Kommuninformation

Föreningar
- kom ihåg att skicka in bidragsansökan i tid!
Aktuella ansökningsblanketter hittar du i högerspalten på
webbplatsen. Det är viktigt att du använder aktuell
blankett för att ansökan ska betraktas som giltig.
Följande ansökningsdatum gäller
Lokalt aktivitetsstöd
25 februari
Hyresbidrag
1 mars
Drifts- och underhållsbidrag
1 mars
Projektbidrag
15 april
Visionsbidrag
15 april

Vill du veta mer?
Ring till Monica Enros, handläggare föreningsbidrag
0652-361 57
nordanstig.se/foreningsbidrag

Särskild behörighet för högre studier
Saknar du den särskilda behörighet
som krävs för Yrkeshögskolans
Drifttekniker–Processutbildning?
Eller till Högskoleutbildning mot
exempelvis sjuksköterska, arbetsterapeut eller röntgensjuksköterska?
Vuxenutbildningen erbjuder nu en paketlösning där du
läser matematik och naturkunskap under 15 veckor.
Utbildningen är CSN-berättigad och du läser på heltid.
2 mars - 3 april Förberedande matematik
6 april - 12 juni Matematik 2 c och Naturkunskap 2
Läs mer om Drifttekniker–Process 400Yh poäng
nordanstig.se/yh

För mer information och ansökan
Kontakta Katarina Bylin, studie- och yrkesvägledare
0652-361 76 eller 073-275 35 77
katarina.bylin@hutb.se
nordanstig.se/vuxenutbildningen

Vi söker sommarvikarier!
Undersköterskor, vårdbiträden och sjuksköterskor
Vi söker dig som har gått omvårdnadsprogrammet eller
har erfarenhet av liknande arbete.

Skolungdom - vill du jobba i sommar?
Du som har fyllt 15 år men
inte 18 år och går ut år 9 eller
år 1 på gymnasiet, är välkommen att söka feriearbete hos
oss. Ansökningstiden är 2 mars till och med 22 mars 2015.

Vill du veta mer?
Information och ansökan hittar du på vår webbplats. Det
går också bra att ringa våra arbetsmarknadshandläggare
Tina Wallin 0652-360 22
Susanne Juuso 0652-363 39
nordanstig.se/feriearbete

Med rätt att hjälpa - bli god man
Välkommen till informationsträff torsdag 26 mars
Har du hjärtat på rätta stället, ett gott ekonomiskt sinne
och tid över för en medmänniska? Som god man hjälper
du en person som själv har svårigheter att sköta sin
ekonomi och bevaka sina rättigheter i samhället.
Överförmyndarnämnden Mitt bjuder in till en träff där
du får information om uppdraget som god man för
vuxna, ensamkommande barn eller förvaltare.
Välkommen till kommunkontoret i Bergsjö torsdagen
den 26 mars klockan 16.00.

Här anmäler du dig

Du kan lämna din intresseanmälan på vår webbplats.
Om du som vårdbiträde eller undersköterska har frågor,
kontakta Helena Edh, enhetschef 0652-361 27
Du som sjuksköterska kontaktar
Sanna Bertils, enhetschef 0652-363 01, 070-661 82 60

Skicka ett mejl till
therese.ostlund@sundsvall.se
Skriv i ämnesraden om du är
intresserad av information om
uppdraget som god man för vuxna
eller för ensamkommande barn.
Du kan också anmäla dig via telefon
060-19 13 90.

nordanstig.se/jobbahososs

nordanstig.se/godman

Välkommen med din intresseanmälan

Följ oss på Facebook!
Följ oss eller bara läs om oss på
facebook.com/nordanstigskommun

www.nordanstig.se  telefon 0652-360 00
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