
 

 

  

  

ARBEIDSOPPGAVER I KIOSKEN 
 

Åpningstider kiosken: kl.17.00-21.00 i ukedager, helg etter behov. 

 

NÅR DU KOMMER: 

Nøkkelen til kassen ligger i kasseapparatet. Åpne med hendelen som er under kassen (ganske langt bak). Bryter til å åpne 

gitteret er til høyre for luken bak en «boks». Brikke til dør hentes og leveres på Statoil Nærbø. Nøkler til kassen skal ALLTID 

låses inn i kasseapparat når en er ferdig. 

Sett på pølsegryta. Pølser og pølsebrød ligger i kjøleskap på lager bak i kiosken. Skal alltid 

ligge 2 pakker opptint pølse i kjøleskap, ta opp om nødvendig fra frys.  

Sett på toastjern. Toast ligger i brusskap, LEGG frem på disk slik det viser.  

 

Kok kaffe. 6 strøkne skeier til 5 L kaffe. 

Bruksanvisning til kaffetrakter finner du i flippover. 

 

Slå på pizzaskapet (i helgene, lørdag og søndag) Noter i boken viss det er svinn. I helgene 

bestiller den representanten fra kioskutvalget som har ansvar den uken pizza til første økt, 

de som står i kiosk bestiller videre ved behov. 

 

Sett fram alle varer som står på hylle bak på lageret i kiosken, inkl. snop. 
Fyll på varer om det er behov for det.  

 
Alle dører og skuffer i kiosken er merket med innhold. 

 

SVØMMING HAR NÅ EGEN VIPPS, INGENTING MÅ SLÅS INN I KASSEN ELLER 

BANKTERMINAL. 

 

Div. styre/lag som henter kaffe, brus eller andre ting ut av kiosken, skal kvittere på eget ark 

som ligger i flippoveren for den enkelte gruppa. 

 

DOMMERPENGER betales ut mot eget klubbark. Pengene blir levert ut i fra kassen, mot 

kvittering på hvor mye de skal få utbetalt. Denne skal det være underskrift på av 

vedkommende og av en trener fra Nærbø. Skal slås inn i kassen, se ark i flippover. Husk alle 

kvitteringene skal legges i kassen.  Alle som kommer med et A-4 ark får tilsendt penger. 

Viktig at kontonr. står på + underskrift. A-4 arket legges i kassen i dette tilfellet. 

 

ALLE VARER MÅ SLÅS INN I KASSEN, IKKE LENGER MULIG Å HA ÅPEN SKUFF NÅR DET ER 

TRAVELT. 

 

 

 



 

 

  

  

                       FØR DU GÅR HEIM: 

                                           GÅ FRA KIOSKEN SLIK DU SELV VIL KOMME TIL DEN 

 

Rydd og vask av benker i kiosken. 

Vask og rydd bord, stoler/benker i gangen og STÅVÅ. 

Golva må sopes i kiosk, gang og STÅVÅ. (er det veldig skittent kan du finne en mopp på  bøttekottet og  

          vaske over) 
Husk å slå av toastjern, pizzaskap og kaffetrakter. 

       Vask og skyl det som er brukt av kaffekanner, pølsegryte osv. Bruk steameren om 

nødvendig.  

Pastasalat og toast settes inn i brusskapet.  

 

SØPPEL: 

All søppel i STÅVÅ, gangen og kiosken skal tømmes og kastas i containeren ute. Du må gå 

inn i den nye hallen og bort til den store garasjedøra. Der er det knapper for opp og ned. 

Containeren står utenfor rampen. På sidene er det dører som er enkle å åpne. Du trenger 

nøkkel for å åpne containeren. Nøkkelen finner på nøkkelklippet i kiosken (nr 7). 

 

Papir og papp skal i dunker inne på lageret nederst i gangen. 
Filler og kluter som er brukte skal legges inn på bøttekott. Det er rommet rett før lageret. Ta 

med rene kluter tilbake. 

 

Matavfall kastes i blå dunk ved inngangen til Nye Loen 

 

Ta opp 2pk. pølser og 2pk. pølsebrød.  

 

Alt snop, chips og liknende skal inn i på lager bak i kiosken. Husk å låse lageret. 

 

Husk å skru av kassen. Det skal ikke tas kasseoppgjør. 

Gitter må helt ned. 

 

Lever brikke til kiosk på Cirkle K Nærbø. Lås inn nøkkelknippe til kassen og lager inni 

kasseapparat (Legg i når skuff er åpen og lukk igjen skuff). 

Gi muntlig informasjon om kassen til neste person. 

 

Kioskansvarlige: 
              Oddveig J. Jensen: 934 94 401 

 Siv Cederstrøm: 986 73 988 

 Åse Marie N. Høyland: 936 68 845 

 Torill Utbjoa Søyland: 413 36 932 


