Ledige stillinger
SYKEPLEIERE

KULTURSKOLELÆRER/TEATERPEDAGOG

• 100 % Hjemmetjenesten, Barmanhaugen bofellesskap.

• 40% fast ved Kristiansund kulturskole.

• 80 % Hjemmetjenesten, rode 2.

Søknadsfrist: 22. mai.

• 75 % Hjemmetjenesten, natt ved rode 2.
Søknadsfrist: 22. mai.

VIKARIAT ALARMSENTRALEN

PEDAGOGISKE LEDERE BARNEHAGER

Søknadsfrist: 29. mai.

• Vi søker sykepleier, erfaren helsefagarbeider eller sykepleierstudent.
• 100 % og 50 % vikariat ved Rensvik barnehage.
• 100 % vikariat (40 % ved Karihola barnehage og 60 % stilling ved
Myra barnehage).
• Evt. andre stillinger som pedagogisk leder som måtte bli ledig i
barnehagene.

DRIFTSINGENIØR VEI
• 100 % fast stilling ved Kommunalteknikk.
Søknadsfrist: 25. mai.

Søknadsfrist: 22. mai.

SFO-KOORDINATOR
• 60 % fast ved Innlandet skole.
Søknadsfrist: 22. mai.
Fullstendig utlysningstekst og informasjon om hvordan du søker, finner du på kristiansund.no under fanen «Ledige stillinger».

Kunngjøringer
FRIGJØRINGS- OG VETERANDAGERN 8. MAI

under sprengning. Sprengning varsles med sirene.

Minnestund i Minnelunden kl. 18. Tale og kransnedleggelse
v/oberstløytnant John Arvid Svindland, HV11. Kransnedleggelse ved
Minnesmerket Holocaust i Roselunden. Minnestund på Piren
ca. kl. 18.30 – 18.45. Tale og kransnedleggelse v/journalist Tore Dyrnes.

Er det spørsmål om arbeidene, kontakt med Steinar Grimsmo
tlf: 958 74 817.

Kristiansund HV-område er flaggborg og musikkorpset Tempo spiller.

ANLEGGSARBEID GANG- OG SYKKELVEI OLE VIGS
GATE/TUNNELGATA
Det skal legges nye vann og avløpsledninger fra Dalegata/Rv 70 og opp
til gangveien. I tillegg skal det etableres en ny pumpestasjon på strekningen. Grøftearbeidene starter 8. mai og antas å være ferdige i løpet av
august. I denne perioden blir det bli noe anleggstransport på gangveien.
Ferdsel på gangveien kan tilnærmet foregå som normalt, men blir stengt

LEIE AV KOMMUNALE IDRETTSANLEGG
SKOLEÅRET 2016-2017
Søknader om leie av kommunale idrettsanlegg skoleåret 2017-2018
(21.08.2017 - 22.06.2018).
Dette gjelder: Gymsaler, Brannstasjonen, Idrettshallen og
Atlanterhavsbadet.
Søknad må leveres elektronisk og søknadsskjema er lagt ut på
http://www.kristiansund.kommune.no/06-selvbetjening/
For spørsmål: 71 57 51 40.
Søknadsfrist: 21. mai.

Politiske møter
• Eldrerådet: 8. mai kl. 10.00, formannskapssalen.
• Bystyret: 9. mai kl. 13.00, bystyresalen.
Møter i folkevalgte organ holdes for åpne dører, bortsett fra saker som er unntatt offentlighet.

Trykker du
når du er på facebooksiden til Kristiansund kommune,
får du nyheter fra kommunen automatisk på veggen din.

