Föreläsningar om psykiatriska diagnoser

Biblioteket informerar

Välkommen att under tre tillfällen ta del av
Örkelljunga kommuns psykiatrisjuksköterskas
kunskaper om olika psykiatriska diagnoser.

Biblioteket i Skånes Fagerhult har nu öppet två dagar i
veckan.

Under första tillfället kommer föreläsningen att handla
om ADHD. Det kommer finnas möjlighet att köpa fika
till ett kostnad av 20kr. Föreläsningen är ett samarbete
mellan Örkelljunga kommuns anhörigstöd och
psykiatriteam
Tid: 15 februari kl. 17.00
Plats: Studieförbundet vuxenskolan, Ängelholmsvägen
3 Örkelljunga
Ingen anmälan krävs och det är öppet för alla som är
intresserade!
Vid frågor kontakta anhörigstödet på 073-4355450 eller
via e-post till violen@orkelljunga.se.

Missa inte vårens evenemang!
Nu kan du ta del av allt som händer under mars och april
på FORUM Örkelljunga. Alla evenemang och aktiviteter
hittar du på kommunens hemsida.
Läs mer på www.orkelljunga.se/evenemang

De nya öppettiderna är:
- Måndagar klockan 16.00 - 18.00.
- Onsdagar klockan 16.00 - 18.00.

Sportlovsprogrammet
Sportlovsprogrammet finns nu uppe på webben och det
är fullproppat med aktiviteter för barn och unga.
Aktiviteterna är utspridda mellan den 18 - 26 februari.
Besök vår hemsida för att ta del sportlovsprogrammet.
www.orkelljunga.se

#FORUM
ÖRKELLJUNGA

Söker du jobb? Titta hit!
För arbetssökande i Örkelljunga kommun

Vill du veta mer? Kom till rekryteringsträffen!

Arbetsmarknadsenheten i Örkelljunga kommun
samarbetar tillsammans med McDonalds för att
kunna erbjuda dig som är arbetssökande en
möjlighet till anställning.

Om du är intresserad av att bli en medarbetare på
McDonalds är du välkommen till rekryteringsträffen den
21 februari kl. 09.00 - 15.00.

Förra året fick 29 personer anställning genom den
rekryteringsträff som annordnades av Örkelljunga
kommun och McDonalds.
Vi hoppas fortsätta på förra årets succé och ordnar
därför en till rekryteringsträff. McDonalds vid
Skåneporten söker nu flera nya medarbetare med
möjlighet till fast anställning.
För att kunna söka en tjänst på McDonalds måste du vara minst 16 år.

På plats kommer det finnas representanter från
McDonalds och kommunens arbetsmarknadsenhet.
Ta med ditt CV och personligt brev för ansökan.
Välkommen!
McDonalds rekryteringsträff
Plats: Arbetsmarknadsenheten, Ringåsvägen 1 i
Örkelljunga.
Tid: Drop-in mellan kl. 09.00 - 15.00
Datum: Tisdag 21 februari
Kom ihåg ditt CV och personligt brev!
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