11. MAÍ 2022 - 17. MAÍ 2022
• 18. tölublað • 37. árgangur •

Kjörfundur 14. maí 2022
sveitarstjórnarkosningar
Kjörfundur til sveitarstjórnarkosninga í Húnaþingi
vestra verður haldinn í Félagsheimili
Hvammstanga 14. maí 2022.
Kjörfundur stendur frá kl. 09:00 – 22:00.
Kjósendum ber að framvísa skilríkjum á
kjörstað ef þess er óskað. Minnum á að allir sem
hafa erlendan ríkisborgararétt og hafa haft
lögheimili á Íslandi í a.m.k. þrjú ár geta kosið til
sveitarstjórnar. Íbúar frá norðurlöndunum hafa
kosningarétt í því sveitarfélagi sem þeir eiga
lögheimili í.
Atkvæði verða talin í Félagsheimilinu
Hvammstanga, þar sem kjörstjórnin er staðsett, og
hefst talning kl. 23:00.
Kjörstjórn Húnaþings vestra.
sjonaukinn@sjonaukinn.is - sjonaukinn.is

Fjölskyldusvið Húnaþings vestra auglýsir laust starf í
skólaþjónustu og almennri félagsþjónustu.
Starfshlutfall er 75% með starfsstöð á Hvammstanga.
Um er að ræða fjölbreytt starf í góðu starfsumhverfi og
hluti starfsins er viðvera og ráðgjöf í skólum Húnaþings vestra.
Nauðsynlegt er að viðkomandi hafi reynslu og færni til að vinna
með börnum.
Leitað er eftir öflugum og drífandi einstaklingi sem sýnir metnað
og frumkvæði í starfi. Húnaþing vestra er
fjölskylduvænt samfélag sem leggur metnað í að veita góða
persónumiðaða þjónustu.
Helstu verkefni eru:
Annast meðferð mála einstaklinga og fjölskyldna í skóla- og
félagsþjónustu sem og málefni fatlaðra.
Þátttaka í þverfaglegri teymisvinnu s.s. með skólum, leikskólum
og öðrum þjónustustofnunum vegna málefna barna og
fjölskyldna þeirra.
Þátttaka í stefnumótun, mótun verkferla, starfsáætlana og
endurskoðun á reglum í málaflokknum.
Þátttaka í þverfaglegu samstarfi með skólum,
heilbrigðisstofnunum, lögreglu og öðrum sem koma að málefnum
barna og fjölskyldna þeirra.
Önnur verkefni sem sviðsstjóri felur viðkomandi og falla
undir sviðið.
Menntun:
• Starfsréttindi félagsráðgjafa.
• Önnur háskólamenntun sem nýtist í starfi.
Umsóknarfrestur er til og með 15. maí 2022 og umsóknir berist á
netfangið siggi@hunathing.is.
Upplýsingar um starfið veitir Sigurður Þór Ágústsson,
siggi@hunathing.is eða í síma 4552900.

Frá Heilsugæslunni.
Fjórða bólusetning gegn Covid19 er að hefjast á
Heilsugæslustöðinni Hvammstanga, fyrir aldurshópinn 80
ára og eldri.
Næsti bólusetningardagur er 19. maí n.k.
Þeir sem vilja þyggja bólusetninguna en hafa ekki fengið
bókaðan tíma, þurfa að panta tíma í síma 432 1300

Skráning í vinnuskóla Húnaþings vestra
Nú stendur yfir skráning í vinnuskóla fyrir 13-17
ára ungmenni sem hafa lögheimili í Húnaþingi
vestra.
Frekari upplýsingar og skráningarblað er að finna á
heimasíðu sveitarfélagsins.
Sveitarstjóri.

USVH auglýsir eftir nýjum einstaklingum í
ritnefnd Húna.
Ritnefnd sér um öflun efnis, efnisval,
prófarkalestur og auglýsingasöfnun. Gott er ef
viðkomandi gæti tekið viðtöl og/eða skrifað
sjálfur í ritið.
Áhugasamir sendi tölvupóst á usvh@usvh.is

Flugnaeyðing
Minni á flugna- og kóngulóaeyðingu ásamt úðun
fyrir roðamaur og einnig maðki þegar hann lætur á
sér kræla í hekkinu.
Sé einnig um geitungana ef þörf er á.
Björn Þorgrímsson s. 6162016 -meindýraeyðing og
garðaúðun.

AUKAVINNA / HLUTASTARF
Starfskraftur óskast í þrif ca 2 daga í viku.
Hótel Hvammstangi s: 855-1303.

Viðburðir framundan á vegum
D-lista í Húnaþingi vestra
Þriðjudagur 10. maí
Pub quiz og trúbadorkvöld kl. 19-21. með Guðrúnu
Helgu og Guðmundi Grétari á
kosningaskrifstofunni á neðri hæð undir svölunum
í Félagsheimili Hvammstanga.
Miðvikudagur 11. maí
Kosningaskrifstofa opin kl. 19-22.
Fimmtudagur 12. maí
Kosningaskrifstofa opin kl. 19-20.
Föstudagur 13. maí
Fjölskyldufjör kl. 16-18. Grillaðar pylsur og ís.
Föstudagur 13. maí
Kosningaskrifstofa opin kl. 19-20.
Laugardagur 14. maí kl. 12-17
Kosningakaffi D-lista í Safnaðarheimili
Hvammstangakirkju.
Allir velkomnir
D-listi sjálfstæðismanna og óháðra
í Húnaþingi vestra
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Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.68)
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Vélamaður Hvammstanga
Laust er starf vélamanns á starfsstöð Vegagerðarinnar á
Hvammstanga
Helstu verkefni og ábyrgð
• Viðhald, þjónusta og nýbyggingar vega á starfssvæði
Vegagerðarinnar á Hvammstanga.
• Ýmis vinna í starfsstöð
Hæfniskröfur
• Almenn menntun
• Vinnuvélaréttindi /meirapróf
• Almenn ökuréttindi
• Reynsla af sambærilegum störfum æskileg
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í hóp
• Gott vald á íslenskri tungu
• Góð öryggisvitund
Frekari upplýsingar um starfið
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og
efnahagsráðherra og viðkomandi stéttarfélag hafa gert.
Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður. Áhugasamir
einstaklingar, án tillits til kyns, eru hvattir til að sækja um.
Í umsókninni komi fram persónulegar upplýsingar ásamt
þeim hæfnikröfum sem óskað er eftir. Öllum umsóknum
verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið
tekin.
Starfshlutfall er 100%
Umsóknarfrestur er til og með 16.05.2022
Nánari upplýsingar veitir
Birgir Þór Þorbjörnsson, yfirverkstjóri birgir.th.thorbjornsson@vegagerdin.is - 5221781

