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Din egen arbetsplats dygnet runt – veckans alla dagar
Din egen arbetsplats dygnet runt – veckans alla dagar
Detta ingår för 3400 kr/månad:
Detta ingår för 3400 kr/månad:
• möblerad arbetsplats dygnet runt, 365 dagar per år
Dygnet runt 7 dagar i veckan – egen permanent arbetsplats.
• möblerad arbetsplats dygnet runt, 365 dagar per år
• egen nyckel till Gammelgården
Detta ingår:
• egen nyckel till Gammelgården
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