Utbildning Drifttekniker-process

Kommuninformation

- en efterfrågad kompetens inom industrin
Utbildningen är en tvåårig
modifierad distansutbildning på
totalt 400 Yh-poäng. I utbildningen
ingår LIA- kurser; lära i arbete, som
är den del av utbildningen som är
förlagd ute på en arbetplats.
- Dagens processindustri behöver välutbildad arbetskraft då utrustning och styrsystem ställer allt större
krav på personalen.
Rolf Nordin, produktionsledare på Expancel
Akzo Nobel
- Vår teknikutveckling kommer kräva en
hög kompetens hos våra framtida medarbetare. LIA är första steget till ett
stimulerande arbete på Plyfa Plywood AB.
Fredrik Lenz VD, Plyfa Plywood AB
Akzo Nobel och Plyfa Plywood AB är två av flera företag som finns med i ledningsgruppen för utbildningen.

Ansök till utbildningen senast 15 maj 2015
Utbildningen börjar 1 september 2015. Ansök på
Yh-guidens webbplats senast fredagen den 15 maj.
På vår webbplats kan du läsa mer om utbildningen
och se vår informationsfilm.
yhguiden.se
nordanstig.se/yh

Nu kan du felanmäla risker och
brister direkt på vår webbplats
Från våren 2015 kommer trygghetsvandringarna som
BRÅ- och folkhälsorådet anordnat att upphöra. Istället
kan du som medborgare anmäla risker och brister i närområdet via vår webbplats. Felanmälan skickas vidare till
ansvarig person inom området, som sedan återkopplar till
dig som anmälare. Du kan också felanmäla per telefon.
Felanmäl på telefon 0652-360 00
Felanmäl på webben nordanstig.se/felanmälan
Det kommer årligen att göras en sammanställning av de
inkomna anmälningarna som sedan redovisas till
ledningsutskottet.

Har du frågor om felanmälan?
Ring Christin Hübenette, folkhälsosamordnare
0652-362 14
nordanstig.se/felanmälan

Till företag i byggbranchen

På gång på biblioteken
Föreläsning om vår lokalhistoria
Bertil Sundin berättar om historiska vägar i Gnarp på
Gnarps bibliotek, tisdagen den 5 maj klockan 18.30.

Har du frågor om föreläsningen?
Ring Gnarps bibliotek, 0652-205 70

Öppettider under Kristi himmelsfärdshelgen
Onsdag 13 maj
Hassela bibliotek stängt
Bergsjö bibliotek öppet kl 11.00-13.00
Torsdag 14 maj
Alla bibliotek är stängda.

Upphandling av nybyggnation
Personalbyggnad Homons återvinningscentral
Skicka in anbud senast tisdagen den 12 maj 2015.
Förfrågningsunderlag hittar du på Inköp Gävleborgs
webbplats. Kontakta Inköp Gävleborgs kundtjänst om du
behöver hjälp med att ta fram förfrågningsunderlaget.

Har du frågor?
Kontakta kundtjänst Inköp Gävleborg 010-471 30 01
info@inkopgavleborg.se
inkopgavleborg.se

Ring Bergsjö bibliotek 0652-362 00

Öppettider kommunhuset och
socialkontoret

nordanstig.se/bibliotek

Kristi himmelsfärdshelgen

Har du frågor om öppettiderna?

Onsdag 13 maj
Torsdag 14 maj
Fredag 15 maj

07.30-13.00
stängt
08.00-12.00

Om du behöver komma i kontakt med
socialkontoret när vi har stängt ringer du
112 och begär Socialjouren.

www.nordanstig.se  telefon 0652-360 00
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