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Okkar rannsóknir - allra hagur

Atvinna á Tálknafirði
Vegna forfalla vantar einn

kennara
viðTónlistarskólann og Grunnskólann á
Tálknafirði frá áramótum.
Samanlagt er um að ræða 100% starf við
tónlistarkennslu og kennslu á grunnskólastigi. Upplýsingar gefur skólastjóri í
síma 456 2537/897 6872.
Netfang; grunnskolinn@talknafjordur.is
Grunnskólinn á Tálknafirði er þátttakandi í Olweusarverkefni
Menntamálaráðuneytisins gegn einelti. Skólinn hefur verið
þátttakandi í grænfánaverkefni Landverndar síðan 2004, flaggaði
Grænfánanum fyrst vorið 2006 og fékk nýjan fána sl. vor. Skólinn
hefur undanfarin ár, í samstarfi við Grunnskóla Vesturbyggðar,
unnið að þróun dreifmenntarkennslu á grunnskólastigi í verkefni
sem nefnist Dreifmennt v/Barð. Unnið verður að frekari þróun
þessa verkefnis á næsta skólaári, nú einnig í samstarfi við
grunnskóla á norðanverðu Snæfellsnesi. Í Grunnskólanum á
Tálknafirði eru 46 nemendur í 1.-10. bekk. ÍTónlistarskólanum eru
um 30 nemendur, skólarnir eru í sama húsnæði. Hægt er að
fræðast um grunnskólann á vefsíðuTálknafjarðarhrepps
http://www.talknafjordur.is/talknafjordur/ibuavefur/grunnskolinn/

Umsóknarfrestur er til 12. desember nk.
Einnig er laust starf í íþróttamiðstöð
Tálknafjarðar. Um er að ræða eftirlit með
sundlaug og íþróttahúsi. Æskileg kunnátta í
skyndihjálp og tungumálum auk færni í
mannlegum samskiptum. 60% starf.
Upplýsingar gefur forstöðumaður í síma
456 2639/690 9939.

Spennandi starfsvettvangur

Frábær tækifæri!
Matís auglýsir eftir nemendum á framhaldsstigi til að vinna
lokaverkefni og einstök verkefni í samstarfi við fyrirtækið.
Nemendur í meistara- og doktorsnámi í matvælafræði, lífefnafræði, iðnaðarverkfræði, vélaverkfræði,
tölvunarfræði, næringarfræði og efnafræði eru sérstak
lega hvattir til að setja sig í samband við fyrirtækið.
Áhugasamir hafi samband við Jón H. Arnarson, mannauðsstjóra
Matís, í síma 422 5000 eða jon.h.arnarson@matis.is.

Matís ohf.

Matís er matvælarannsóknafyrirtæki
sem starfar á þremur sviðum: vinnslu og
vöruþróun, líftækni og matvælaöryggi.
Hjá Matís starfa rúmlega 100 manns á
sjö stöðum á landinu. Hlutverk Matís
er að efla samkeppnishæfni íslenskra
afurða og atvinnulífs, bæta lýðheilsu
og tryggja matvælaöryggi og sjálf
bæra nýtingu umhverfisins með rann
sóknum, nýsköpun og þjónustu. Matís
er spennandi starfsvettvangur fyrir
nemendur í framhaldsnámi.

Frekari upplýsingar má
finna á www.matis.is
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