Bæredygtigt kontor-/arbejdsfællesskab
Byens Højskole tilbyder kontorpladser i et værdifuldt arbejdsfællesskab – med højt til loftet på alle mulige måder. Vi bor i Fyns Forsamlingshus i Kongensgade
i Odense. Tæt ved banegård, busser, parkeringsmuligheder – og alt det som et byliv giver af muligheder. Her er der også plads til dig.
Vi vil gerne at kontorfællesskabet også er et arbejdsfællesskab. Det betyder, at du bliver en del af et hus, hvor vi vil hinanden og hvor vi alle ønsker at bidrage
til det fælles – både her i huset og i et større perspektiv. Du arbejder sikkert som iværksætter/selvstændig med udvikling af bæredygtige muligheder for
mennesker og samfund, socialt arbejde, uddannelse / læring, kultur…
Der er i alt 10 kontorpladser. Kontoret er indrettet med genbrugsmøbler for både at være tro mod Byens Højskole bærende værdier, men også for at skabe et
uhøjtideligt, hyggeligt og skønt arbejdsfællesskab. Hver arbejdsplads er indrettet med skrivebord, stol og lampe.
Når du lejer en kontorplads i Byens Højskole får du:
Ugentlige sparringsmøder med de øvrige lejere
Mulighed for at bruge kursus- og mødelokaler
Fri internet og mulighed for print (vi printer mindst muligt)
Fri kaffe, te – naturligvis økologisk
Mulighed for at være med i frugt- og frokostordning
Pris (inkl. moms) pr. mdr.:
Fast plads i åbent kontor kr. 1.500
Åben plads (deltidsplads) kr. 1.000 (2-3 dage om ugen)
Eget kontor med 1-2 kontorpladser kr. 2.500
Du skal ikke betale depositum, men én måneds forudbetalt leje, der anvendes som modregning ved din sidste lejeopkrævning (ved opsigelse af lejeaftale). Du
kan opsige sin lejeaftale med én måneds varsel til fraflytning den 1. i en måned.
Vil du vide mere?
Så tøv ikke med at kontakte forstander Claus Brandstrup (53369911 / forstander@byenshojskole.dk) – og så er du naturligvis meget velkommen til at kigge
forbi. Du kan læse mere om Byens Højskole her: www.byenshojskole.dk. Vi er også på Facebook ☺
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