Kommuninformation

Föreningar – hög tid att söka bidrag
Ungdomar – vill ni jobba i sommar?
Går du år 9 på grundskolan eller år 1 på gymnasiet och
är mellan 15 till 17 år? Då kan du söka feriearbete hos
oss. Ansök på vår webbplats senast 31 mars.
Det går också bra att ringa oss:
Susanne Juuso Long 0652-363 39, 070-190 09 91
Christina (Thina) Wallin 0652-360 22, 070-241 30 91
Pär Karlsson 0652-360 24, 072-534 17 00
Varmt välkommen med din ansökan!
nordanstig.se/feriearbete

Alla ideella och ekonomiska föreningar
Projekt- och Visionsbidrag för projekt och investeringar.
Ansök senast torsdagen den 15 mars 2018.

Bidrag sökbara under hela året
Kommunstyrelsens spontankassa upp till 25 000 kronor.
Bidrag till ledarutbildningar, 5 000 kronor per deltagare.

Mer information och ansökningsblanketter
hittar du på nordanstig.se/föreningsbidrag
För frågor kontakta Monica Enros, handläggare
0652-361 57, monica.enros@nordanstig.se

Jobba med oss i vården i sommar!
Vi söker undersköterskor och vårdbiträden till äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade, verksamheter som omvårdnadsboenden, hemtjänst, gruppbostäder, boendestöd och dagverksamhet för dag-, kvälloch nattjänstgöring.
Du ska ha gått omvårdnadsprogrammet eller ha erfarenhet av liknande arbete.
Läs mer och anmäl ditt intresse:

nordanstig.se/jobb
Du kan även skicka epost med bifogade betyg till:
bemanningsenheten@nordanstig.se
Vi söker också sjuksköterskor till
våra särskilda boenden, korttidsboenden och hemsjukvården för dagoch nattjänstgöring.

För mer information och intresseanmälan:
Sanna Bertils, enhetschef, 0652-363 01, 070-661 82 60
susanna.bertils@nordanstig.se
Berit Broberg Larsson, Vårdförbundet, 072-585 89 31

Följ oss på Facebook och Instagram
facebook.com/nordanstigskommun
@nordanstigskommun

Är du företagare inom industrin?
Nu har du chansen att få lära dig mer om hur digitalisering kan vara till nytta för ditt företag. Många av framtidens produkter kommer att innehålla kommunikationssystem, sensorer, mikrodatorer eller RFID-taggar. Produktionssystemen behöver anpassas och det innebär mer
virtuell produktionsteknik, simulering, automation och
smarta kommunikationslösningar mellan människor och
maskiner.
Kickstart Digitalisering pågår under våren med start 19
april och det är kostnadsfritt att vara med. Vi ses vid tre
tillfällen och jobbar också på hemmaplan med några
uppgifter mellan träffarna.
Redan nu har sex företag anmält sig, men det finns plats
för ytterligare några. Sista anmälningsdag är fredag den
16 mars.

För frågor och anmälan
Ingeli Gagner, näringslivsutvecklare
070-392 12 60
ingeli.gagner@nordanstig.se
Thomas Johnson, projektledare Fiber Optic Valley
076-206 07 30
thomas.johnson@fiberopticvalley.com.
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