
 
 

Afleysing vegna fæðingarorlofs í útibúi Lyfju Þórshöfn 
Við leitum að sjálfstæðum og skipulögðum starfsmanni með ríka 
þjónustulund í sölu- og afgreiðslustarf til að leysa af starfsmann í útibúi Lyfju 
á Þórshöfn sem fer í fæðingarorlof.  

Miðað er við að starfsmaður geti byrjað 15. mars 2017 og unnið til 15. janúar 
2018. Starfið felst í ráðgjöf til viðskiptavina um val á vörum, afgreiðslu á 
kassa, afhendingu lyfja gegn lyfseðli, afgreiðslu á lausasölulyfjum og ráðgjöf 
um val og notkun þeirra.  

Um er að ræða 60% starf. Vinnutími er frá kl10-16 fjóra daga í viku. Ráðið 
verður í stöðuna sem fyrst. 

Hæfniskröfur 
Reynsla af verslunarstörfum er æskileg og reynsla úr apóteki er kostur. 
Í samræmi við jafnréttisáætlun Lyfju hf. eru karlar jafnt sem konur hvattir til 
þess að sækja um störf hjá fyrirtækinu. 

Nánari upplýsingar gefur Ingólfur Magnússon, lyfsali Lyfju Húsavík í síma 
464-1212 eða 693-2232, ingolfur@lyfja.is. Vinsamlegast sendið umsókn til 
viðkomandi lyfsala. 
Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál. 

 

 
 

Skeglan 

Skeglan kemur út alla miðvikudaga nema annað sé auglýst.  

Auglýsingar berist á netfangið skeglan@simnet.is eða í síma 892-8202 

fyrir kl. 22:00 á mánudagskvöldum.  

Skeglan kemur næst út miðvikudaginn 15. febrúar 2017. 

Gjaldskrá: Hálfsíða 2.700,-, heilssíða 3.900,-. 
Skeglunni er dreift á hvert heimili allt frá Bakkafirði vestur í Kelduhverfi. 
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Þorrablót á Kópaskeri 2017 

Þorrablót verður haldið í Pakkhúsinu á Kópaskeri laugardaginn 18. febrúar. 

Húsið verður opnað kl. 19 og dagskrá hefst kl. 20. 

Skráning og forsala miða verður í versluninni Skerjakollu á Kópaskeri, sími 

465 1150. Skráningu lýkur um hádegi fimmtudaginn 16.f ebrúar. Við hvetjum 

sem flesta til að ná í miðana í Skerjakollu fyrir kl. 19 á föstudeginum en 

annars við innganginn. Posi til staðar á báðum stöðum. 

Miðaverð fyrir blót (þorrahlaðborð) og ball er 7.000 kr. og 3.000 kr. bara á 

ballið. 

Hljómsveitin LÚXUS mun spila fyrir dansi að dagskrá lokinni. 

Verslunin Skerjakolla mun verða með sjoppu (gos og sælgæti) og bar (bjór og 

léttvín) á staðnum. Barinn lokar kl. 22. 

Þorrablótsnefnd 2017 
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Styrkir til lista- og menningarmála 

Æskulýðs- og menningarnefnd Norðurþings auglýsir eftir umsóknum um 

styrki til lista- og menningarmála. Styrkirnir eru veittir samkvæmt 

skipulagsskrá Lista- og menningarsjóðs Norðurþings og reglum um úthlutun 

úr sjóðnum.  

Úthlutun úr sjóðnum fer fram tvisvar á ári. Skipulagsskrá Lista- og 

menningarsjóðs  ásamt reglum um úthlutun úr sjóðnum má nálgast á 

heimasíðu Norðurþings . 

Umsóknum vegna úthlutunar í mars 2017 skal skila á skrifstofu Norðurþings 

á Húsavík eigi síðar en 24. febrúar n.k. eða með tölvupósti á 

snabbi@nordurthing.is. Allar nánari upplýsingar veitir undirritaður.  

F.h. æskulýðs- og menningarnefndar Norðurþings. 

Snæbjörn Sigurðarson 

menningarfulltrúi 

s. 669-8425,  

snabbi@nordurthing.is  
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yður við lista- og menningarstarf í Norðurþingi 
 

 

Aðalfundur Rauða krossins í Þingeyjarsýslu verður haldinn í Nausti, Húsavík 

kl. 18:30, þriðjudaginn 21. febrúar. 

Rauða kross félagar eru hvattir til að mæta á fundinn en einnig eru nýir 

félagar velkomnir.  

Venjuleg aðalfundarstörf.  

Stjórn Rauða krossins í Þingeyjarsýslu 


