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Friðarhlaup og gróðursetning í Tröð

Á þriðjudag hlupu kyndilber
ar í Friðarhlaupinu um Snæfells
nes og heimsóttu Stykkishólm,
Grundarfjörð og Snæfellsbæ.
Friðarhlaupið er alþjóðlegt
kyndilb oðhlaup, tilgangur
hlaupsins er að efla frið, vin
áttu og skilning manna og menn
ingarheima á milli. Sem tákn um
þessa viðleitni bera hlaupararnir
logandi kyndil, sem berst manna
á milli í þúsundum byggðarlaga
í yfir hundrað löndum. Á Íslandi
mun kyndillinn heimsækja öll 75
sveitarfélögin á landinu.
Heimsókn Friðarhlaupsins

hófst við Tindinn í Ólafsvík þar
sem að bæjarbúum gafst kostur
á að hlaupa með kyndlinum út á
Hellissand þar sem að staðnæmst
var í Tröðinni. Fólk á öllum aldri
tók á móti hlaupurum í Tröð
og veðrið skartaði sínu fegursta,
sameinuðust hlauparar og aðrir
við að gróðursetja friðartré en það
er hluti af verkefni sem kallað er
„leggjum rækt við frið“ og fer fram
samhliða Friðarhlaupinu.
Hlaupinu lýkur á föstudag með
lokaathöfn í Húsdýragarðinum í
Reykjavík.

Hafalda Elín

50 ára

jó

18. júlí verður Hafalda fimmtug.
Af því tilefni verður opið hús 20. júlí kl. 15:00
í Gvendargeisla 26, 113 Rvk.
Gjafir afþakkaðar, frjálst að gefa í ferðasjóðspott,
en hann verður á staðnum.
Hafalda og Gústi eru á leið til Tælands í október.

Kristný Rós ætlar að hlaupa í Reykjavíkur maraþoni Íslandsbanka
24. ágúst til styrktar FAAS, en það er Félag fyrir áhugafólk og
aðstandenda Alzheimerssjúklinga og annarra skyldra sjúkdóma.
Það er hægt að leggja áheit á hana inn á www.hlaupastyrkur.is
fyrir þá sem hafa áhuga.
Innilegar þakkir og hlýhugur til þeirra sem styrkja málefnið.

Sjómannagarðurinn endurbættur

Heilmiklar framkvæmdir hafa
verið í Sjómannagarðinum í
Ólafsvík í sumar, meðal annars
hafa gömul og úr sér sprottin tré
verið fjarlægð og í staðin voru
gróðursett 20 grenitré. Einnig
er hafin vinna við að búa til nýja
aðkomu að garðinum sem er þá
frá Grundarbraut, þaðan mun
svo liggja göngustígur í gegnum
garðinn og tenga þannig saman
Mýraraholt og Grundarbraut.
Í Sjómannadagsblaði Snæ
fellsbæjar árið 2011 var fjall
að um tillögur Valgerðar Krist
mannsdóttur um nýtt skipulag
Sjómannagarðsins, tillögurnar

vann hún sem lokaverkefni í
námi í Umhverfisskipulagi.
Framkvæmdirnar í garðinum
núna taka mið af þesum tillögum
og má segja að nú sé verið að
vinna fyrsta áfanga verksins.
Stjórn Sjómannadagsráðs
hefur að mestu séð um vinn
una við verkið en hefur þó
notið aðstoðar Hafsteins Haf
liðasonar garðyrkjufræðings við
val á plöntum og TS vélaleiga
hefur veitt Sjómannadagsráði
ómetanlegan stuðning með véla
vinnu og flutningi á plöntum.
jó

Aflafréttir

Upplag: 1.100
Áb.maður: Jóhannes Ólafsson
Prentun: Steinprent ehf.
Sandholt 22a, Ólafsvík

Blaðið er gefið út af Steinprent ehf. og
dreift á hvert heimili í Snæfellsbæ og
Grundarfirði. Blaðið kemur út vikulega.

355 Snæfellsbæ
Netfang: steinprent@simnet.is
Sími: 436 1617

Það er lítið um að vera í höfnum
á nesinu núna í júlí byrjun og eru
það helst handfærabátar sem
eru að veiðum og eru að landa
afla. Enginn stór línubátur né
dragnótabátur hefur landað
afla. Rækjuveiðubannið tók
gildi á miðnætti 1. júlí. Farsæll
SH landaði 15 tonnum í
Grundarfirði.
Þeir bátar sem eru á netaveiðum
eru einungis á skötuselnum og
er Bárður SH með 6,1 tonn í
3 og Hafnartindur SH með 3,5
tonn í 3.
Þerna SH er eini báturinn sem
hefur landað afla eftir línuveiðar
og var með 1,8 tonn í einum
róðri. Handfærabátarnir eru
nokkrir og má nefna að Ásdís
SH er með 2,2 tonn í 4, Von SH
1,1 tonn í 3. Rán SH 1,5 tonn í 4.
Þórdís SH 1,2 tonn í 1. Ísey SH
2,5 tonn í 4, Björt SH 2,1 tonn
í 4. Bryndís SH sem er ekki á
strandveiðum var með 2,7 tonn
í einni löndun.
Geysir SH 2,6 tonn í 4.

Þorsteinn SH 1,3 tonn í1. Hólmar
SH 4,4 tonn í 2. Kristborg SH
2,5 tonn í 4. Huld SH 1,7 tonn í
1. Hilmir SH 4,3 tonn í 2. Birta
SH 1,6 tonn í 4. Oliver SH 2,2
tonn í 4. Kári II SH 2,2 tonn í
einum róðri og Glaður SH 226
2,9 tonn í 4.
Af smábátunum yfir 10 BT
þá hefur Víxill II SH landað
800 kílóum í einni löndun. Karl
Magnús SH 700 kílóum í þrem
löndunum. Guðbjartur SH er
að fiska vel á handfærunum og
er búinn að landa 7 tonnum í
2 róðrum og þar af 5,6 tonn í
einni löndun.
Núna 1. júlí þá mátti byrja
veiðar á makríl með handfærum
og einn af fyrstu bátunum ef
ekki sá fyrsti til þess að landa
afla var bátur af nesinu. Brynja
SH kom með 158 kíló af makríl
í einni löndun sem landað var
þriðja júlí.
Gísli Reynisson
www.aflafrettir.com

góðir grannar
Helgartilboð 11. - 14. júlí
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Grill grísakótelettur
frá Kjötseli

„Gufusoðin
rauðspretta með
spergilkáli, aspasi
og sveppum
og rjómalagaðri
hvítvínssósu”
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Nýbakað á staðnum!
Tómatbrauð frá Myllunni
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„Vínberjasulta
með sítrónu og
vodka”
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296

samkaupurval.is

kr
pk

P&Ó

Birt með fyrirvara um prentvillur.

Jubbly ávaxta-frostpinnar 8stk
frystur ferskur ávaxtasafi

Rauð vínber
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Skráðu þig á póstlistann á samkaupurval.is og fáðu nýjustu tilboðin og uppskrift
í tölvupósti á hverjum fimmtudagsmorgni
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Friðarhlaupið á
Snæfellsjökul

HÚS TIL SÖLU
Brautarholt 15, Ólafsvík.
157,9 fm. einbýlishús byggt árið 1974 ásamt 50,3 fm.
bílskúr byggðum árið 2003. Húsið er á einni hæð auk
kjallara sem er undir hluta hússins . Efri hæð skiptist
í forstofu, hol, stofu, eldhús, fjögur svefnherbergi og
þvottahús. Húsið hefur að mestu verið endurnýjað
að innan og eru innréttingar og gólfefni nýleg. Svalir
hafa verið endurbyggðar og þar er heitur pottur. Í kjallara er geymsla og rúmgott
íbúðarherbergi. Nýlegir sólpallar eru sunnan við húsið.
Óskað er eftir tilboðum í húsið.

Naustabúð 15, Hellissandi
119,9 fm. steinsteypt einbýlishús á einni hæð byggt
árið 1968. Húsið skiptist í forstofu, hol, stofu, eldhús,
þvottahús, baðherbergi og þrjú svefnherbergi. Góðar
innréttingar eru í húsinu. Baðherbergi hefur nýlega
verið endurnýjað og þar eru nýleg tæki og innrétting.
Vatns- og hitalagnir eru nýlegar og nýlegar útihurðir
eru á húsinu. Þá haaf flestir gluggar hafa verið endurnýjaðir. Góð lóð er við húsið og
og þar góður geymsluskúr og stór matjurtagarður.
Verð kr. 20.000.000,-.
Sjá má myndir og nánari upplýsingar um eignina og aðrar eignir
á skrá á heimasíðu fasteignasölunnar: fasteignsnae.is
Á Fasteignasölu Snæfellsness eru öll störf unnin af
löggiltum fasteignasala sem tryggir öryggi í viðskiptum.

Eins og fram kemur á forsíðu
blaðsins hefur Friðarhlaupið
verið hlaupið á Snæfellsnesi
í vikunni, á þriðjudag hlupu
þáttakendur yfir Jökulhálsinn
á leið sinni hlaupandi um allt
Ísland.
Friðarhlaupararnir hófu hlaup
við Ólafsvík um morguninn
og hlupu eftir nýopnuðum
jökulhálsveginum í stórbrotnu
umhverfi snjós, jökla og fjalla.
Þegar komið var í u.þ.b 260
metra komu hlaupararnir

upp fyrir þokuna og við blasti
Snæfellsjökull í öllu sínu veldi
í heiðskýru veðri.
Þegar komið var efst upp
á Jökulhálsinn bauð ferða

þjónustan Snjófell hlaup
urunum ferð efst upp á
jökulinn. Friðarhlaupararnir
gengu upp frá toppnum upp á
hæsta tindinn og um hádegisbil
var honum náð.
Eftir það var hlaupið niður í
mót að Arnarstapa þaðan sem
haldið var áfram á miðvikudag.

Fasteigna- og skipasala Snæfellsness
Pétur Kristinsson, hdl. löggiltur fasteigna- og skipasali.
Sími 438-1199, netfang pk@simnet.is
Heimasíða: fasteignsnae.is

Eldur í
geymsluskúr

Eldur kom upp í geymslu
húsnæði Gólfklúbbsins Jökuls
síðastliðið föstudagskvöld. Var
slökkviliðið kallað út á ellefta
tímanum og gekk vel að slökkva
eldinn og reykræsta skúrinn.
Tjónið er mikið en í húsinu voru

fjórar vélar þar af voru þrjár
greenvélar og ein brautarvél og
var elsta vélin síðan 2007. Talið
er að eldurinn hafi komið upp
í einni vélinni.

þa

Tombólur
Nýverið voru haldnar þrjár
tombólur í Snæfellsbæ. Þær
Birna Erika, Metta Sigurrós,
Lovísa Lín og Sandra Ýr söfnuðu

Starfsfólk
óskast

1.235 kr og færðu Birna og Metta
Rauða krossinum peninginn
fyrir hönd hópsins.

Hótel Ólafsvík óskar eftir
að ráða starfsfólk í vinnu.
Nánari upplýsingar í síma 436 1650

Einnig héldu þau Davíð
Svanur, Eyrún Lilja, Díana Ósk,
Eirný Svana og Elí Örn tombólu

til styrktar Rauða krossinum og
söfnuðu þau 3.731 kr.

Þriggja liða riðill
í Ólafsvík
Miðvikudaginn 3. júlí var
dregið í riðla í Evrópukeppni
félagsliða í Futsal-innanhúss
knattspyrnu (UEFA Futsal
Cup) og eru fulltrúar Íslands
Víkingar frá Ólafsvík eins og
kom fram í Jökli fyrir skömmu.
Riðillinn sem Víkingar leika í fer
fram í Ólafsvík dagana 27. ágúst
- 1. september og í honum eru
þrjú lið. Auk Ólsara eru þar
Athina ´90 Athens frá Aþenu í

Sæbjörg Jóhannesdóttir,
Jana Rún Hermannsdóttir og
Mýra Jóhannesdóttir héldu

Grikklandi og FC Anzhi Tallinn
frá Eistlandi.
Alls eru átta riðlar í forkeppn
inni og er þetta eini þriggja liða
riðillinn. Sigurvegarar riðlanna
halda áfram í aðalkeppnina,
sem er leikin í sex riðlum.
Sigurvegarar Ólafsvíkur-riðils
ins leika í 6. riðli ásamt liðum
frá Aserbaídsjan, Belgíu og
Rúmeníu.

líka tombólu og gáfu ágóðann
til Rauða krossins kr. 2.718, á
myndina vantar Mýru.

Smáauglýsingar
Íbúð óskast

Leiguíbúð óskast í Grundarfirði, ýmislegt kemur til greina.
Solveig s. 8522275/5626377 - solveig@fsn.is

Skipti

Stuðningur tombólubarna á
hverju ári er Rauða krossinum
ákaf
lega mikils virði og er
félagið þakklátt fyrir eljuna og
dugnaðinn sem liggur að baki
hverri tombólu og fjáröflun
þessara yngstu sjálf
boðaliða

félagsins. Viljum við færa
þessum þremur hópum okkar
bestu þakkir fyrir þeirra framlag.
Snæfellsbæjardeold
Rauðakross Íslands

Er með kaupanda að húsi eða íbúð í Grundarfirði eða á Snæfellsnesi,
sem yrði keypt í skiptum fyrir nýlegt hús á Akranesi.
Upplýsingar gefur Kristján í síma 8963867.

Til leigu

Til leigu nýleg 88 m2 íbúð að Grundargötu 69 nh tv, í Grundarfirði,
tvö svefnherbergi, laus skv samkomulagi. verð 100þ + rafmagn.
Upplýsingar gefur Kristján í síma 8963867.

SUMARMATSEÐILL HÓT
Smáréttir

Íslenskir humarhalar

Villisveppir og hvítlaukur .......................................2.300 kr.

Lambahryggv

Sætar kartöflu

Rjómalöguð fiskisúpa

Chilli, turmeric og hvítlaukur .................................1.700 kr.
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Eftirréttir

Þriggja súkkulaði brownies

Hvítt súkkulaði, mjólkursúkkulaði,
dökkt súkkulaði, romm og rúsínuís ........................ 1

Heit súkkulaðikaka

Heit súkkulaðikaka með mjúkum kjarna
og hvítsúkkulaði ís ................................................ 1

Skyr

Íslenskt skyr með rjómablöndu
og ferskum ávöxtum ............................................. 1

TEL HELLISSANDS 2013
Hádegisseðill
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....................................
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Skútur á ferð

Sumarfrí
Prentsmiðjan verður lokuð
22. júlí - 9. ágúst vegna sumarleyfa
Bæjarblaðið Jökull kemur
ekki út þessar vikur.

Falado von Rhodos er skúta
sem kom í Rifshöfn aðfararnótt
laugardagsins 6. júlí. Skútan er
45 ára og er hægt að komast
í ferðir með henni. Að þessu
sinni eru 7 í áhöfn og hófst
ferð þeirra í New York og lýkur
henni í Reykjavík eftir tvær vikur
en þá kemur ný áhöfn um borð
sem siglir henni til Þýskalands.
Var ætlunin að halda áfram til
vestfjarða næsta dag en vegna

veðurs frestaðist það og færði
skútan sig í Ólafsvíkurhöfn.
Ætlar áhöfnin að nýta tímann,
þangað til þau þurfa að skila
skútunni í Reykjavík, í að skoða
Ísland eins mikið og þau geta.
Þetta er ekki eina skútan sem
er í Ólafsvíkurhöfn en þegar
þetta er skrifað eru þrjá skútur
í höfninni.
þa

Endurbætur á
hafnarsvæði

Undanfarið hefur staðið yfir
vinna við Gilsbakka í Ólafsvík.
Verið er að endurnýja þann hluta
sem nær frá grjótgarðinum að
húsnæði Fiskiðjunnar Bylgju.
Skipt var um lagnir í þessum

hluta götunnar og sáu VK lagnir
um það. Stafnafell ehf. hefur
séð um jarðvegsvinnu en steypa
á götuna.
þa

Blaðið sem kemur út í næstu viku,
fimmtudaginn 18. júlí,
er því síðasta blað fyrir sumarfrí.

Fimm stig
komin í hús

Víkingur gerði markalaust
jafntefli á móti Fylki í 10. umferð
þann 4. júlí síðastliðinn. Var
talið fyrir leikinn að von væri
á fjörugum botnslag þar sem
bæði liðin væru í fallhættu og
sárvantaði stigin. Svo fór þó
ekki og tóku liðin litla áhættu
í leiknum. Einar Hjörleifsson

markmaður Víkings varði vel
á 81. mínútu frá Viðari Erni
Kjartanssyni í slánna. Víkingur
fer inn í 12 daga frí í 10 sæti með
fimm stig, tveimur stigum fyrir
ofan Fylki og ÍA sem bæði eru
með 3 stig. Víkingur mætir Val
næst á Hlíðarenda þann 15. júlí.

þa

TÓNLEIKAR Á
HÓTEL HELLISSANDI

Hljómsveitin Bellstop verður með tónleika á
Hótel Hellissandi fimmtudaginn 11. júlí
klukkan 21:00 og standa þeir í eina klukkustund.
Frítt inn.
Missið ekki af þessari stórgóðu hljómsveit
sem er á leið í tónleikaför
um Evrópu.

Hótel Hellissandur - Klettsbúð 9 - 360 Hellissandur
Sími 430 8600 - Fax 430 8601 - hotelhellissandur@hotelhellissandur.is
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ÞÚ FÆRÐ
MEIRA Í STOFNI
· Afsláttur af tryggingum
· Stofn endurgreiðsla
· Vegaaðstoð án endurgjalds
· Afsláttur af barnabílstólum
· Ókeypis bílaleigubíll í 7 daga vegna kaskótjóns
· Frí flutningstrygging innanlands
· Enginn iðgjaldsauki ef þú lendir í tjóni
· Nágrannavarsla
... og margt fleira

ÞESS VEGNA ERTU HJÁ SJÓVÁ

Prentsmiðjan Steinprent í Ólafsvík er umboðsaðili Sjóvá fyrir
Snæfellsbæ og Grundarfjörð. Hafðu samband í síma 436 1617.

Auglýsingaverð í Jökli
Heilsíða í svarthv. 23.700
Hálfsíða í svarthv. 15.200
1/4 í svarthv.
9.900
1/8 í svarthv.
7.200
1/16 í svarthv.
4.400
Heilsíða í lit
Hálfsíða í lit
1/4 í lit
1/8 í lit
1/16 í lit

46.000
31.000
22.000
14.200
9.500

Verðin eru með 25,5% vsk

Jarðfræðiferð
í Hrafnagil
Allt í kringum okkur og við
hvert fótmál er hægt að lesa
í jarðfræðina og eldgosasögu
Snæfellsness. En það er ekki
á færi allra og mikilvægt er að
fá kunnuga til að fræða okkur
um þá hluti. Eldfjallasafnið
í Stykkishólmi í samstarfi
við Ferðafélag Snæfellsness
stendur fyrir jarðfræðiferð inn
í Hrafnagil í Kolgrafafirði þann
11. júlí. Óvíða á Snæfellsnesi
er hægt að skyggnast betur

inn í berggrunninn og í
þessu gili og tilvalið fyrir
áhugafólk um jarðfræði og
eldgosasögu Snæfellsness að
mæta. Haraldur Sigurðsson
eldfjallasérfræðingur mun fræða
fólk um jarðfræðina þennan
morgun kl: 10:00 og er bílum
lagt við Hrafná, eða við gömlu
réttina í Hrafnkelsstaðabotni og
þaðan er gengin ca 20 mín leið
inn að gili. Verð: 800 kr.
fréttatilkynning

Að lokinni Ólafsvíkurvöku

Eftir yndislega helgi, er ekki
hægt annað en taka ofan fyrir
því unga fólki sem tekur að sér
að sjá um og koma í framkvæmd
öllu því sem fram fór þessa helgi.
Ólafsvíkurvaka var einstaklega
vel heppnuð og skemmtileg, allt
hjálpaðist að, fólk var tilbúið að
skreyta og gera fínt umhverfis
sig, veðrið lék við okkur og
allir vildu vinna saman. Það
var ótrúlega gaman að fylgjast
með hverju hægt er að koma
í framkvæmd með dugnaði
og bjartsýni. Ungu konurnar
sem tóku að sér framkvæmd
Ólafsvíkurvökunnar létu ekkert
aftra sér, þó tíminn væri naumur,
sögðu þær að vandamálin væru
til að leysa þau. Kærar þakkir.
Þau hjónin Fannar Baldurs
son og Rán Kristinsdóttir eru
sannkallað galdrafólk, búin að
koma í framkvæmd þessu flotta
hlaupi sem vekur hvarvetna mikla
athygli – Jökulhlaupinu- Það
hefur verið valið skemmtilegasta
hlaupið á Íslandi tvö ár í röð.
Geri aðrir betur!
Í Kirkjunni okkar var messað

og þar söng einstaklega góð
söngkona Hrönn Svansdóttir.
Hrönn er ættuð héðan úr
Ólafsvík og vonandi eigum
við oftar eftir að heyra hennar
fallegu rödd hljóma í kirkjunni.
Hámark ánægjunnar var svo
að Víkingsleikurinn. Að vinna
Akranesliðið var nokkuð sem
okkur hefði varla dreymt um fyrir
nokkrum árum. Til hamingju
Víkingar. Og til hamingju allir
bæjarbúar.
En við skulum gera okkur
grein fyrir að á bak við alla
þessa skemmtun liggur mikil
vinna, ótrúlega margir vinna að
við uppbyggingu, rekstur og
stjórnun alls félagsstarfs.
Við höfum mismunandi skoð
anir á því sem gert er og hvernig
gera eigi hlutina, látum það ekki
koma í veg fyrir áframhaldandi
samstarf og skemmtun. Munum
að sameinuð stöndum við.
Mínar bestu þakkir til
ykkar allra.
Jenný Guðmundsdóttir

Laus staða
í Grunnskóla Snæfellsbæjar
Laus er 37,5% staða matráðs
í Grunnskóla Snæfellsbæjar - Lýsuhólsskóla,
með vinnutíma milli kl. 10 og 13
og skal matráður hefja störf 15. ágúst næstkomandi.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Samflots bæjarstarfsmanna
og Fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs.
Umsóknir skulu berast til skólans í pósti á:
Grunnskóli Snæfellsbæjar, Ennisbraut 11, 355 Snæfellsbæ
eða með tölvupósti á netfangið maggi@gsnb.is.
Umsóknarfrestur er til og með 25. júlí
og verður öllum umsóknum svarað.
Frekari upplýsingar um starfið veitir skólastjóri,
Magnús Þór Jónsson í síma 894 9903.
Í lögum um grunnskóla nr. 91/2008 segir í 3. mgr. 11. gr: „Óheimilt er að ráða
til starfa við grunnskóla einstakling sem hlotið hefur refsidóm fyrir brot á
ákvæðum XXII. kafla almennra hegningarlaga. Við ráðningu skal liggja fyrir
sakavottorð eða heimild skólastjóra til að afla upplýsinga úr sakaskrá.“

Kraftmiklu konurnar sem sáu um Ólafsvíkurdagana, þær Elín, Irma og Regína.
Mynd PSJ

Bellstop með
tónleika
Bellstop hefur nú gefið út
plötuna sína, Karma en lagið,
Trouble hefur hljómað víða
sl. vikur og myndbandið við
lagið hefur vakið mikla athygli
og fengið gríðarlega góðar
viðtökur.
Bellstop samanstendur af
tvíeykinu, Elínu&Rúnari sem
hafa spilað saman sl. 8 ár um
víða veröld m.a í Asíu.
Bellstop hefur einstakan
„indie” stíl sem sameinar
sérstaka raddbeitingu og hráan
gítarhljóm í afar frumlegt og
kröftugt þjóðlagarokk sem þau
kalla Folk&Roll! OMAM á reifi,
er skemmtileg samlíking, höfð
eftir útvarpsmanni.
Karma iniheldur 12 frum
samin lög eftir Bellstop og
er tekin upp hjá Halldóri

Björnssyni í Studio Neptunus,
Hafnarfirði.
Karma verður dreift á Íslandi
af Kongó Shop í allar helstu
verslanir en verður einnig
fáanleg á vefsíðu sveitarinnae,
bellstop.is Kanoon Records
í Munchen dreifir Karma í
Þýskalandi, Sviss og Austurríki.
Við dreifingu Karma hefur
verið bryddað uppá nýbreytni.
Í nokkrum eintökum, bæði
rafrænum og órafrænum hefur
verið komið fyrir óvæntum
glaðningum frá Bellstop:
póstkortum, veggspjöldum,
handskrifuðum textum við
lögin og svo acoustic tónleikum
með Bellstop sem hinn heppni
kaupandi fær í gegnum skype.
com heim í stofu.
fréttatilk.

Vínbúðin Grundarfirði

Starfsmaður
óskast í tímavinnu
Vínbúðin Grundarfirði óskar eftir starfsmanni
í afleysingar og tímavinnu
Helstu verkefni og ábyrgð
Þjónusta við viðskiptavini, afgreiðsla, vörumóttaka
og fleira sem til fellur.
Hæfniskröfur
- Góð þjónustulund
- Stundvísi og dugnaður
- Umsækjandi þarf að hafa náð 20 ára aldri
- Sakavottorðs er krafist
Frekari upplýsingar um starfið
Ráðið verður í starfið sem fyrst og mikilvægt að viðkomandi
geti byrjað fljótlega.
Starfshlutfall er breytilegt, ýmist er unnið föstudaga eða í
tímabundnum afleysingum alla virka daga á opnunartíma
Vínbúðarinnar.

Umsóknarfrestur er til og með 18. júlí nk.
Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu Vínbúðanna, vinbudin.is.
Nánari upplýsingar veitir Kári Gunnarsson - grundarfjordur@vinbudin.is - 438 1220.

ÁTVR rekur 48 Vínbúðir um allt land. Stefna ÁTVR er að vera framúrskarandi þjónustufyrirtæki og
þekkt fyrir samfélagslega ábyrgð. Fyrirtækið vill að vinnustaðurinn sé lifandi og skemmtilegur þar
sem þjónusta og samskipti einkennast af lipurð, þekkingu og ábyrgð.

vinbudin.is

