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Informerar Hela denna sida är information från Svalövs kommun

The Academy 
– nu nära Svalöv igen! 

Är du intresserad 
av att arbeta som 
r östmottagare?
Under våren 2019 kommer det att hållas val till 
Europaparlamentet den 26 maj. Därför rekryte-
rar nu valnämnden personer som är intresse-
rade av att arbeta som röstmottagare.

I arbetsuppgifterna som röstmottagare ingår bland an-
nat att upprätthålla god ordning i vallokalen, ta emot 
röster och pricka av i röstlängden samt efter vallokalens 
stängning granska och räkna rösterna. 

Alla personer som arbetar som röstmottagare måste 
genomgå en obligatorisk utbildning samt vara myndig. 

Om du är intresserad av att tjänstgöra som röstmot-
tagare under valdag eller vid förtidsröstningen anmäler 
du det via E-tjänsten på kommunens hemsida: 
www.svalov.se/rostmottagare

Vid frågor är du välkommen att kontakta valadmini-
strationen på telefonnummer
0418-47 50 00 eller 
via mail info@svalov.se 

Lediga jobb
i Svalövs kommun

Just nu söker vi 100 sommarvikarier inom vård 
och omsorg och LSS! 

Är du intresserad av att arbeta hos oss i sommar? 
Läs mer om tjänsterna och hur du ansöker på:  
www.svalov.se/jobba hos oss

Titel             Sista ansökningsdag
� Timvikarier inom Vård och      2019-02-15
   Omsorg och LSS 
� Sommarvikarier till Vård      2019-01-31
   och Omsorg
� Sommarvikarier till LSS och     2019-01-31
   personlig assistans

Vi söker även: 
� Socialsekreterare Uppföljning     2019-01-31
� Skolkurator, 2 tjänster      2019-01-31
� Timvikarie/Barnskötare till Kågeröd     2019-01-31
� Lärare i Sfi  till Svalöfs gymnasium      2019-02-17
   och vuxenutbildning 
� Timvikarier och vikarier i sommar      2019-03-31
   sökes på socialpsykiatriskt boende 
Du hittar även information om lediga jobb hos oss på: 
www.off entligajobb.se/lediga-jobb/svalöv

Förra våren hölls den uppskattade utbildningen 
i Svalöv med 17 deltagare. Nu fi nns åter chansen 
att på nära håll delta i The Academy – en utbild-
ning för dig som funderar på att starta eget, pre-
cis har startat eller som har ett företag men som 
vill utveckla en ny verksamhet eller ett nytt ben att 
stå på. 
Kursen vänder sig till alla som har drömmar om att starta 
egen verksamhet med ambition att kunna leva på företagan-
det. Kursen vänder sig också till de som redan har ett företag 

men som vill utveckla en ny verksamhet eller ett nytt ben att 
stå på. 

The Academy är en utbildning i sex delar – som denna 
gång genomförs i Landskrona – där vi visar, och låter er 
testa, ett annat perspektiv på företagande och entreprenör-
skap än det som vanligtvis erbjuds. 

Utbildningen startar den 18 mars och har sex moduler.  
Varje tillfälle är mellan kl. 17.30-20.30 

Familjen Helsingborg har tillsammans med Forza of Swe-
den, som har 10 års erfarenhet av entreprenörsutbildningar, 
tagit fram denna k urs.

På bilden syns 
deltagarna från 
förra vårens 
The Academy, 
som hölls 
i Svalöv.

Informationsmöte om 
Senior Sport School
Är du 60+ och vill vara med på ett ”hälsoäventyr” 
i vår? Välkommen till vårt öppna informations-
möte om Senior Sport School.

När: 6 februari, klockan 10.00-11.00
Var: fullmäktigesalen, Svalövs kommunhus, Herrevadsg 10
På informationsmötet tar vi även emot anmälningar till Se-
nior Sport School.

Läs mer här: 
www.seniorsportschool.se eller www.svalov.se

Snart startar 
vårens V.I.P-kurser
V.I.P – Viktig Intressant Person är ett utbildnings-
program som syftar till att stärka självkänslan.

Kursen vänder sig till dig 
som vill träna på att ut-
trycka och bli medveten 
om dina känslor. Att dela 
dina åsikter och erfaren-
heter i grupp sätter igång 
processer som kan leda 
till en förändring och öka 
självkänslan. Det blir då 
också lättare att göra bra val i olika situationer.
Information om kursen
Kursen består av 12 utbildningstillfällen. Vi träff as en gång 
i veckan och varje träff  varar i cirka två timmar. Vi bjuder på 
fi ka. Varje utbildningsgrupp består av ungefär sex personer. 
Kvinnor och män går i olika grupper.
Läs mer och anmäl dig!
Nya kurser arrangeras vår och höst. Preliminärt startar vå-
rens första kurstillfälle i vecka 11. Exakt tid och datum med-
delas senare. Läs mer om kursen samt hur du anmäler dig 
på:  www.svalov.se/viputbildning
Vid frågor och funderingar, vänligen kontakta:
Gunnel Fjell, socialrådgivare, tel: 0418-47 53 30
E-post. gunnel.fjell@svalov.se

Kvinnoöppet 
– med start den 5 februari
Kvinnoöppet är en verksamhet för kvinnor mel-
lan 18 och 67 år och som bor i Svalövs kommun.

Här erbjuds gemenskap och social samvaro i trevlig miljö 
samt olika aktiviteter. Dessa deltar du på om du vill. Du kan 
också komma och bara fi ka, prata lite eller bara titta på. Un-
der våra öppettider kan du komma och gå som du vill och 
kontakten med Kvinnoöppet är kostnadsfri.

När: varje tisdag, med start den 5 februari , mellan klockan 
10.00-12.00, om inget annat anges.
Var: Carl XI gata 17, Svalöv.
På Kvinnoöppet fi nns alltid två personer i tjänst och vi som 
arbetar här har tystnadsplikt.
Kontakt: 0418-66 52 63 (Viva/Adato), eller 0418-47 50 00 
(växel). 

Välkomna!

Fredagscafé 
på Solgården

Nu är det dags för Solgårdens fredagscaféer 
igen. Två gånger i månaden fi nns det möjlighet 
att njuta av underhållning och fi ka. 

När: 8 och 22 februari kl. 14.30
Var: Solgården, Felestadsvägen 1,  Svalöv
Pris: 35 kronor 

Välkommen!

Mer information om The Academy och hur du ansöker hittar du på: www.svalov.se/företagsutbildningar
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