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Raufarhafnarbúar athugið

Fréttabréf á Langanesi og nágrenni
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Ég verð að klippa í íþróttahúsinu á Raufarhöfn á laugardaginn 28. janúar.
Endilega hringið í mig fyrir laugardaginn ef þið viljið tíma.
Athugið að ég verð ekki með vask með mér og býð því ekki uppá litun eða
hárþvott í þetta skiptið.
I‘ll be in Raufarhöfn offering haircuts in the sportcenter on the 28 th of
January. Please call me before Saturday if you would like to have an
appointment. I will only have haircuts but no coloring at this time.
Hlakka til að sjá ykkur
Eygló Jónasdóttir
Sími 867-7908

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.

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

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.

Þorrablót á Kópaskeri
Þorrablót verður haldið í íþróttahúsinu á Kópaskeri
laugardaginn 18. febrúar 2017.
Eins og áður verður glæsilegt þorrahlaðborð í boði,
en ekkert áfengi verður til sölu þ.a. þeir sem það vilja
verða að skipuleggja ferð í Vínbúðina (sjá opnunartíma á
vinbudin.is).
Miðaverð 7.000 kr. Nánar auglýst síðar.

Snyrtistofa Valgerðar
Snyrtistofan mín verður lokuð frá 6. febrúar til 16. febrùar.
Kveðja,
Valgerður snyrtifræðingur

