Jarðböðin - skrifstofustarf.
Jarðböðin við Mývatn óska eftir að ráða starfsmann
til almennra skrifstofustarfa.
Starfið felur meðal annars í sér reikningagerð, uppgjör,
símavörslu og annað sem til fellur.
Nauðsynlegt er að viðkomandi sé talnaglöggur, nákvæmur
og hafi gott vald á ensku, exel, word ofl.
Hæfni í mannlegum samskiptum og lipurð í starfi er nauðsyn.
Reynsla af bókhaldi, samskiptum við ferðaskrifstofur
og fyrirtækjarekstri er klárlega kostur
Fyrirspurnir og umsóknir skal senda til framkvæmdastjóra Jarðbaðanna
á netfangið Friduson@jardbodin.is fyrir 19. febrúar.

---------------

Jarðböðin voru stofnuð árið 2004. Fyrirtækið er einn af stærstu atvinnurekendum
í Mývatnssveit og hjá því munu á næsta sumri starfa hátt í 30 manns.
Jarðböðin reka samnefndan baðstað í Mývatnssveit og eru orðin einn
af ómissandi viðkomustöðum ferðamanna.
Jarðböðin er lifandi vinnustaður þar sem öryggi, metnaður
og þjónustulund er höfð í fyrirúmi.

Jarðböðin við Mývatn
óska eftir að ráða til sín næturvörð.
Næturvörður skal sinna næturgæslu, þrifum og fleira sem til fellur.
Áhugasamir skili umsóknum
á póstfangið friduson@jardbodin.is fyrir 19. febrúar.
-----------Jarðböðin voru stofnuð árið 2004. Fyrirtækið er einn af stærstu atvinnurekendum
í Mývatnssveit og hjá því munu á næsta sumri starfa hátt í 30 manns.
Jarðböðin reka samnefndan baðstað í Mývatnssveit og eru orðin
einn af ómissandi viðkomustöðum ferðamanna.
Jarðböðin er lifandi vinnustaður þar sem öryggi, metnaður
og þjónustulund er höfð í fyrirúmi.

Útgefandi og ábyrgðarmaður: Hrafnhildur Geirsdóttir
Sími: 464 4343, 866 0311
Netfang: myflugan@emax.is

5. tbl. 8. árg. miðvikudaginn 3. feb. 2016

Afmælisbörn dagana 4. feb. — 10. feb. 2016
4.

Heiðbjört Einarsdóttir, Hulda Björk Marteinsdóttir.

5.

Sveinn Helgason.

7.

Kristján Snær Friðriksson.

Vegna skörunar við
þorrablót Reykjahlíðarskóla
verður áður auglýstum leiklistarfundi
Mývetnings, sem vera átti á fimmtudag, frestað.

Ný tímasetning auglýst síðar.

Guðsþjónusta
verður í Skútustaðakirkju
n.k. sunnudag 7. febrúar kl. 14:00.
Vorlaufið unga,
veika og smáa,
veit það um blóm sitt,
um daggir, yl og ljós?
Vorlauf míns hjarta.
vorlauf míns trega,
verður þú rós?

(Þorsteinn Valdimarsson)

Organisti og kórstjóri Jörg Sondermann.
Verið velkomin.
Sr. Örnólfur

Vogafjós- Starfsfólk óskast.
Við í Vogafjósi leitum eftir jákvæðu og duglegu starfsfólki,
bæði til skemmri og lengri tíma.
Um er að ræða störf við herbergjaþrif, þjónustu í sal og gestamóttöku.
Húsnæði og fæði er á staðnum.
Góð tungumálakunnátta og rík þjónustulund er nauðsyn.
Aðeins einstaklingar eldri en 18 ára koma til greina.
Allar nánari upplýsingar veitir
Ólöf í síma 847 3968 eða á olof@vogafjos.is

Auglýsendur
og lesendur ath!
Mýfluga verður í frí 24. febrúar og 2. mars.
Nánar auglýst í næsta blaði.
Netfang: myflugan@emax.is eða í síma 464 4343/ 866 0311

Jarðböðin við Mývatn
óska eftir að ráða sumarstarfsfólk
í afgreiðslu og í Kaffi Kviku.
Störfin fela í sér afgreiðslustörf, útivakt, þrif,
símavörslu og annað sem til fellur.
Nauðsynlegt er að viðkomandi hafi gott vald á ensku,
bæði í tali og skrifum.
Hæfni í mannlegum samskiptum og lipurð í starfi er nauðsyn.
Reynsla af afgreiðslustörfum, þrifum
og samskiptum við ferðaskrifstofur er kostur.
Fyrirspurnir og umsóknir skal senda til framkvæmdastjóra Jarðbaðanna
á netfangið friduson@jardbodin.is fyrir lok febrúar.
Jarðböðin voru stofnuð árið 2004. Fyrirtækið er einn af stærstu atvinnurekendum
í Mývatnssveit og hjá því munu á næsta sumri starfa hátt í 30 manns.
Jarðböðin reka samnefndan baðstað í Mývatnssveit og eru orðin einn
af ómissandi viðkomustöðum ferðamanna.Jarðböðin er lifandi vinnustaður
þar sem öryggi, metnaður og þjónustulund er höfð í fyrirúmi.

Kveðja, Hrafnhildur.

Tökum lagið saman !

Jarðböðin

bjóða upp á kótelettur í hádeginu
frá kl. 12:00 - 14:00 alla fimmtudaga í vetur.
Verð 1.500 kr. fyrir manninn.
Ekki er nauðsynlegt að panta en gott væri að fá að vita
daginn áður ef einhver ætlar að koma.
Hlökkum til að sjá sem flesta heimamenn og aðra.
Starfsfólk Jarðbaðanna.

Miðvikudagskvöldið 10. febrúar n.k. verður „opin æfing“
í Reykjahlíðarkirkju og hefst kl. 20:00.
Æfingin er fyrir fólk á öllum aldri,
sem hefur gaman af að syngja ýmiss konar lög.
Jörg organisti stjórnar æfingunni.
Mætum hress og glöð og njótum kvöldsins.
Allir velkomnir.
Undirbúningsnefnd

