Ólafsbraut 55, Ólafsvík
Sími: 436 1212

971 tbl - 21. árg.

21. apríl 2021

Dittað að í hrygningarstoppinu

Hrygningarstoppið er nú á
lokametrunum en því líkur mið
vikudaginn 21. apríl og mega

bátar sem ætla að veiða á því
svæði sem er verið að opna byrja
að veiða klukkan 10 þann dag.

Margir báta
e igendur hafa
notað stoppið til að ditta að
ýmsu í bátunum. Eru eigendur
Ólafs Bjarnasonar SH þar engin

undanteknin og fyrir síðustu
helgi voru menn frá Smiðjunni
Fönix að störfum í Ólafi.

þa

Hrun úr Höfðanum
Grjóthrun varð í Búlandshöfða
á síðasta fimmtudag, ekki var
um stórt hrun að ræða og náði
það ekki inná veg. Það fyllir
þó vel rásina sem er ætluð er
til að taka við svona hruni og
ísköglum. Þetta eru bæði stórir
og litlir steinar en þeir koma
ekki ofarlega úr fjallinu og því
ekki um mikla fallhæð að ræða.
Þetta hefði þó hæglega getað
náð inná veginn og valdið slysi.

Hrun eins og þetta gerast þegar
vatn safnast í berginu og svo
frystir, þá þenst vatnið vatnið
út og þrýstir berginu í sundur,
þegar þiðnar aftur þá er bergið
orðið laust og þá verður hrun.
Reglulega hrynja þó einstaka
steinar úr fjallinu og má sjá þá
í rásinni þegar keyrt er veginn
um Búlandshöfðann.
þa

Betrumbæta motocrossbraut
Nú standa yfir framkvæmdir á
motokrossbrautinni í Snæfellsbæ.
Það er Motorcrossklúbbur Snæ
fellsbæjar sem stendur fyrir fram
kvæmdunum, en brautin hefur
fengið lítið viðhald undanfarin
ár þar sem starfsemi klúbbsins lá
niðri þar til fyrir þremur árum.
Sumarið 2019 var haldið fyrsta
Íslandsmótið síðan 2007 og tókst
það vonum framar. Í fyrra var
ákveðið að nota sumarið í viðhald
og var brautin drenuð með því
að moka niður rör á nokkrum
stöðum og gerðir skurðir til
að losa vatn. Að sögn Janusar
Jónssonar formanns klúbbsins þá
er verið að klára þessi verkefni
núna, með því að bæta við fleiri
rörum og betrumbæta skurði.
Einnig er búið að breyta tveimur
köflum brautarinnar þar á meðal
aðkomu að stökkpalli til að gera
hana öruggari og líka svo brautin
þoli betur bleytu og rigningu. Allt

í allt hafa verið mokaðir niður
rúmlega 200 metrar af drenrörum

óhs

Áb.maður: Jóhannes Ólafsson

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

Prentun: Steinprent ehf.
Sandholt 22a, Ólafsvík
355 Snæfellsbæ
Netfang: steinprent@simnet.is
Sími:

Blaðið kemur út vikulega.

436 1617
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seinustu ár. Íslandsmót verður
haldið 24. júlí í sumar og fram
að því er lokafrágangur, eins og
að sá í kringum brautina og stika
hana af, girða af bílaplan og setja
upp ráshlið.

TIL SÝNIS OG SÖLU
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röð, sem kostar 15 krónur og það
munar um allt. Vinningur kemur
á eina röð, réttu röðina! Kaffið er
á staðnum.
Minnum einnig á að fyrsti
mótsleikur er á laugardaginn kl.
14.00 í Mjólkurbikarnum gegn
Gulldrengjunum (liðið heitir það)
og svo leika strákarnir í Reyni, á
Hellissandsvelli, ef aðstæður leyfa,
í sömu keppni gegn Aftureldingu á
mánudaginn kl. 18.00. Allt að fara
í gang hjá liðunum.

Upplag: 1.100
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Getraunir
Það voru getspakir gestir, sem
heimsóttu okkur síðastliðinn
laugardag. Nokkrir úr Átthagastofu
hópnum giskuðu býsna rétt á
úrslitin og náðu að minnsta kosti
11 réttum af 13 mögulegum og
hlutu vinning fyrir. Eins og minnst
var í síðasta pistli stefnum við á
að selja að minnsta kosti 4000
raðir á viku og við þurfum örfáa
aðila í viðbót til að ná því marki.
Við skorum því á alla þá, sem
áhuga hafa á að styðja við bakið
á strákunum okkar að koma til
okkar á laugardaginn og kaupa
nokkrar raðir því það munar um
allt. Vinsælt er að kaupa miða með
64 röðum, sem kostar 960 krónur,
en hægt er að kaupa allt frá einni

seinustu tvö ár. Að auki var líka
farið í gegnum alla brautina og
mokuð niður grasbörð til að
breikka hana, en með árunum
hefur þrengst töluvert að henni
á nokkrum stöðum. Á næstu
vikum stendur svo til að sækja
sand og bæta inn í brautina en
það hefur talsvert fokið úr henni

Einbýlishúsið að Bárðarás 12 á Hellissandi er komið í sölu. Húsið er samkvæmt
fasteignamati 121,3 fm á einni hæð auk bílskúrs sem er 58,3fm og húsið því alls
179,6 samkv FMR. Komið er inn í forstofu sem er með flísum og gott hol. Þá er
svefnherbergisálma til hægri með fjórum herbergjum og flísalögðu baðherbergi í
hólf og gólf. Einnig er stofa, eldhús, þvottahús og geymsla.
Eftirfarandi upplýsingar eru frá seljanda: Húsið er allt nýlega tekið í gegn. Hiti er í
öllum gólfum, nýlegt vínil-parket á gólfum nema forstofu, þvottahúsi og baði. Þá
eru nýlegar innihurðir og falleg eldhúsinnrétting og m.a. er ljós í skápum. Þá var
rafmagnið í húsinu nær allt endurnýjað sem og neysluvatnslagnir og frárennslislagnir. Búið er að leggja ljósleiðara í húsið. Steypt bílastæði er við bílskúrinn sem er á
lóð hússins og er hann með góðu aðgengi. Hann er með heitu og köldu vatni og
hurðin opnuð með sjálfv.oppnara. Þá er verið að setja í hann þriggja fasa rafmagn
og nýja rafmagnstöflu. Allir gluggar á norðurhlið hússins eru s.t. nýjir og hinir í góðu
lagi og m.a. hefur verið skipt um gler í þeim flestum. Húsið lítur allt vel út bæði
innan sem utan. Lóðin við húsið er öll gróin og það er á góðum stað á Hellissandi.
Skv. seljanda var árið 2019 skipt um þakjárn, rennur og þakskegg/kassa. Þá er við
húsið um 70fm pallur og á honum er nýlegur pottur.
Verð kr 43,2millj.
ATH ATH: Opið hús verður sunnudaginn 25. apríl á milli kl 17.30 og 18.00.
Nánari upplýsingar veitir Ingólfur Gissurarson löggiltur fasteignasali á
Valhöll fasteignasölu S:588-4477. Sýningu eignar annast Pétur Steinar Jóhannsson
aðstoðarmaður fasteignasala í Ólafsvík. S: 893-4718 psj@simnet.is
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Vinnuskóli Snæfellsbæjar sumarið 2021
Snæfellsbær óskar eftir umsóknum um störf í skemmtilegri og lærdómsríkri
sumarvinnu við vinnuskóla Snæfellsbæjar sumarið 2021.
Vinnuskólinn verður starfræktur frá 9. júní til 23. júlí.
• Nemendur í 8. bekk starfa í fjórar vikur, frá 9. júní - 9. júlí.
Daglegur vinnutími frá kl. 8:00 - 12:00.
• Nemendur í 9. og 10. bekk og unglingar í árgangi 2004 starfa í sex vikur,
frá 9. júní - 23. júlí. Daglegur vinnutími frá 8:00 - 16:35 með hádegismat
nema á föstudögum en þá er unnið til kl. 12:00.
Athugið: Nemendur í 10. bekk og unglingar í árgangi 2004 þurfa að skila
rafrænum persónuafslætti og greiða í lífeyrissjóð. Iðgjöld reiknast frá
næstu mánaðarmótum eftir 16 ára afmælisdag.
Nemendur vinnuskóla mæta á eftirfarandi staði, fer eftir búsetu:
• Ólafsvík - Áhaldahús Snæfellsbæjar
• Hellissandur - rúta fer frá Grunnskólanum á Hellissandi
• Rif - rúta fer frá strætóskýlinu efst í Háarifi
Reglur vinnuskólans eru einfaldar og skýrar:
•
•
•
•
•
•
•

Mæta skal á réttum tíma á réttum stað.
Sýna skal flokkstjórum kurteisi.
Einelti er ekki liðið.
Notkun tóbaks er bönnuð. Reykingar, munntóbak, vape og önnur vímuefni.
Notkun farsíma er bönnuð enda er ekki tekin ábyrgð á þeim á vinnutíma.
Öll forföll þarf að tilkynna til verkstjóra.
Leggja þarf til allan vinnufatnað og galla en vinnuskóli leggur til
öryggisvesti.
• Ætlast er til að krakkar mæti með nesti. Ekki er leyft að yfirgefa vinnustað
í pásum.
• Klæðnaður skal hæfa veðri og eðli vinnunnar.
Umsóknarfrestur er til og með 16. maí nk.
Ekki er tekið við umsóknum eftir að umsóknarfrestur hefur liðið.

Snæfellsbær

Vinnuskólinn er eingöngu ætlaður fyrir börn sem eiga
lögheimili í sveitarfélaginu eða eiga foreldri með
lögheimili í sveitarfélaginu.
Umsóknareyðublað má finna á vefsíðu Snæfellsbæjar
og í Ráðhúsi Snæfellsbæjar.
Umsóknum skal skila í Ráðhús Snæfellsbæjar eða á
netfangið valgerdur@snb.is.
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TÖKUM AÐ OKKUR
ALLA MALBIKSVINNU
- stóra sem smáa -

VORTÓNLEIKAR
Kirkjukórs Ólafsvíkur

„SJÁÐU SÓLINA!“

Verðum á Snæfellsnesi 20.07 – 15.08
Allar upplýsingar veita
Baldvin s: 896 5332 og Jón s: 854 2211

verða haldnir
Sumardaginn fyrsta fimmtudaginn 22. apríl 2021
í Ólafsvíkurkirkju kl. 20:00.
Aðgangseyrir 2.000,- ÍSK, börn til 16 ára frítt.
Gætt verður vel að öllum sóttvörnum og hægt er að greiða fyrirfram
með því að leggja inn á reikning kórsins 0190-26-11440
kt: 511209-0640 og skrá sig á fésbókarviðburði sem búinn hefur verið
til. Að sjálfsögðu verður hægt að greiða og skrá sig inn á staðnum.

Fótboltinn aftur af stað
Eftir þriggja vikna pásu er fót
boltinn að komast á skrið aftur og
fagna því margir. Undirbúningur
fyrir tímabilið er á fullu og nýlega
samdi Víkingur við tvo unga og
efnilega leikmenn sem munu
spila með liðinu í sumar. Annar
þeirra er Þorleifur Úlfarsson en
hann kemur á láni frá Breiðablik.
Þorleifur er tvítugur framherji
en hann hann einnig á láni hjá
Víking í fyrra sumar og spilaði
með liðinu fimm leiki og skoraði
eitt mark.
Ingibergur Kort Sigurðsson
hefur einnig skrifað undir samn
ing við liðið um að leika með því
næstu tvö árin. Ingibergur spilaði
með Víking á láni árið 2018 og
stóð sig vel.
Auk þess að bæta við mann
aflann er að mörgu að huga þegar
kemur að boltanum og voru
sjálfboðaliðar á vegum Víkings
mættir á völlinn í Ólafsvík í vikunni
að gera klárt. Þó að völlurinn hafi
verið þakinn snjó er samt þörf á að
sinna vorverkunum og tímabært
að hengja upp auglýsingaskiltin.
Vorveðrið fer svo vonandi bráð

Ingibergur Kort Sigurðsson

Sjálfboðaliðar að gera klárt fyrir skiltauppsetningu á mánudag.

um að láta sjá sig, ekki seinna
vænna en boltinn fer af stað af full
um krafti á næstu helgi og verða
þá spilaðir þrír leikir á þremur
dögum í Snæfellsbæ. Víkingur á
heimaleik við Gullfálkann laugar
daginn 24. apríl, þann 25. á Snæ
fell leik við Skallagrím sem spil
aður verður á Ólafsvíkurvelli og

svo á mánudeginum 26. apríl
tekur Reynir á móti Aftureldingu
á Hellissandsvelli. Nóg verður að
gera hjá knattspyrnuáhugafólki á
svæðinu að fylgjast með þessum
herlegheitum, svo lengi sem
takmarkanir vegna Covid verði
ekki hertar að nýju.
sj

Þorleifur Úlfarsson

Íbúafundur
Breytingar á aðalskipulagi Snæfellsbæjar 2015-2031
á Hellnum
Mánudaginn 3. maí kl. 17:00 - 18:00 verður haldinn opinn kynningarfundur í
gegnum fjarfundarbúnað þar sem drög/tillaga að breytingu aðalskipulags
Snæfellsbæjar verður kynnt.
Breytingin felst í breyttri landnotkun á lóð Melabúðar 1 og á hluta jarðarinnar
Gíslabæjar. Landnotkun Melabúðar verður breytt úr frístundabyggð í
íbúðarbyggð. Svæði fyrir verslun og þjónustu (VÞ-6) á jörðinni Gíslabær er
stækkað og nær nú einnig upp fyrir veg. Reitur fyrir verslun og þjónustu neðan
vegar er 4.800 fm og heimilt byggingarmagn neðan vegar verði allt að 1.000 fm
með nýtingarhlutfall allt að 0.21. Á reitnum má reka hótel, veitingaþjónustu eða
aðra þjónustu sem samrýmist byggð á svæðinu. Ofan vegar stækkar svæði VÞ-6
og verður svæðið alls 35.000 fm eða 3.5 ha. Þar verður heimilt að reisa átta
smáhýsi vegna ferðaþjónustu, hvert allt að 40 fm að stærð.
Íbúar og hagsmunaaðilar eru hvattir til að taka þátt í fundinum og kynna sér
skipulagshugmyndir strax á frumstigi. Hlekkur á fundinn verður aðgengilegur á facebooksíðu Snæfellsbæjar samdægurs. Skipulagstillöguna er
hægt að finna á vef Snæfellsbæjar, www.snb.is. Tekið verður við
ábendingum eftir fundinn til og með 9. maí 2021.
Eftir kynninguna verða skipulagsgögn lögð fyrir bæjarstjórn til frekari afgreiðslu.
Ákveði bæjarstjórn að auglýsa ofangreindar skipulagsbreytingar mun frestur til
að gera athugasemdir vera að minnsta kosti 6 vikur.
Tæknideild Snæfellsbæjar
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Vel heppnað sundátak
Það hefur eflaust ekki farið
fram hjá íbúum Snæfellsbæjar
að frítt var ofan í sundlaugina
allan marsmánuð. Ástæðan fyrir
fríu aðgengi var heilsueflandi
sundátak og voru bæjarbúar
hvattir til að skrá sundferðir sínar
niður hjá starfsfólki laugarinnar.
Á meðan átakinu stóð voru 1666
gestir sem sóttu sundlaugina en
það er svipað og hefur verið í sama
mánuði síðastliðin ár. Hins vegar
þarf að taka inn í reikninginn

að vegna Covid þurfti að loka
sundlaugum landsins þann 25.
mars og tapaðist þar vika, svo ætla
má að aðsókn hefði getað verið
meiri en undanfarin ár þó að erfitt
sé að gefa sér það. Af þessum 1666
gestum voru 80 þeirra sem tóku
þátt í átaki sundlaugarinnar með
því að skrá niður syntar ferðir.
Samtals syntu þátttakendur 116,4
km eða 4850 ferðir á bakka.
Tveir heppnir þátttakendur voru
dregnir af handahófi og fengu

Við bjóðum upp á
alhliða bílaviðgerðir,
dekkjaskipti og smurþjónustu.
Tímapantanir í síma 436-1111

árskort í Sundlaug Snæfellsbæjar
í verðlaun, það voru þær
Svanborg Tryggvadóttir og Elsý
Sigurðardóttir sem urðu svo

heppnar. Auk þeirra hlaut Marek
Imgront sérstök aukaverðlaun
fyrir góða þátttöku og miklar
framfarir í sundlauginni.

Jökull Bæjarblað
steinprent@simnet.is
436 1617

sj

Aflafréttir
Dagana 12. til 18 apríl var
ágætis veiði, þó sérstaklega hjá
Kristni HU sem fékk metafla í
tveimur róðrum af þremur þessa
daga. Í fyrri róðrinum komu þeir
með rúm 29 tonn að landi á 60
bala og í seinni róðrinum rúm
32 tonn en þann dag drógu þeir
78 bala og var það í kringum 410
kíló á bala sem er mjög gott. Var
báturinn drekkhlaðinn, lestin var
full upp í lúgu og 8 kör á dekkinu.
Þar sem ekki hafði spáð vel næstu
daga drógu þeir meira en ætlað
var þennan dag og eru tonnin
32 með því mesta sem Kristinn
HU hefur landað eftir einn róður.
Engin beitningavél er í Kristni og
hafa þeir beitt með loðnu nú í
apríl sem hefur gefist vel og
greinilegt að Steinbíturinn bítur
vel á loðnuna.
Af afla annarra báta er það að
frétta að dagana 12. til 18. apríl
komu alls 501 tonn á land í höfnum
Snæfellsbæjar í 43 löndunum en
engin löndun var á Arnarstapa
þessa daga. Í Rifshöfn var landað
296 tonnum í 19 löndunum og í
Ólafsvíkurhöfn 205 tonnum í 24
löndunum. Hjá litlu línubátunum
gekk Kristni HU mjög vel eins á
áður segir og landaði hann 70
tonnum í 3 löndunum þessa
daga. Hafdís SK 25 tonnum í
2, Sverrir SH 16 tonnum í 3 og
Indriði Kristins BA 15 tonnum
í 1 löndun í Ólafsvíkurhöfn. Í
Rifshöfn landaði Stakkhamar SH
10 tonnum í 1, Lilja SH 10 tonnum

í 2, Gullhólmi SH 9 tonnum í 2 og
Arney HU 8 tonnum í 2 löndunum.
Allir stóru línubátarnir sem
róa frá Rifi lönduðu þessa daga
Rifsnes SH landaði 66 tonnum
í 2, Tjaldur SH 42 tonnum í
1, Örvar SH 34 tonnum í 1 og
Hamar SH 13 tonnum í 1 löndun.
Tveir grásleppubátar lönduðu
þessa daga, Rán SH 17 tonnum
í 4 og Signý HU 14 tonnum í 5
löndunum. Magnús SH fékk 87
tonn í netin í 5 löndunum og
Matthías fékk 15 tonn í dragnótina
í 1 löndun. Hrygningarstoppinu
lýkur svo í þessari viku og fjölgar
þá bátum á sjó.
Botnvörpubátarnir 4 í Grundar
firði í lönduðu allir einu sinni
þessa daga og landaði Sigurborg
SH 83 tonnum, Hringur SH 72
tonnum, Farsæll SH 70 tonnum

og Runólfur SH 62 tonnum. Birta
SH er á grásleppu og landaði 8
tonnum í 5 löndunum. Kap II VE
fékk 34 tonn í netin í einni löndun

og komu því alls 330 tonn á land í
Grundarfirði í 10 löndunum.

þa

- Bílaviðgerðir
- Skipaþjónusta
- Almenn suðuvinna
- Smurþjónusta
- Smábátaþjónusta
- Dekkjaverkstæði
vegr@vegr.is vegr.is
S: 849-7276 Remek og 898-5463 Þórður

BYGGINGARFULLTRÚI
HJÁ SNÆFELLSBÆ
Snæfellsbær er landstærsta sveitarfélagið
á Snæfellsnesi með um 1.700 íbúa.
Í Snæfellsbæ er vel tekið á móti nýjum
íbúum og þar má finna góða leik- og
grunnskóla auk öflugs félags- og íþróttalífs
fyrir börn sem fullorðna. Sjávarútvegur
er burðarstoð atvinnulífs í Snæfellsbæ
auk ferðaþjónustu enda Snæfellsjökull
miðdepill sveitarfélagsins og sést víða að.
Í Snæfellsbæ er boðið upp á vinnuaðstöðu
fyrir störf án staðsetningar.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi
viðkomandi fagfélags og Launanefndar
sveitarfélaga. Umsóknarfrestur er til 3. maí.
Umsóknir með ítarlegri ferilskrá
og kynningarbréfi óskast fylltar út á
hagvangur.is.
Nánari upplýsingar um
starfið veitir Geirlaug Jóhannsdóttir,
geirlaug@hagvangur.is

Snæfellsbær óskar eftir að ráða byggingarfulltrúa. Byggingarfulltrúi starfar á tæknideild
Snæfellsbæjar og er hlutverk hans m.a. að tryggja að starfsemi tengd byggingarmálum
sé í samræmi við lög og reglugerðir og gildandi fjárhagsáætlun.
Helstu verkefni og ábyrgð

Hvað verður í boði fyrir börn
og ungmenni í Snæfellsbæ
sumarið 2021?
Sumarið er tíminn og nú þegar
farið er að vora eru margir farnir
að huga að tómstundum og
annarri afþreyingu fyrir sumarið.
Íþrótta og æskulýðsfulltrúi Snæ
fellsbæjar biðlar til einstaklinga
eða félaga sem áforma að bjóða
börnum, ungmennum eða öðrum
íbúum í bæjarfélaginu upp á tóm
stundanámskeið, leikjanámskeið

Menntunar- og hæfniskröfur

• Tryggja að lögum um mannvirki nr. 160/2010,
skipulagslögum nr. 123/2010 og öðrum
lögum og reglugerðum varðandi
byggingarmál í sveitarfélaginu sé framfylgt
• Byggingareftirlit og umsjón með
byggingarmálum sveitarfélagsins, þ.m.t.
nýframkvæmdum og viðhaldsframkvæmdum
• Ráðgjöf er varðar byggingarmál ásamt
móttöku og afgreiðslu á
byggingarleyfisumsóknum
• Móttaka og afgreiðsla umsókna um
byggingarlóðir
• Ábyrgð á skráningu mannvirkja og
staðfestingu eignaskiptayfirlýsinga
• Framkvæmd úttekta og útgáfa leyfa
• Ráðgjöf og þjónusta við hagsmunaaðila

eða aðra afþreyingu í sumar að
láta vita á netfangið laufey@snb.
is fyrir 1. maí næstkomandi.
Allar upplýsingar um afþreyingu
í Snæfellsbæ sumarið 2021 verða
svo settar inn á heimasíðu Snæ
fellsb æjar þar sem íbúar geta
kynnt sér dagskrá sumarsins og
farið að skipuleggja sig.

• Háskólamenntun á sviði byggingarmála
• Löggilding sem hönnuður skv. 25. gr.
mannvirkjalaga nr. 160/2010
• Góð þekking og reynsla á sviði byggingarmála
• Rík þjónustulund og lipurð í mannlegum
samskiptum
• Reynsla af verkefnastjórnun er kostur
• Frumkvæði og nákvæm vinnubrögð
• Góð almenn tölvukunnátta, ásamt kunnáttu í
teikniforritum
• Þekking á opinberri stjórnsýslu æskileg

Plokkdagurinn
2021
Einu sinni á ári skipuleggur
Plokk á Íslandi Stóra plokkdag
inn, dag tileinkaðan plokki og
eru þá landsmenn allir hvattir
til að taka þátt í að fegra nær
umhverfi sitt. Dagurinn er yfir
leitt haldinn síðustu helgina í
apríl en dagur jarðar er haldinn
hátíðlegur um allan heim þann
28. apríl. Sömuleiðis er dagur
umhverfisins haldinn hátíðlegur
þann 25. apríl ár hvert og á því
vel við að taka til hendinni í lok
aprílmánaðar.
Notkun á einnota grímum og
hönskum hefur aukist töluvert
síðastliðið árið auk alls ruslsins
sem vanalega er á ferðinni og nú

þegar sumardagurinn fyrsti er að
ganga í garð er prýðilegur tími til
að hreinsa til og koma ruslinu úr
vegi. Ekki nóg með að plokkið sé
mikilvægt verkefni sem allir ættu
að láta sig varða náttúrunnar
vegna þá er þetta líka frábær
hreyfing fyrir alla fjölskylduna
sem auðvelt er að stunda í
samkomutakmörkunum sem
eru við gildi í dag.
Sveitarfélögin á Snæfellsnesi
hvetja íbúa til að taka þátt í
að plokka og hreinsa til í nær
umhverfi sínu því margt smátt
gerir eitt stórt.
sj

Lifandi og skemmtileg sumarstörf
hjá Snæfellsbæ
Snæfellsbær býður upp á skemmtilega og hressandi útivinnu í sumar sem
hefur það að leiðarljósi að fegra umhverfi Snæfellsbæjar.
Leitað er að 14 - 18 einstaklingum til starfa við uppbyggileg og fjölbreytt
verkefni. Umsækjendur þurfa að vera 18 ára eða eldri og reiðubúnir að starfa
við neðangreind störf í þrjá mánuði.
Leiðbeinendur / flokkstjórar í vinnuskóla
• Leitað að sex - átta einstaklingum í vinnu.
• Um er að ræða 100% störf í þrjá mánuði frá 17. maí nk.
• Umsækjendur þurfa að vera 18 ára eða eldri, vera færir um að stýra
vinnuskólahópi, hafa reynslu og áhuga á að vinna með og fræða unglinga.
• Umsækjendur eru tóbakslausir, sjálfstæðir og góðar fyrirmyndir.
• Þekking á staðarháttum í sveitarfélaginu er nauðsynleg.
Sumarvinna
•
•
•
•

Leitað að átta - tíu einstaklingum í vinnu.
Um er að ræða 100% störf í þrjá mánuði.
Umsækjendur þurfa að vera 18 ára eða eldri.
Umsækjendur eru duglegir, áhugasamir um útivinnu, tóbakslausir,
sjálfstæðir og dugmiklir.

Umsóknareyðublað má finna á vefsíðu Snæfellsbæjar
og í Ráðhúsi Snæfellsbæjar.
Umsækjendur eru beðnir að senda umsókn
á neðangreint netfang eða skila henni í Ráðhús
Snæfellsbæjar.

Umsóknarfrestur er til og með 25. apríl 2021.
Ekki er tekið við umsóknum eftir að umsóknarfrestur hefur liðið.

Snæfellsbær

Valgerður Hlín Kristmannsdóttir, valgerdur@snb.is
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