DRIVA

Fredag 6. mars 2015
●

Kunngjøringer

●

Skiskytingens dag
Laurdag 7. mars 2015 kl 12–15, blir det
arrangert Skiskytingens dag ved
skiskytteranlegget på Nordmarka skisenter.
Ingen tidtaking.
Arrangøren held våpen og ammunisjon (kal 22).
Merker kan kjøpes etter endt merkeprøve.
Uformell aktivitet - alle kan delta
Velkomne!
Arrangør: Indre Nordmøre Forsvarsforening

8. mars 2015

Religiøse møter

Gjør det om i

●

Stilling ledig

PENGER!

LEIRSTED

bibelhelg

Alt kan selges ved hjelp
av en rubrikkannonse.

6.–8. m

Indre Nordmøre Opplæringskontor er et flerfaglig opplæringskontor
som dekker kommunene Rindal, Surnadal og Halsa. Kontoret skal
koordinere og effektivisere medlemsbedriftenes opplæringsvirksomhet, og bidra til god faglig kvalitet i fagopplæringen. Kontoret
eies av medlemsbedriftene og har i dag ca. 60 lærlinger og 40
medlemsbedrifter.

Det koster mindre
enn du tror!

Samlinger
Fredag kl 20.00.
lørdag
kl 09.45, 11.15, 16.00 og 20.00.
søndag kl 11.15.
Servering.
Velkommen til Solhøgda

Vi søker etter

Tlf. 71 68 97 40

daglig leder
for Indre Nordmøre Opplæringskontor
En av regionens viktigste stillinger

www.tysse.no

Vi ønsker at du har erfaring fra næringslivet og god
kjennskap til lærlingordningen. Vi ønsker at du er
løsningsorientert, ansvarsfull og beslutningsdyktig.

- tilhenger av norsk kvalitet

Sunndalsøra, Øra Kafé
kl. 18.00
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Hovedtaler:
Kirsti Bergstø

For fullstendig utlysningstekst,
se vår hjemmeside www.inmo.no

- tilhenger av norsk kvalitet

Søknsfst: 01.04.15
Søknad på stillingen sendes: goril@inmo.no

Apell:
Ina Libak

6WRUW PRGHOOXWYDOJ SURGXVHUW L 1RUJH

Underholdning:
Krokusproduksjoner
Identitet
Hanna og Rikke

SOLLID MEK VERKSTED AS

INDUSTRIVEIEN 27, 6652 SURNADAL. Tlf 71 66 16 01

ANNONSEANSVAR: Avisenes ansvar for feil i annonseteksten
eller for at annonser ikke kommer inn på rekvirert tidspunkt,
innskrenker seg til maksimum annonsen pris.
(Norsk Annonsepraksis)

MELKILD BILVERKSTED AS

NORDMØRSVN. 35, 6601 SUNNDALSØRA. Tlf 71 69 99 95

Avdligsld Haglad Suadal 100% sillig
Vi søker etter avdelingsleder, en pliktoppfyllende, positiv og energisk person. Du har praktisk sans, blikk for detaljer og god arbeidskapasitet.
Det er viktig at du er vant med, og trives med, et høyt arbeidstempo og fysisk arbeid, og jobber strukturert.
Dine oppgaver vil blant annet være:

• veilede våre kunder • holde orden i butikken og på lageret

at de rette varene alltid er i hyllene, med rett merking og de riktige prisene
bevare og utvikle det gode arbeidsmiljøet

• sørge for at din avdeling er topptrimmet, og

• bidra til at butikken følger konsept og gjeldende rutiner

• bidra til å

• innhente og formidle kunnskap om produktene i din avdeling

Ga f ssg md muligh f fas sillig
Dine oppgaver vil blant annet være:

• Kundebehandling • Veiledning og kunnskap om produktene til kunder og ansatte • Påfylling av varer

• Div forefallende arbeid

Ssghjl il Haglad g Byggmakk
Vi søker fleksible butikkmedarbeidere som kan stille opp på kort varsel og trå til når vi trenger ekstra bemanning i perioden 1. mai - 15. august.
Oppgavene vil bestå av forefallende arbeid som å holde orden og ryddighet i butikken, salg, kundeveiledning og varepåfyll.
Kassearbeid vil også være en del av jobben. Du som søker må kunne jobbe dagtid, kveldstid og helg.
Du må være effektiv, pålitelig, blid, serviceinnstilt, samarbeidsvillig og kunne takle en hektisk hverdag.

KontAKtperSoner:
Daglig ld Haglad Suadal:
May Britt Dyrli, tlf 917 20 594
Buikksjf Byggmakk Suadal:
Ivar Helge Kvendset (Ivers), tlf 916 76 541

Surnadal

21

Fis: 20. mas 2015.

Surnadal

