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Kópur í höfninni

Um síðustu helgi urðu menn
varir við selkóp í höfninni í
Ólafsvík. Hefur hann dregið til
sín ferðamenn og einnig hafa
bæjarbúar lagt leið sína niður
á höfn til þess að virða kópinn
fyrir sér. Þar hefur hann legið

og verið að sóla sig í rennunni
í höfninni. Kópurinn er mjög
gæfur og lætur lítið raska ró
sinni í sólinni. Ekki væsir um
hann í höfninni og hefur hann
haft nóg af makríl að gæða sér á.
þa

Nýr bæjarstjóri
tekur til starfa

HÚS TIL SÖLU
Hlíðarvegur 1, Grundarfirði
110 fm. hlaðið einbýlishús byggt árið 1958 ásamt ca.
25-30 fm. sólstofu og 40,8 fm. bílskúr úr timbri
byggðum árið 1981. Húsið skiptist í fordyri, hol,
eldhús, baðherbergi, þvottahús, búr, stofu, sólstofu
og fjögur herbergi. Nýlegar innréttingar eru í eldhúsi
og á baðherbergi og nýtt járn er á þaki. Bílskúr er
upphitaður og einagraður. Lóð er frágengin og þar er góður sólpallur. Steypt bílastæði
er framan við bílskúr.
Verð: 26.000.000,-.
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.
Fasteigna- og skipasala Snæfellsness
Pétur Kristinsson, hdl. löggiltur fasteigna- og skipasali.
Sími 438-1199, netfang pk@simnet.is
Heimasíða: fasteignsnae.is

Frá vinstri: Elsa Björnsdóttir, bæjarfulltrúi; Rósa Guðmundsdóttir, varaforseti
bæjarstjórnar; Þorsteinn Steinsson, bæjarstjóri; Sigurlaug Sævarsdóttir, skrifstofustjóri og Eyþór Garðarsson, forseti bæjarstjórnar.

Þorsteinn Steinsson hefur
tekið til starfa sem bæjarstjóri
Grundarfjarðarbæjar. Forseti
bæjarstjórnar, Eyþór Garðars
son, færði Þorsteini blómvönd
fyrir hönd bæjarstjórnarinnar.

Þorsteinn tekur við af Birni
Steinari Pálmasyni sem starf
aði sem bæjarstjóri í fjögur
ár. Síðastliðin sextán ár hefur
Þorsteinn gegnt starfi sveitar
stjóra Vopnafjarðarhrepps.

Aflafréttir

Makríllinn er ennþá í
aðahlutverkinu við Snæfellsnes
og við Suðurnesin. Mjög
stór floti af makrílbátum á
handfærum hefur verið að
veiðum á svæðinu frá Arnarstapa
og að Ólafsvík. Hefur þessi floti
þá verið að landa á Arnarstapa,
Rifi og Ólafsvík.
Alls eru handfærabátarnir
orðnir í heildina 105 talsins og
stór hluti af þeim hefur landað
í þessum höfnum. Á Arnarstapa
hafa t.d Sæljómi BA landað 14
tonn í 8, Emilía AK 11 tonn í 4.
Mangi á Búðum SH 16 tn í 10. Í
Ólafsvik hefur mikill fjöldi báta
landað og um síðustu helgi voru
24 makrílbátar í höfninni, þeir
bátar sem einungis hafa landað
þar eru Hreggi AK með 7,5 tní
3, Vísir SH 1,6 tní 3, Tryggvi
Eðvarðs SH 45 tn í 10, Brynja
SH 41,5 tn í 10, Guðbjartur SH
21 tn í 10, Geisli SH 7,5 tn í 5 og
Karl Magnús SH 1 tn í 2. Á Rifi
hafa líka nokkrir bátar landað
t.d Sæhamar SH 26 tn í 7.
Af öðr um bátum má
nefna Álfur SH með 24 tn í
7, Stakkhamar SH 44 tn í 8,
Litlihamar SH 23 tní 7, Víxill
II SH 26 tn í 9, Anna SH 14 tn
í 6, Kári SH 4 tn í 4, Andri SH
13 tn í 9, Særif SH 26 tn í 11,
Ingibjörg SH 15 tn í 6 og Fjóla
SH 26 tn í 8.
Haukaberg SH er komið á
veiðar á dragnót og er báturinn
eini báturinn ásamt Magnúsi
SH sem eru á dragnótaveiðum.

Hefur Magnús SH landað 54
tonnum í 7 og Haukaberg SH
15 tonn í 3.
Annar bátur frá Grundarfirði
hefur líka hafið veiðar og er það
Grundfirðingur SH sem hóf
veiðar fyrir nokkru síðan á línu
og hefur landað 53 tonnum í
einni löndun.
Guðmundur Jensson SH 717
hefur verið á makrílveiðum
í sumar og hefur hann
landað um 130 tonnum í 7
löndunum en þær landanir
skiptast niður á Þorlákshöfn,
Grindavík, Keflavík og Ólafsvík.
Guðmundur Jensson hefur nú
skipt yfir á dragnót.
Ekki hefur komið mikið af
makríl af uppsjávarskipunum
á hafnir á Snæfellsnesi, en smá
slattar hafa komið af makríl
af togskipum sem er unnið
í landi. t.d hefur Klakkur
SK landað 113 tonnum í 2
löndunum í Grundarfirði.
Þórunn Sveinsdóttir VE kom
með 61 tonn í einni löndun
og Nökkvi ÞH 32 tonn báðir
í Grundarfirði. Heimabátarnir
Farsæll SH var með 42 tonn
og Hringur SH 47 tonn báðir í
einni löndun af makríl.
Auk þess þá hefur Hringur
SH landað 142 tonnum af
bolfiski í tveim löndunum.
Helgi SH hefur landað 101
tonni í 2 róðrum. Sóley SH 44
tonn í einni löndun af bolfiski.
Gísli Reynisson
www.aflafrettir.is

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

Frægir á ferð
á Hellissandi

Um þessar mundir standa yfir
tökur á kvikmyndinni Bakk á
Hellissandi. Handritið er eftir
leikarann Gunnar Hansson
en með leikstjórn fara hann
og Davíð Óskar Ólafsson.
Með aðalhlutverk fara Gunnar
Hansson, Víkingur Kristjánsson
og Saga Garðarsdóttir. Í tök
unum á Hellissandi verða einnig
leikkonurnar Edda Arnljóts
dóttir og Hanna María Karls
dóttir ásamt Þorsteini Gunnars
syni og Þorsteini Guðmunds
syni. Sandarar eiga einnig
eftir að spila stórt hlutverk í
myndinni enda er aðalpersóna
myndarinnar frá Hellissandi.
Um er að ræða gamanmynd
sem fjallar um tvo æskuvini sem
hittast eftir langan aðskilnað og
ákveða að bakka bíl hringinn í
kringum Ísland og safna fyrir
Umhyggju, félag til stuðnings
langveikum börnum. Á leiðinni
þurfa þeir að takast á við

fortíðina, framtíðina, sjálfan
sig, hvor annan... og einn putta
ferðalang.

„Kvikmyndagerð með
Umhyggju“

Á meðan á tökum stendur
og svo í kringum frumsýningu
myndarinnar munu aðs tand
endur myndarinnar einnig
standa fyrir söfnun fyrir
Umh yggju undir yfirs krift
inni „Kvikmyndagerð með
Um
h yggju“. Stór söfnunar
viðburður verður á Akureyri
þann 24. ágúst þar sem fram
koma fjölmargir tónlistarmenn
og skemmtikraftar og svo
aftur í Reykjavík í kringum
frumsýningu myndarinnar.
Allur ágóði rennur óskertur til
Umhyggju.
Kvikmyndin Bakk verður
frumsýnd um páskana 2015 og
þá ættu Snæfellingar að skella
sér í bíó!

Töfralæknir í
Snæfellsbæ
Lausar stöður starfsmanna
í leikskólaseli í Lýsuhólsskóla
Um er að ræða tvær 32,5% stöður starfsmanna við leikskólasel
sem rekið verður við Lýsuhólsskóla frá 1. september 2014 til
31. maí 2015.
Vinnutími er frá kl. 8:30 – 15:00 tvo virka daga af fjórum frá
mánudegi til fimmtudags.
Um launakjör er farið eftir samningum Samflots bæjarstarfsmannafélag og Sambands Íslenskra Sveitafélaga.

Pípa Indjánans var tæpur meter á lengd.

Þann 3. ágúst var töfralæknir
af Cherokee ættbálki með helgi
athöfn í Staðarsveit. Medicine
man, Jesse-Blue Forrest, eða
töfralæknirinn-eins og hann væri
kallaður á íslensku-stjórnaði
þá gerð steinhrings sem hann
vígði ásamt fjölmenni um
kvöldið og voru þátttakendur
bæði íslenskir og erlendir. Þetta
var fjórði hringurinn sem er
gerður á Íslandi og kallast þetta
Medicine Wheel uppá ensku en
ekki er hlaupið að því að íslenska
þetta heiti. Þó mætti kalla þetta
meðala hjól, ef haft er í huga
orðtakið að leyfa einhverjum
að bragða á eigin meðulum.
Allir hringirnir á Íslandi eru
tengdir við íslenska landvætti.
Við athöfnina var sungið um
að nú kæmu til sögunar meðöl
drekans, arnarins, bolans og
bergrisans.
7. ágúst var svo fimmta hjólið
sett upp nálægt miðju landsins

en það á að tengja saman öll hin
svo að Ísland verði í raun eitt
stórt meðala hjól eða Medicine
Wheel. Tilgangur þessara hjóla
er að breiða út frið í heiminum
og eyða illsku.
Margir helgir munir voru
notaðir við vígsluna, meðal
annars mikil friðarpípa, reyndar
reyktu hana aðeins töfralæknir
inn og aðstoðarkona hans en
þar á eftir rétti hann hverjum
og einum pípuna í stutta stund
til að setja í hana bæn um frið.
Það kom fyrir þegar hann tók
við pípunni aftur að hann
vígði viðkomandi til mögulegra
töfralækninga, meðal annars
fréttaritara Jökuls.
Að lokinni athöfn bauð JesseBlue öllum að nýta sér hjólið og
koma að því við tækifæri eins og
giftingar, en þetta steinhjól er
að finna á Tröðum í Staðarsveit,
í grasinu framá sjávarkambi.

Við vígsluna var kveikt bál í miðju hjólsins.

þs

Nánari upplýsingar veitir Magnús Þór Jónsson, skólastjóri
Grunnskóla Snæfellsbæjar í síma 4339900 eða
á póstfanginu maggi@gsnb.is.
Umsóknarfrestur til og með fimmtudeginum 28. ágúst.
Minnt er á eftirfarandi samhljóða grein í lögum um leikskóla
nr. 90 frá 2008 og lögum um grunnskóla nr. 91 frá 2008:
„Óheimilt er að ráða til starfa við leikskóla/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.“

Kannast einhver
við þetta ljóð?
Við tiltekt í íbúð í Ólafsvík
vegna sölu á henni, fannst þetta
ljóð. Ef einhver veit hver er
höfundur þess má viðkomandi
gjarnan láta Steineyju vita í s
8479307
Þrjú af fimm erindum ljóðs
ins eru eftirfarandi:

2.
Og svo þegar sumri hallar,
sáldrast um tinda mjöll
Ígráir hamrahjallar,
haustlituð, þögul fjöll
Og síðasti sólarblossinn,
úr suðri af gamalli tryggð,
sendir um kirkjukrossinn,
kveðju í sólvana byggð

1.
Beint suður af Bæjartúni
blasa við rindar tveir
Torveld er tröð að húni,
Tindfell, svo heita þeir
Þar uppi á Tindfells tindum,
tárfella skýin klökk,
þjóta með votum vindum
veg sinn um bláhvel dökk

5.
Margt fjallið er fegra og hærra,
á Fróni og vítt um jörð,
að ummáli stórum stærra,
með stílhreina tinda og skörð
Fjall, sem ferðamann lokkar,
og flatlendi veitir skjól
En Tindfell er fjallið okkar,
fjall undir regni og sól

www.steinprent.is

Lokað vegna
starfsmannaskorts

Endurhleðsla á
gömlu fjárréttinni
í Ólafsvík

Kæru Snæfellsbæingar,
Á hverju hausti var réttar
dagurinn tilhlökkunarefni; að
hitta kindurnar sínar aftur með
fjallailminn í ullinni, taka þátt í
að draga og sjá hvernig lömbin
voru orðin allt aðrar skepnur en
þær sem sendar voru til fjalla.
Það hefur verið draumur minn
og vina minna, einstaklinga,
félagasamtaka og annarra hópa
að fá leyfi og fjármagn til að
laga og hlaða gömlu fjárréttina
í Ólafsvík uppá nýtt.
Nú getum við látið drauminn
rætast og sjá þetta mikla mann
virki komast í fyrra form og verða
okkur augnayndi sem við getum
nýtt okkur í ýmsum tilgangi. Ég
hef fengið leyfi frá Minjastofnun
til að fara í framkvæmdina og
einnig hlotið einn fjárstyrk til
verksins.
Það er sameiginleg ábyrgð
okkar sem hér búa að varð
veita minjar og menningar-

verðmæti. Gömlu fjárréttirnar
hafa mikið minjagildi fyrir land
búnaðarsögu svæðisins, auk
þess að hafa óvtírætt sögu- og
menningarlegt gildi sem ber að
varðveita.
Eitthvað er til af gögnum
um gömlu fjárréttina en núna
vil ég endilega að við söfnum
gömlum ljósmyndum og sögum
sem tengjast réttinni og gerum
það sýnilegt nýrri kynslóð.
Mig langar áður en hafist
er handa, að boða til fundar
í Átthagastofu föstudaginn
29. ágúst kl 16:00. Á þeim
fundi geta allir fengið að
tjá sig og mögulega verður
stofnað áhugamannafélag um
endurhleðslu réttarinnar. Ef
þú kemst ekki á fundinn en
langar að leggja málefninu lið
– þá endilega hafðu samband
við undirritaða.
Allir velkomnir!

Guðrún Tryggvadóttir

Eins og fram hefur komið í
þessu tölublaði Jökuls og því
síðasta þá virðist vera skortur
á starfsfólki á Snæfellsnesi, í
síðasta blaði voru 9 atvinnu
auglýsingar og í þessu blaði eru
5 atvinnuauglýsingar, þ.e.a.s
auglýst er eftir fimm starfs
mönnum til viðbótar, að auki
vantar starfsfólk í ýmis störf
sem ekki hafa verið auglýst í
blaðinu.
Ástandið er orðið svo slæmt
að s.l. mánudag var Brauðgerð

Ólafsvíkur lokað vegna starfs
mannaskorts og nú er orð
sending í glugga bakarísins
þar sem fram kemur að lokað
sé um óákveðinn tíma.
Í samtali við Bjarney og Jón
Þór sem reka Brauðgerðina
kom fram að þó að auglýsing
í síðasta Jökli hafi haft einhver
áhrif þá vanti enn nægt
starfsfólk til að hægt sé að hafa
verslunina opna.
jó

Auglýsingaverð
í Jökli
Svarthvítar auglýsingar
Opna í svarthv
Heilsíða í svarthv.
Hálfsíða í svarthv.
1/4 í svarthv.
1/8 í svarthv.
1/16 í svarthv.

38.400
25.600
16.400
10.700
7.800
4.800

Lit auglýsingar
Opna í lit
Heilsíða í lit
Hálfsíða í lit
1/4 í lit
1/8 í lit
1/16 í lit

69.000
46.000
31.000
22.700
14.700
9.900

Verðin eru öll með 25,5% vsk
Smáauglýsingar kosta 750,og er þá miðað við 150 innslætti pr. auglýsingu.
Hver innsláttur umfram 150 kostar 5,-

Hjartans þakkir!
og komust færri að en vildu.
Námskeiðið gekk vel að mínu
mati og ákvað í framhaldinu að
bjóða upp á annað námskeið í
júlí með örlitlu breyttu sniði.
Á því námskeiði voru 18
nemendur.

Uppbygging

Kæri lesandi,
Alda Dís Arnardóttir heiti ég
og mig langar að segja þér frá
sumrinu mínu sem var vægast
sagt mjög eftirminnilegt. Ég er
fædd og uppalin í Snæfellsbæ,
þú kannski kannst við mig síðan
ég var lítil stelpa, æ þarna stelpan
sem allsstaðar söng. Í apríl síðast
liðnum ákvað ég að nú skyldi
ég segja skilið við mína innri
togstreytu og verða söngkona,
þá að læra viðskiptafræði í
Háskóla Íslands. Í kjölfarið fékk
ég hugmynd um að vera með
söngnámskeið í heimabænum
mínum Snæfellsbæ sumarið
2014.

Frá hugmynd að
veruleika

Ég var ekki lengi að skrifa
Bæjarstjórn Snæfellsbæjar bréf
um hvort ég mætti leigja herbergi
á efri hæð Rastarinnar þar sem
gömlu bæjarskrifstofurnar voru.
Þegar samþykki var komið
fór undirbúningur á fullt. Ég
auglýsti námskeiðið vel bæði á
samfélagsmiðlum og hengdi upp
auglýsingar í verslanir í sveitar
félaginu. Nokkrum klukku
stundum eftir að fyrsta aug
lýsingin birtist á fésbókarsíðu
námskeiðsins fóru að streyma
inn umsóknir. Ég ætlaði ekki að
trúa þessu í fyrstu. Ég bjóst við
og gerði ráð fyrir í allra mesta
lagi 10 nemendum. Raunin varð
önnur ég náði með útsjónasemi
að koma að 17 nemendum í júní

Uppbygging námskeiðanna
var svohljóðandi: Tímarnir
tvisvar í viku í klukkustund í
senn í fjórar vikur. Nemandi gat
valið um einka- eða hóptíma og
fór kennslan fram á milli 16 og
21. Þá reyndi ég eftir bestu getu
að miðla til þeirra brot af því
besta sem ég hef lært af mínum
kennurum í gegnum árin. Í lok
beggja námskeiða voru haldnir
tónleikar og fengu krakkarnir
meðferðis geisladisk með þeim
lögum sem þau völdu að vinna
með.

Ég er reynslunni
ríkari

Í hverjum einasta tíma fékk
ég að leiðbeina börnum og
unglingum sem eru að feta
sín fyrstu skref í tónlist, hjálpa
þeim að yfirstíga hræðsluna við
að koma fram og hvetja þau
alltaf til að vera þau sjálf. Það
eru algjör forréttindi að fá að
vera vitni að slíkum hæfileikum
í fæðingu og fá að samgleðjast
krökkunum þegar vel gengur.
Það sem þau skilja ef til vill
ekki er að þegar ég hvatti þau
áfram var ég líka að hvetja sjálfa
mig. Það væri hræsni í mér að
kenna þeim eitt en sjálf gera
annað. Þess vegna langar mig
að þakka þeim. Mig langar að
þakka þeim fyrir að gera mig
að göfugri og reynsluríkari
söngkonu, fyrir að leyfa mér
að samgleðjast og taka þátt í
vexti þeirra sem tónlistarfólki.
Mig langar að þakka öllum þeim
30 nemendunum sem sóttu
namskeið hjá mér í sumar fyrir
yndislegar samverustundir. Þið
eruð frábær!

Góður stuðningur er
gulli betri

Að gefnu tilefnil langar mig
líka að þakka öllum foreldrum.
Allir foreldrar voru ólýsanlega
skilningsríkir en engar rútu
ferðir voru fyrir börnin á
námskeiðið í sumar svo það
stóð algjörlega í verkahring
foreldranna. Takk fyrir öll hrósin,
sveigjanleikann og samstarfið
í sumar. Mig langar að þakka
Snæfellsbæ fyrir stuðninginn
sem var ómetanlegur. Snæfells
bær hefur auk þess verið minn
aðalvinnustaður í sumar og
langar mig að þakka samstarfs
fólki mínu í ráðhúsinu fyrir að
hvetja mig áfram. Mig langar að
þakka Jóni Kristni Ásmunds
syni, rekstraraðila Rastarinnar
en hann styrkti báða tónleikana
sem voru haldnir í sumar.
Stuðningur foreldra minna
var ólýsanlegur. Þau hafa verið
stoðir mínar og styttur í allt
sumar og stutt við bakið á mér
hvernig sem viðraði. Án þeirrar
hvatningar hefði þetta sennilega
aldrei orðið að veruleika

allavega ekki heppnast eins vel.
Takk mamma og pabbi!
Ég er algjörleg hrærð yfir
því hve góðar viðtökur ég
fékk í sumar. Fólk hvaðeina úr
sveitarfélaginu hefur stoppað
mig á förnum vegi og hrósað
mér fyrir vel unnin störf. Það
er ómetanlegt og hvetur mig
áfram til að gera enn betur. Mér
finnst námskeiðið sýna það og
sanna hve mikill tónlistaráhugi
er í Snæfellsbæ og ég tel að
hann þurfi að efla á komandi
árum. Ég get fullvissað ykkur
um það að þetta mun ég gera
aftur og er strax farin að hlakka
til. Þessi litla hugmynd sem ég
fékk þetta milda aprílkvöld er
ein besta hugmynd sem ég hef
á ævi minni fengið. Nú held ég
suður til Reykjavíkur í haust til
að læra frekari söng og halda
áfram að malbika minn eigin veg
í tónlist. Þangað til næst!
Ykkar einlæg,
Alda Dís Arnardóttir

Dvalar- og hjúkrunarheimilið Jaðar

Atvinna í boði
Dvalar- og hjúkrunarheimilið Jaðar Ólafsvík auglýsir eftir
starfsfólki:
· Vaktavinna - starfshlutfall 80% og 65%
· Fjölbreytileg og gefandi störf á góðum vinnustað
með þakklátu og skemmtilegu fólki.
· Viðkomandi þarf að hafa góða þjónustulund,
samstarfsvilja, gott viðmót og vera jákvæður
Umsóknareyðublöð fást hjá forstöðumanni og eða á
heimasíðu Jaðars, www.jadar.snb.is undir „umsóknir”
Allar nánar upplýsingar gefur Inga
í síma 857-6605, jadar@snb.is
Umsóknarfrestur er til 15. sept. 2014
Inga Kristinsdóttir
forstöðumaður

Alvöru sjóarasaga
í Frystiklefann
INNRITUN Í

Tónlistarskóla Snæfellsbæjar
verður mánudaginn 25. ágúst
og þriðjudaginn 26. ágúst
frá kl. 10:00 til 12:00 og
frá kl. 14:00 til kl. 16:00.
Hægt er að hringja í síma 433 9928 eða
senda tölvupóst á: tonlistarskoli@snb.is

Í sumar hefur hver stórvið
burðurinn tekið við á fætur
öðrum í Frystiklefanum. Í síð
ustu viku kom dansverkið Dans
aðu fyrir mig í heimsókn og fyllti
húsið, en á komandi vikum
verður meira um nýja leiklist
og skemmtilega tónleika.
Næstkomandi föstudag, 22.
ágúst, verður sjóarastemmning
í húsinu. Arnar Dan Kristjánsson
sem er ungur og fjölhæfur
leikari hefur skrifað og sett
á svið glænýjan einleik um
sjómennskuna. Verkið heitir
Landsliðið á línu en að verkinu
koma einnig hönnuðurinn
Sigríður Soffía og tónsmiðurinn

Bára Gísladóttir. Á meðan Arnar
bregður sér í ýmis hlutverk
spilar Bára á kontrabassann og
nær að galdra fram magnaða
hljóðmynd.
Landsliðið á línu fjallar um
ólseiga áhöfn og örlög sautján
ára pilts sem er í fyrsta sinn að
fara á sjóinn. Pilturinn er með
væntingar um henda sér í djúpu
laugina og ná að fylla vasana af
seðlum. En margt getur komið
fyrir á sjónum og við fylgjumst
með væntingum drengsins
snúast yfir í baráttu upp á líf
og dauða. Sýning hefst kl. 20.00
og miðaverð er 2000 kr.

Að sjálfsögðu er einnig hægt að koma
í húsnæði Tónlistarskóla Snæfellsbæjar
að Hjarðartúni 4-6 í Ólafsvík.
Skólastjóri Tónlistarskóla Snæfellsbæjar

Smiðjugötu 6, Rifi - 436 6500 - www.arnijon.is

ATVINNA
Vélsmiðja Árna Jóns ehf á Riﬁ óskar eftir starfskrafti
í verslun og á lager.
Viðkomandi þarf að vera góður í mannlegum samskiptum, hafa góða
almenna tölvukunnáttu, vera stundvís og jákvæður.
Starﬁð felur í sér sölu og ráðgjöf til viðskiptavina í verslun, umhirða á
lager og bókun reikninga ásamt tilfallandi verkefni í samráði við
verslunarstjóra.
Vélsmiðja Árna Jóns sérhæﬁr sig í þjónustu við fyrirtæki í sjávarútvegi.
Vinnutími er eftir samkomulagi frá 08:00 - 13:00 eða 13:00 – 17:00 alla
virka daga.

Allar upplýsingar veitir Samúel Jón Samúelsson markaðs og sölustjóri
í s: 8593320 einnig er hægt að senda umsóknir með ferilskrá
á netfangið samuel@arnijon.is

