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Informerar Hela denna sida är information från Svalövs kommun

 
 Lediga jobb i Svalövs kommun

Titel Sista ansökningsdatum
Boendestödjare 2021-06-13
Brasslärare Kulturskolan, 40% 2021-06-13
Enhetschef för Hemsjukvård och Hemvård 2021-06-13
Slagverkslärare Kulturskolan, 40% 2021-06-13
Lärare i Fritidshem 2021-06-20
Lärare till mellanstadiet  
med behörighet i engelska 2021-06-20
Systemförvaltare, Vård och omsorg 2021-06-27
Sjuksköterska för timanställning 2021-06-27

Du hittar även information om lediga jobb hos oss på:
www.offentligajobb.se/lediga-jobb/svalöv

Vi går en tipspromenad runt 
Svalövssjön och grillar sedan korv 
tillsammans.

När: 17 juni kl. 11.00–cirka 13.00
Plats: Svalövssjön grillplatsen 
Anmälan: Bindande anmälan
senast den 14 juni till
anhörigsamordnaren 
0418-47 54 65 eller 
anhorig@svalov.se. 
Max 15 deltagare.

Anhörigstödet bjuder på 
korv och bröd! 
Välkommen!

Kultursommarkortet
är tillbaka!
Denna gång med fina erbjudanden i hela 
nordvästra Skåne. Massor med kulturupplevelser 
hela sommaren för bara 300 kronor.

Fyll din sommar med härliga utflykter, äventyr, 
intressanta utställningar, konst, historia och en 
massa nya upplevelser, fria entréer och fina rabatter 
i nordvästra Skåne. Kultursommarkortet ger dig tre 
månader kulturfrihet och minnen som står sig en 
livstid för endast 300 kronor. 

På kulturkortet.se kan du läsa mer om vad som 
gäller med sommarens bästa kort.

Kultursommarkorten finns att köpa på Röstånga 
turistinformation.

Förra året premierades tillsvidareanställda och 
visstidsanställda medarbetare vid två tillfällen 
med gåvokort. Nu vill Svalövs kommun åter visa 
uppskattning med ytterligare ett gåvokort för alla 
fina insatser som utförs under den pågående 
coronapandemin.

Kommunstyrelsen har åter beslutat att visa upp-
skattning genom att dela ut nya gåvokort, om 500 
kronor, till alla tillsvidareanställda och visstids- 
anställda medarbetare som tjänstgjort under perioden 
januari till mars 2021, såväl månadsavlönade som 
timavlönade.

- Det är verkligen annorlunda och onormala tider vi 
befinner oss i, vilket inneburit många prövningar för att 

anpassa våra verksamheter utifrån pandemin. Därför 
är det glädjande och på sin plats att vi ytterligare en 
gång visar våra medarbetare lite extra uppskattning, 
säger Teddy Nilsson (SD), kommunstyrelsens 
ordförande.

Utdelningen av gåvokorten till medarbetarna påbörjas 
under vecka 22. Gåvan ska användas för köp av varor 
och tjänster hos de lokala företagen i kommunen. 
Varje företag avgör själv om man vill ta emot och lösa 
in gåvokortet.

- Genom att våra medarbetare använder kortet så 
hoppas vi att det i dessa tider skickar positiva och 
uppmuntrande signaler till företagen i kommunen, 
säger Teddy Nilsson.

Kommunens medarbetare 
premieras på nytt

Först ut att premieras i kommunhuset var Cathrin Mårtensson, HR-strateg. Här är det Teddy Nilsson, 
kommunstyrelsens ordförande, som delar ut gåvokortet.

Anhörigträff: 
Tipspromenad och korvgrillning

Snart är det sommarlov!
Och då är det givetvis dags för ett späckat 
sommarlovsprogram. Vi vågar utlova många 
spännande programpunkter och en del nyheter. 

Håll utkik på svalov.se och facebook, där vi 
presenterar programmet.


