanspreekpunt voor enerzijds de studenten(organisaties) en anderzijds de
hoger onderwijsinstellingen
Rijksuniversiteit Groningen en
Hanzehogeschool Groningen.

Wat betekent het leven, wat is
het waard en hoe vul je het in?
Wij vinden dat deze, en vele
andere vragen, aandacht
verdienen binnen het studentenleven. Daarom zetten wij ons
in om de beschouwing van het
leven in kaart en aan de man te
brengen. Specifiek voor en door
studenten vormen wij als
stichting de StudentenKoepel
voor Levensbeschouwelijke
Organisaties in Groningen.

Reacties vóór
2 december 2022 naar:
Stichting SKLO
t.a.v. Sieka Berkhout of
naar:info@sklo.nl

De SKLO zoekt per 1 januari 2023

Huishoudelijk medewerker
voor de ondersteuning van de organisatie voor 9 uur per week
Binnen de Studentenkoepel voor Levensbeschouwelijke Organisaties (SKLO), een
organisatie met een open en informele sfeer, neemt de huishoudelijk medewerker een
belangrijke plaats in. Als huishoudelijk medewerker zorg je voor een schone en leefbare
omgeving voor studenten, medewerkers en bezoekers. We zoeken een enthousiaste en
energieke kandidaat die van aanpakken weet. Het gaat om een dienstverband van negen
uren per week, in overleg kan gekeken worden naar een kleiner dienstverband.

Werkzaamheden:
• stofzuigen;
• dweilen;
• schoonhouden van de keuken;
• reinigen van toiletten;
• afstoffen;
• planten water geven;
• inkopen van schoonmaak- en huishoudartikelen;
• voorraden in de keuken bijvullen;
• periodieke werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld ramen lappen
en de koelkast schoonmaken.
De negen uren per week worden bij voorkeur verdeeld over drie ochtenden en/of
middagen.
Functie-eisen:
• dienstverlenend;
• flexibel;
• zelfstandige en proactieve houding;
• affiniteit met het werken in een levensbeschouwelijke organisatie is een pre.
Meer informatie over de SKLO is te vinden op www.sklo.nl. Telefonische inlichtingen zijn
te verkrijgen bij Sieka Berkhout, coördinator, tel. 050-3129926/06-13063930.
Stuur je motivatie en CV voor 2 december 2022 naar info@sklo.nl of naar:
Stichting SKLO, Kraneweg 33, 9718 JE Groningen.

