Skilatími í Hlaupastelpu
Kæru lesendur og auglýsendur
Nú er Hlaupastelpan gefin út á fimmtudögum
og því rennur skilafrestur auglýsinga út á þriðjudögum

kl. 15:00.☺

Vaxtarsamningur Norðausturlands
Næsti umsóknarfrestur um stuðning úr Vaxtarsamningi Norðausturlands
(VAXNA) rennur út mánudaginn 27. maí nk.
Allar frekari upplýsingar og umsóknargögn er að finna á vefsíðu
Atvinnuþróunarfélags Þingeyinga www.atthing.is
Hvetjum alla þá sem eru að huga að atvinnusköpun til að kynna sér
skilmála samningsins og hafa samband við starfsmenn
atvinnuþróunarfélagsin sem veita allar frekari upplýsingar og aðstoða
við gerð verkefnisumsókna.

Sumarferð
eldri borgara í Þingeyjarsveit 2013
Skráningu er nú lokið. 30 hafa nú skráð sig. Verð á mann var miðað

Til leigu tæplega 40 fm. íbúð Lautavegi 6 Laugum

við 40 þátttakendur. Það er því óhjákvæmilegt að hækka verð á

Húsgögn geta fylgt íbúðinni.

mann um 5000 kr.
Enn er hægt að skrá sig en það þarf að gerst sem fyrst.

Uppl. í sima 8454406 4642058
f.h. Ferðnefndar
Dagur Jóhannesson
Sími: 464 3520 eða farsími: 842 5520

Sveinn Páls. Margrét Hösk.

Starf á skrifstofu Þingeyjarsveitar
Þingeyjarsveit auglýsir laust til umsóknar starf á skrifstofu
sveitarfélagsins. Um er að ræða launaútreikning, færslu bókhalds,
afstemmingar og aðra úrvinnslu fjárhagsbókhalds. Æskilegt að
viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
•
Reynsla og góð þekking á bókhaldi skilyrði
•
Góð tölvukunnátta skilyrði
•
Háskólamenntun sem nýtist í starfi æskileg
•
Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
•
Jákvæðni og góðir samstarfshæfileikar
Í boði er spennandi starf fyrir einstakling sem vill vinna sjálfstætt og hafa
tækifæri til frumkvæðis í vinnubrögðum. Nánari upplýsingar veitir
sveitarstjóri í síma 464 3322.
Skriflegar umsóknir berist skrifstofu Þingeyjarsveitar , Kjarna 650
Laugar, fyrir 24. maí n.k.
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Hlaupastelpan
hlaupastelpan@isl.is,s:4643366/gsm:8953386

Miðvikudaginn 22. maí verður stumyndasýning
í Þróó á Laugum.
Stumyndirnar eru afrakstur vetrarins
í kvikmyndavali hjá 8.-10 bekk í Þingeyjarskóla.
Sýningin hefst kl. 21:00
Frí inn
Allir velkomnir

Þjálfarar óskast
UMF Eflingu vantar þjálfara til að sjá um knattspyrnuæfingar
og leikjanámskeið í sumar á Laugum. Um er að ræða eftirfarandi störf:
a) Knattspyrnuþjálfari fyrir 6 - 12 ára
Æfingar verða á miðvikudögum um kl. 16:00 - 17:00 frá 5. júní til 31.
júlí, alls 9 skipti.
b) Leikjanámskeið Eflingar fyrir börn á leikskólaaldri
Námskeið sem verður alla virka daga frá 3. - 14. júní kl. 13:00 - 14:00,
alls 10 skipti.
Má alveg vera sama manneskjan eða jafnvel 2 sem skipta á milli sín
æfingum eftir þeirra hentugleika. Fín laun í boði.
Áhugsamir hafið samband við Hnikarr annað hvort í gegnum netpóstinn
hnikarr@laugar.is eða í síma 893-8480 fyrir 23. maí nk.
Íþróttanefnd Eflingar

