Kommuninformation

Undersköterskor och vårdbiträden
Till äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade
söker vi dig som har gått omvårdnadsprogrammet eller
har erfarenhet av liknande arbete. Vi behöver vikarier till
omvårdnadsboenden, hemtjänst, gruppbostäder och
boendestöd för dag-, kväll- och nattjänstgöring.

Är du undersköterska eller vårdbiträde intresserad?

Onsdagen den 10 februari kl 18.30
i matsalen på Gnarps skola

Fyll i formuläret på nordanstig.se/jobb eller skicka ett mejl
till bemanningsenheten@nordanstig.se och bifoga betyg.

X-trafik kommer och informerar om kollektivtrafiken i
Nordanstigs kommun.

Sjuksköterskor

Vill du veta mer?

Vi behöver sjuksköterskor till särskilda boenden, korttidsboenden, nattpatrullen och hemsjukvården.

Kontakta Monica Olsson, kommunstyrelsens ordförande
0652-361 96

Är du som sjuksköterska intresserad?
Sanna Bertils, enhetschef
0652-363 01, 070-661 82 60
susanna.bertils@nordanstig.se
Berit Broberg Larsson, Vårdförbundet
072-585 89 31

Nu kan du se skolrestaurangernas meny i Skolmatsappen.
Appen är gratis och finns att ladda
ner till smartphones och surfplattor.

Har du frågor?
Kontakta Åsa Wigg,
kost och städchef
0652-361 64
nordanstig.se/skolmat
Utställningen Slumpens skönhet
kan du se på Bergsjö bibliotek
18 januari – 12 februari.
Säregna, vackra mönster och
strukturer som fångats på bild
av Göran Thybäck.
Under tiden 8-12 februari
kommer Göran att finnas på
plats varje dag klockan 11-12
och berätta om utställningen
och presentera sin nya bok Den omyndiga organisationen.

Kom ihåg att lämna in ansökan om bidrag i tid
- Lokalt aktivitetsstöd torsdagen den 25 februari
För perioden 1 juli-31 december 2015.
- Hyresbidrag tisdagen den 1 mars
För kommande hyreskostnader enligt avtal.

Bergsjö bibliotek, 0652-362 00

- Drifts- och underhållsbidrag tisdagen den 1 mars
För kostnader gällande egna lokaler och anläggningar
under det senaste räkenskapsåret.

nordanstig.se/bibliotek

- Projektbidrag och Visionsbidrag tisdagen den 15 mars

Här får du mer information

Bidrag sökbara under hela året
- Kommunstyrelsens spontankassa
- Bidrag till ledarutbildningar

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