Sumarstarf hjá Strandabyggð
-Summer job for Strandabyggð
Takk fyrir að sýna því áhuga á að starfa með okkur! Vinsamlegast fylltu út í alla reiti. Í boði eru fjölbreytt störf,
hlutastörf og full vinna. Sum störfin ná yfir allt sumarið en önnur hluta þess. Hægt er að púsla saman fleiri störfum
Öll störfin byggja á samstarfi við annað fólk og þarf starfsfólk að vera reglusamt, jákvæðar fyrirmyndir og með hreint
sakavottorð. Hafðu endilega samband við skrifstofuna 451-3510 ef þú þarft frekari upplýsingar eða vilt upplýsa
um eitthvað netfangið er strandabyggd@strandabyggd.is
Thank you for showing intrest in working with us! Please fill out the answers. The jobs are available are diverse,
some are part time and others full time. Some jobs are for whole summer but others for part of it. All the employment
opportunities require collaboration with others. Workers must be orderly, positive role models and with no criminal
record. Please be intouch with the office if you need more information 4513510 strandabyggd@strandabyggd.is

UPPLÝSINGAR UM UMSÆKJANDA
fyllið út allar upplýsingar
nafn:
kennitala:
heimilisfang:
sími og netfang:

ATVINNUUMSÓKN
Ath! aðeins fyrir 18 ára og eldri / for 18 years and older
hér má velja fleiri en 1 stað en þá er gott að setja númer 1. við fyrsta valkost / you can choose more than one
Íþróttamiðstöð & Tjaldsvæði /Sport center & Campsite- sumarstarf/summer job
Áhaldahús / Maintainence team - sumarstarf/summer job
Umsjón með Vinnuskóla og fegrun umhverfis / Work school leader and environment projects
Umsjón með sumarnámskeiðum og skapandi sumarstörfum/Leader in summercourses and culturalcourses
Félagsþjónusta - sumarstarf við liðveislu /Social service-assistant for children w.special needs
Félagsþjónusta - liðveisla við atvinnu með stuðningi/ Social service-assistant for disabled employees
Félagsþjónusta - sumarstarf í heimaþjónustu /Social service - home assistant and cleaning
Leikskóli - sumarstarf (ath! lokaðá leikskóla í 5 vikur yfir hásumarið) /Kindergarden (closed during high season)

ATVINNUUMSÓKN Í VINNUSKÓLA
Ath! aðeins fyrir 13-17 ára /for children 13-17 years
hér má velja fleiri en 1 stað en þá er gott að setja númer 1. við fyrsta valkost /you can choose more than one
Fegrun umhverfis, hreinsun, rakstur og létt útistörf / Outdoor maintainance
Liðveisla með börnum / assistance to children with special needs
Aðstoð á sumarnámskeiðum / help at summercourses
Leikskóla- létt störf við gæslu / Kindergarden assistance
Skapandi sumarstörf / Creative assignments

SKIPULAG VINNUSKÓLA OG LENGD VINNUTÍMA
Aldur/fæðingarár

vikufjöldi

lengd vinnudags

Aldur/fæðingarár

vikufjöldi

lengd vinnudags

13 ára/2009

2

hálfan daginn 7/6-21/6

16 ára/2006

8

allan daginn 2/6-29/7

14 ára/2008

4

hálfan daginn 7/6-5/7

17 ára/2005

10

allan daginn 1/6-12/8

15 ára/2007

6

hálfan daginn 7/6-19/7

18 ára/2004

10

allan daginn 1/6-12/8

UPPLÝSINGAR UM MENNTUN OG FYRRI STÖRF
Skóli/námskeið, prófgráða eða útskriftarár ef það á við - Education

MENNTUN-EDUCATION

FYRRI STÖRF / FORMER EMPLOYMENTS:

MEÐMÆLENDUR / RECCOMENDATIONS:

ANNAÐ SEM UMSÆKJANDI VILL KOMA Á FRAMFÆRI / ADDITIONAL INFORMATION

DAGSETNING OG UNDIRSKRIFT / DATE AND SIGNATURE

