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Hela denna sida är information från Svalövs kommun

Sommarjobb för unga 2018
– en introduktion till arbetslivet
Under sommaren 2018 kommer Svalövs kommun
att fördela 50 sommarjobbsplatser till ungdomar
som är folkbokförd i kommunen och är född 2001
och 2002.
Syftet är i huvudsak att ge skolungdomar en introduktion till
arbetslivet. Men det ger också kommunen en möjlighet att
presentera sina verksamheter och väcka ungdomarnas intresse för att i framtiden arbeta inom kommunal verksamhet.
Inom vilka områden finns sommarjobben?
Sommarjobben som erbjuds finns bland annat inom områdena barnomsorg, äldreomsorg, park- och trädgårdsarbete,
föreningsverksamheter samt inom kost och städ. Enstaka
diverse arbeten inom andra områden kan förekomma.
Eftersom antalet sökande ofta är fler än antalet platser så
kan inte alla erbjudas sommarjobb, det rekommenderas därför att ni aktivt söker andra jobb. De sökande som inte tidigare haft jobb inom kommunen kommer prioriteras.
Sommararbetet omfattar två perioder
Period 1: 11/6 – 2/7
Period 2: 16/7 – 3/8
Du har möjlighet att endast erhålla plats under en av perioderna, detta för att så många som möjligt ska få chansen till
ett sommarjobb. Midsommarafton är en ledig dag, den infaller för dig som arbetar under den första perioden (därför
jobbar du en dag längre mot slutet).

The Academy
– nu i Svalöv

Hur mycket arbetar man?
Dina arbetstider kan variera beroende på arbetsplats. Arbetet ska dock utföras måndag till fredag 4h/dag. Det kan
förekomma längre arbetstid på vissa arbetsplatser, till exempel inom Park- och trädgårdsarbete och arbetsperioden blir
därmed kortare.
Ansök senast den 23 mars!
Din ansökan lämnar du via vår webbansökan på:
www.svalov.se/sommarjobb/ansokan, eller genom att skriva
ut ansökningsblanketten på vår hemsida och skicka till:
Suzana Majetic, arbetsmarknadsenheten, Svalövs kommun,
268 80 Svalöv.
Viktigt att tänka på!
Om du ska jobba inom skola/barnomsorg behöver arbetsplatsen ett utdrag ur belastningsregistret innan sommarjobbet kan påbörjas. Ansök därför om utdrag ur belastningsregistret i god tid, det brukar ta cirka 2 veckor handläggningstid.
Blankett för detta hittar du på www.polisen.se.
Mer information om sommarjobb och hur du ansöker
hittar du på www.svalov.se/sommarjobb.
Vid frågor och funderingar, vänligen kontakta:
Suzana Majetic, arbetsmarknadskonsulent
Tel:0418-47 50 41
E-post: suzana.majetic@svalov.se

Inbjudan till

vattenseminarium

The Academy är kursen för dig som vill utveckla en företagsidé och växa som entreprenör.

Vegeåns vattendragsförbund bjuder in till Vattenseminarium.

Vi vänder oss till dig som har drömmar om att starta din egen
verksamhet med ambition att kunna leva på ditt företagande.
Vi vänder oss också till dig som redan har ett företag men
som vill utveckla en ny verksamhet eller ett nytt ben att stå på.
En entreprenör har mod att följa sin dröm och vet att personlig utveckling är en del av resan.
Oavsett din idé, ålder eller bakgrund så är du välkommen
att ansöka om din plats.
The Academy är en utbildning i sex delar – som genomförs
i Svalöv med start den 19 mars - där vi visar, och låter er testa, ett annat perspektiv på företagande och entreprenörskap
än det som vanligtvis erbjuds.
Genom interaktiva workshops får du med dig vad du behöver för att kunna starta upp din egen verksamhet. Du får ta
del av framgångsnycklar för att snabbt ta din idé till marknaden, lära dig sälja och marknadsföra din tjänst eller produkt
utan en stor budget. Vi låter dig uppleva hur det känns att
ta dig utanför din trygghetszon och utveckla entreprenöriella
egenskaper som mod, innovation och nyfikenhet.
Familjen Helsingborg har tillsammans med Forza of Sweden, som har 10 års erfarenhet av entreprenörskapsutbildningar, tagit fram denna kurs.
Du kommer bland annat att få med dig nya insikter kring
dig själv som entreprenör, nya idéer och inspiration att våga
satsa på, eller utveckla, ditt företagande.
Mer information om The Academy och hur du ansöker hittar du på familjenhelsingborg.se, under fliken Business.

När: Torsdagen den 1 mars, kl. 13.00–16.30.
Var: Erikslunds hotell, Åstorpsvägen 15, 262 96, Ängelholm.
Program:
13.00–13.10 Charlotte Wachtmeister, ordförande
Vegeåns Vattendragsförbund Inledning
13.10–13.40 Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp
(NSVA)
Pär Gustafsson om forskningsbolaget SWR
Doktorander Maja Ekblad och Emma Fältström från
SWR – nytt om mikroplaster och läkemedelsrening
13.45–14.15 Josefin Levander, Vattenmyndigheten
Om samverkan för ökad åtgärdstakt i Västerhavet
14.15-14.45 Fika
14.45–15.15 Stina Olofsson, Jordbruksverket
Om effekten av precisionstekniker som har börjat användas i jordbruket och strukturkalkning
15.20–16.10 Fredrik Lundblad, Naturentreprenad Syd
Genomförda åtgärder inom Vegeåns avrinningsområde
16.15–16.30 Charlotte Wachtmeister, ordförande
Vegeåns Vattendragsförbund Avslutning
Varmt välkomna!
Anmälan senast den 20/2 till Marie Schade på LRF
konsult:
marie.schade@lrfkonsult.se

Välkommen till kvinnocafé

Caféet vänder sig till kvinnor 18 – 65 år i Svalövs kommun.

Caféet erbjuder flera olika aktiviteter och är öppet varje tisdag kl. 14.00–16.00 om ingen annan tid anges.
Vi håller till i Vivas lokaler på Karl XI:s gata 17 i Svalöv.
Har ni frågor, är nyfikna och undrar mer eller bara vill prata om caféet, kontakta Psykiatrihandledare:
Lotti Walfridsson 0709/475447 – Helen Rasmusson 0709/475427 – Boel Nyberg Ekbom 0709/475061

Detaljplan för
”Bredingegatan”
ställs ut för granskning
Detaljplan för Felestad 27:57 ”Bredingegatan” i
Svalövs tätort ställs ut för granskning. Det primära syftet är att pröva lämpligheten av att uppföra bostäder inom det aktuella området och att
genom förtätning skapa ett attraktivt boende med
närhet till kollektivtrafik och service.
Avsikten är att genom en flexibel detaljplan öppna upp för
olika lösningar gällande både användning och bebyggelseutformning. Planförslaget medger därför även möjlighet till
småskalig vårdverksamhet.
Planförslaget innefattar:
n kvartersmark för bostadsändamål och/eller småskalig
vårdverksamhet,
n infart och angöring till området med vändplats,
n mindre parkyta med dagvattenfördröjning,
n tekniska anläggningar,
n gatuområde med möjlighet till busshållplats utmed
Harjagersvägen.
Planområdet omfattar cirka 13 117 m2 och är beläget i södra
Svalöv, öster om Bredingegatan, norr om Åkervägen, väster
om Harjagersvägen samt söder om fastigheterna Felestad
27:56 och 27:48.
Detaljplaneförslaget har reviderats med bland annat anledning av inkomna synpunkter och även en dagvattenutredning har tagits fram. Till större revideringar hör att Harjagersvägen och ytan på östra sidan vägen utgår ur planområdet.
Planhandlingar finns tillgängliga 2018-02-09–2018-02-23
under öppettider på biblioteket och kommunhuset i Svalöv
samt på kommunens webbplats, www.svalov.se. Handlingar
kan även beställas på 0418-47 51 06 eller 0418-47 53 92.
Lämna synpunkter
Eventuella synpunkter framförs skriftligen till Svalövs kommun, 268 80 Svalöv eller via e-post, astrid.burton@svalov.se,
senast den 26 februari 2018. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskning kan förlora rätten att
senare överklaga beslutet om att anta detaljplanen.
För eventuella frågor, kontakta:
Vlasta Sabljak, planarkitekt, Tel: 0418-47 51 06
E-post: vlasta.sbljak@svalov.se

Lediga jobb i Svalövs kommun
Titel			
Sista ansökningsdag
n Enhetschef, särskilt boende
2018-02-20
n Verksamhetsassistens		
2018-02-20
n Fysioterapeut/Sjukgymnast
2018-02-20
till hemvården
n Arbetsterapeut till hemsjukvården
2018-02-20
n Stödpedagog			
2018-02-25
n Förskollärare/Lärare i förskolan
2018-02-28
n Vårdare – timanställd vikarie
2018-02-28
n Personlig assistent		
2018-02-28
n Sommarvikarie inom LSS		
2018-02-28
n Sjuksköterskor dag		
2018-03-15
n Sjuksköterska grav-vik dag
2018-03-15
n Semestervikariat sjuksköterskor
2018-05-31
Du hittar och söker lediga jobb på www.offentligajobb.se
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