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Alþjóðlegur bænadagur kvenna
5. mars 2021
Hefur þú heyrt um landið Vanuatu? Það er eyríki
í Eyjaálfu og við munum kynnast landinu á
alþjóðlegum bænadegi kvenna þar sem konur frá
Vanuatu hafa útbúið efni fyrir okkur.
Föstudaginn 5. mars kl. 19 ætlum við að koma saman í
safnaðarheimili á Melstað til að fræðast um landið með myndum, tónlist og veitingum, síðan förum við í kirkju til að heyra sögu
kvenna frá Vanuatu, lesa bænir og syngja saman.
Hópur kvenna úr mörgum sóknum í Húnaþingi vestra hefur tekið
þátt í verkefninu síðan 2006 en það væri gaman að sjá ný andlit!
Undirbúningsfundur verður haldinn miðvikudaginn 3. mars kl.
17 í safnaðarheimili á Melstað, gaman væri að fá fleiri að taka
þátt.

Aðalfundur
Aðalfundur Sjálfstæðisfélags V-Hún verður haldinn föstudaginn 5.
mars á Hótel Laugarbakka kl. 20:00
Almenn aðalfundarstörf.
Hlökkum til að sjá sem flesta
Stjórn Sjálfstæðisfélags V-Hún
sjonaukinn@sjonaukinn.is - sjonaukinn.is

Sérfræðingur á fjármálasviði – Hvammstanga
Vinnumálastofnun óskar eftir að ráða í stöðu sérfræðings á fjármálasviði
með aðsetur á Hvammstanga. Sérfræðingar á fjármálasviði sinna
fjölbreyttum verkefnum í fjármálaumsýslu Vinnumálastofnunar og þeirra
sjóða sem stofnunin hefur umsýslu með.
Leitað er eftir einstaklingi sem á auðvelt með að tileinka sér gildi
Vinnumálastofnunar, fyrirmyndaþjónusta, virðing og áreiðanleiki.
Helstu verkefni:
• Samskipti við lífeyrissjóði, stéttarfélög og opinberar stofnanir.
• Innlestur á greiðsluskrám.
• Frágangur og leiðréttingar á lífeyrissjóðs- og stéttarfélagsgjöldum.
• Frágangur og leiðréttingar á staðgreiðslu skatta.
• Afstemmingar og reglubundin uppgjör.
• Innheimta og endurgreiðslur.
• Önnur tilfallandi verkefni.
Menntun og hæfni:
• Viðskiptafræðimenntun (BA/BS/BSc) eða sambærileg menntun.
• Þekking á bókhaldi, afstemmingum og uppgjörum.
• Reynsla af störfum úr stjórnsýslu kostur.
• Góð tök á íslensku og ensku.
• Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð og góðir skipulagshæfileikar.
• Góð samskiptahæfni, þjónustulund og metnaður til að skila góðu
starfi.
Umsóknafrestur er til og með 17. mars 2021. Eingöngu er hægt að
sækja um starfið á vef Starfatorgs. Laun eru samkvæmt gildandi
kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og viðkomandi
stéttafélag hafa gert.
Athygli er vakin á því að umsóknir geta gilt í 3 mánuði frá því að
umsóknarfrestur rennur út. Öllum umsóknum verður svarað þegar
ákvörðunin um ráðningu hefur verið tekin. Starfshlutfall er 100% og æskilegt er að viðkomandi geti hafi störf sem fyrst.
Nánari upplýsingar veita: Helga Hassing sviðsstjóri fjármálasviðs,
helga.hassing@vmst.is, Leó Örn Þorleifsson sviðsstjóri réttindasviðs
leo.o.thorleifsson@vmst.is og Vilmar Pétursson mannauðsstjóri
vilmar.petursson@vmst.is í síma 515 4800.

Kjör í stjórnir og nefndir Samstöðu
Stjórn og trúnaðarráð Stéttarfélagsins Samstöðu samþykkti á fundi sínum þann 25. febrúar síðastliðinn, tillögu
uppstillingarnefndar að framboði til stjórnarkjörs í félaginu í þau embætti sem kjósa á um í ár samkvæmt lögum
félagsins.
Skila skal framboðum til stjórnarkjörs í Stéttarfélaginu Samstöðu árið
2021, ásamt meðmælum að minnsta kosti 30 fullgildra félagsmanna, á
skrifstofu Stéttafélagsins Samstöðu Þverbraut 1, 540 Blönduósi, merkt
Kjörstjórn, fyrir kl. 16.00 þann 15.mars 2021.
Stjórn Stéttarfélagsins Samstöðu til 2 ára – 2021-2023
Vara-formaður: Aðalbjörg Valdimarsdóttir
Ritari: Ingibjörg R. Helgadóttir
Varam. í stjórn: Einar Ásgeirsson
Varam. í stjórn: Herdís Harðardóttir
Stjórn sjúkrasjóðs til tveggja ára:
Aðalmaður: Sigríður A. Guðmundsdóttir
Varamaður: Aðalbjörg Valdimarsdóttir
Aðrar stjórnir og nefndir til eins árs:
Skoðunarmenn reikninga:
Aðalmenn: Guðrún Sigurjónsdóttir, Guðmunda Guðmundsdóttir
Varamenn: Vigdís Edda Guðbrandsdóttir, Regína Þórarinsdóttir
Kjörstjórn:
Aðalmenn: Magnús F. Ingjaldsson, Anna Jónasdóttir
Varamenn: Ingibjörg R Helgadóttir, Valdimar Guðmannsson
Stjórn Fræðslusjóðs:
Aðalmenn: Guðmundur Finnbogason, Guðrún Sigurjónsdóttir,
Ingibjörg R. Auðunsdóttir
Varamenn: Kristín Guðbjörg Jónsdóttir, Sigrún Lárusdóttir,
Maríanna Þorgrímsdóttir
Stjórn Vinnudeilusjóðs:
Aðalmenn: Guðmundur Finnbogason, Stefanía A. Garðarsdóttir, Sigríður
A. Guðmundsdóttir
Varamenn: Skúli Sigfússon, Vala Björg Óladóttir, Guðríður Ó Kristinsdóttir
Siðanefnd:
Aðalmenn: Guðmundur Jónsson, Einar Ásgeirsson, Regína Þórarinsdóttir,
Varamenn: Sigríður A. Guðmundsdóttir, Guðríður Ó Kristinsdóttir,
Guðrún Sigurjónsdóttir

Nýjung í félagsmiðstöðinni Órion
Félagsmiðstöðin Órion opnar núna vikulega á þriðjudögum á milli
kl. 13 – 15 fyrir fullorðna einstaklinga. Félagsmiðstöðin er til húsa
á Höfðabraut 6, inngangur lengst til suðurs.
Dagskráin er breytileg og mótast af þátttakendum, alltaf er í boði
að fá sér kaffibolla eða te, vera með handavinnu með sér og sýna
eða læra frá öðrum, spjalla um bækur, taka í spil, fara saman í
gönguferð og fleira. Nánari upplýsingar er hægt að fá hjá
fjölskuldusviði Húnaþings vestra.
Verið velkomin!

Aðalfundur
Aðalfundur Kvenfélagsins Bjarkar verður haldinn á Hótel
Hvammstanga þriðjudaginn 16. mars kl. 19:00.
Vonumst til að sjá sem flestar, nýjar sem reyndar.
Stjórnin

Sendu auglýsinguna þína á netfangið
sjonaukinn@sjonaukinn.is fyrir kl 23:59 á þriðjudögum.
Auglýsingatímabilið er frá miðvikudegi til þriðjudags,
blaðið er birt á vefsíðu Sjónaukans www.sjonaukinn.is á
miðvikudögum.
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