Informerar

Påskmat
”take away” för seniorer
Måltidsservice lagar årets goda påskmat som går att
beställa och ta med hem. Avhämtning på skärtorsdag,
1 april, kl. 12.00 utanför kommunens äldreboende.

Låda 1

Ägghalva med majonnäs, räkor och dill
3 sorters sill
(brantevikssill, gräslökssill & stekt inlagd sill)
Matjessilltårta
Bröd & smör

Låda 2

Varmrökt lax med dill & stenbitsromsås
Gravad lax med hovmästarsås
Västerbottenostpaj
Primörsallad med tomat, örter & spenat

Svalövs kommun erbjuder sommarjobb för unga i
kommunen inom barnomsorg, äldreomsorg, park- och
trädgårdsarbete, föreningsverksamhet samt inom kost
och städ. För att kunna söka dessa sommarjobb måste
Pris: 195 kronor per person
man vara född 2004 eller 2005 samt vara folkbokförd
för samtliga lådor inklusive dessert
(Gäller för dig som är över 65+ och bor i Svalövs i kommunen.
kommun)
Syftet är i huvudsak att ge skolungdomar en introFörbeställning senast 28 mars till respektive kök där duktion till arbetslivet. Men det ger också kommunen
ni väljer att hämta er påskkasse.
en möjlighet att presentera sina verksamheter och
väcka ungdomarnas intresse för att i framtiden arbeta
Teckomatorp, Ängslyckans kök, 0418 - 47 52 89
inom kommunal verksamhet.
Svalöv, Solgårdens kök, 0418 - 47 51 90
Kågeröd, Åsgårdens kök, 0418 - 47 53 74
Eftersom antalet sökande ofta är ﬂer än antalet platser
kan inte alla erbjudas sommarjobb. Vi skulle därför
vilja tipsa om att parallellt söka även andra jobb.

Sommarjobba

inom Vård- och omsorg & LSS!

Urval sker löpande så ansök snarast.
Läs mer och ansök på:
www.offentligajobb.se/lediga-jobb/svalöv

Under sommaren 2021 kommer Svalövs kommun att erbjuda 50 sommarjobbsplatser till ungdomar.

Påskdessert

Prinskorvar och hemgjorda köttbullar
Janssons frestelse
Dillkokt potatis

Ett perfekt sommarjobb för dig som är minst
18 år och har ett genuint intresse av att arbeta
med människor och vill underlätta vardagen
för någon annan.

Sommarjobb för unga
- en introduktion till
arbetslivet!

Låda 4

Låda 3

Nu mer än någonsin behöver vi sommarvikarier för att kunna ge den bästa vården
och omsorgen till invånarna i Svalövs
kommun.

Hela denna sida är information från Svalövs kommun

Sommarjobbet omfattar två perioder
Period 1: 14 juni - 5 juli
Period 2: 19 juli - 6 augusti

Läs mer om kommunens sommarjobb och hur du
ansöker på www.svalov.se/sommmarjobb.
Ansök senast den 31 mars!
Vid frågor och funderingar, vänligen kontakta:
Suzana Majetic, arbetsmarknadskonsulent
Tel: 0418-47 50 41
E-post: suzana.majetic@svalov.se

Lediga jobb i Svalövs kommun
Titel

Sista ansökningsdatum

Fysioterapeut/sjukgymnast
Enhetschef till vård och omsorg
Timvikarier till Hemvården
Sjuksköterska till SÄBO
Sjuksköterska till kvällstjänstgöring
Digitalisering och IT-chef
Sommarjobba inom Vård och omsorg & LSS

2021-03-17
2021-03-17
2021-03-21
2021-03-21
2021-03-21
2021-03-22
2021-03-31

Du hittar även information om lediga jobb hos oss på:
www.offentligajobb.se/lediga-jobb/svalöv
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