Ledige stillinger

DAGLIG LEDER PPT

SEKRETÆR

• 100 % fast stilling for PPT for Ytre Nordmøre.
Søknadsfrist: 2. mai.

• 50 % stilling ved Bo og habilitering har ledig fast som sekretær.
Søknadsfrist: 24. april.

ENHETSLEDER FLYKTNING- OG
INNVANDRERTJENESTEN

SOMMERJOBB I KOMMUNEN

Når sommeren kommer har Kristiansund kommune behov for deg som er:
• Helsefagarbeider.
• Hjemmehjelp.
• Sykepleier.
• Vernepleier.
• Assistent.
• Renholder.
• Studenter/elever: sykepleie, helsefag, vernepleie.
• Evt. andre med helse- og sosialfaglig utdanning.
Søknadsfrist: 24. april.

• 100 % fast stilling.
Søknadsfrist: 25. april.

SYKEHJEMSLEGE
• 100 % fast stilling.
Søknadsfrist: 26. april.

JURIST

• 100 % fast stilling ved Plan- og byggesak.
Søknadsfrist: 24. april.

BARNEVERNKURATORER
• Ledige vikariater ved Barn, familie og helse.
Søknadsfrist: 24. april.

SYKEPLEIERE, HELSEFAGARBEIDERE
OG STUDENTER/ELEVER

Fullstendig utlysningstekst og informasjon om hvordan du søker, finner du på kristiansund.no
under fanen «Ledige stillinger».

• Ledige stillinger ved Bergan sykehjem.
• Ledige stillinger ved Hjemmetjenesten.
Søknadsfrist: 23. april.

PROSJEKTLEDER SKOLEBYGG

• 100 % midlertidig stilling i 3 år, med mulighet for fast ansettelse.
Søknadsfrist: 2. mai.

KUNNGJØRINGER

ÅPNINGSTIDER PÅSKA 2017
Kommunale kontor og kommunale barnehager
•   Mandag 10. og tirsdag 11. april: Vanlig åpningstid.
•   Onsdag 12. april: Stengt fra kl. 12.
•   Etter ordinær arbeidstid blir kommunens sentralbord automatisk koblet over til
alarmsentralen (døgnbetjent). Alarmsentralen videreformidler henvendelser som
krever øyeblikkelige tiltak.
Frei helsestasjon
•    Stengt 10. – 12. april.
Sentrum helsestasjon
•    Mandag 10. og tirsdag 11. april: Kl. 08.30 – 15.00.
•    Onsdag 12. april: Stengt.
•    Vaksinasjonskontoret: Stengt.
Helsestasjon for ungdom
• Onsdag 12. april: stengt.
Biblioteket
•    Mandag 10. og tirsdag 11. april: Kl. 10.00 – 16.00.
•    Onsdag 12. april: Kl. 10.00 – 12.00.
•    Lørdag 15. april (Påskeaften): Stengt.
Avfallsmottak Hagelin
• Mandag 10. og tirsdag 11. april: Vanlig åpningstid.
•   Onsdag 12. april: Mottaket stenger kl. 11.30.
Gjenbrukshallen Hagelin
•    Stengt uke 15 og 16 for salg og utstilling.
•    Gjenbrukshallen tar imot gjenstander når miljøstasjonen er åpen.

Renovasjon - innkjøring av helligdager
Uke 15 (10. - 16. april)
•    Mandags- og tirsdagsruter kjøres mandag 10. april.
•    Onsdags- og torsdagsruter kjøres tirsdag 11. april.
•    Fredagsruter kjøres onsdag 12. april.
Uke 16: (17. – 23. april)
•    Mandagsrute Nordlandet kjøres tirsdag 18. april.
•    Mandagsrute Frei kjøres onsdag 19. april.
•    Mandagsrute Innlandet kjøres torsdag 20. april.

PARK OG BARNEHAGE I KARIHOLA,
DETALJREGULERING – HØRING OG
OFFENTLIG ETTERSYN (R-289)
Plan- og bygningsrådet vedtok i møte den 06.04.2017
vedtatt at ovennevnte regulerings-plan skal legges ut
til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.
Hensikten med planen er å bygge ny barnehage i Karihola med plass til inntil 168 barn.
Søknad om byggetillatelse blir behandlet felles med
forslag til reguleringsplan, jf. plan- og bygningsloven §
12-15.
Planforslaget er tilgjengelig på kristiansund.no (under «Høring, prosjekt og planer), på servicekontoret (Langveien 19), og ved enhet for plan- og byggesak (Brannstasjonen, Øvre Enggate
8). De som er særskilt berørt vil få tilsendt varsel.
Merknader sendes innen 20. mai til: byggesak@kristiansund.kommune.no, eller Kristiansund
kommune, Plan- og byggesaksenheten, Øvre Enggate 8, 6509 Kristiansund. Hvis det foreligger
grunnlag for innvendinger eller merknader, men at endelig uttalelse ikke kan gis innen fristens
utløp, bes dette meddelt oss senest innen samme dato.
Det vil bli arrangert folkemøte i forbindelse med planarbeidet, og kommunen vil komme tilbake
med nærmere opplysninger om dette når datoen er stadfestet.

PÅ NETT MED BIBLIOTEKET
Trenger du hjelp til å komme i gang med PC eller nettbrett? Biblioteket arrangerer datakurs for
nybegynnere.
• Kurs 1: Bruk av PC, internett og e-post. 4 økter over to uker: 25. og 27. april,
2. og 4. mai, kl. 12.00-13.30.
• Kurs 2: Bruk av nettbrett/iPad, internett og e-post. 4 økter over to uker:
9., 12., 16. og 19. mai, kl. 12.00-13.30.
Deltakere må ha med egen PC eller nettbrett/iPad. Påmelding til Kristiansund bibliotek
tlf. 71 57 51 00

Abonnenter som setter frem dunkene må merke seg endret tømmedag.

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

