
Fréttablað Mývatnssveitar, husondin@gmail.com
Útgefandi og ábyrgðarmaður: Arnþrúður Dagsdóttir 

AFMÆLISBÖRN DAGANA 
5.-11. APRÍL 2018

5.4  Sigrún Jóhannsdóttir
8.4  Ingi Þór Yngvason, Pétur Bjarni Gíslason
9.4  Sigrún Arna Jónsdóttir
10.4  Guðrún María Valgeirsdóttir

HÚSÖNDIN
sími:

8492804
9.tbl. 1.árg.
4.apríl 2018

Helstu verkefni:
Móttaka gesta
Innskráning og útskráning gesta
Upplýsingagjöf, símsvörun og bókanir
Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur:
Rík þjónustulund
Hæfni í mannlegum samskiptum
Góð tungumálakunnátta
Góð tölvufærni
Sjálfstæði, áreiðanleiki, stundvísi

Unnið er á vöktum.
Nánari upplýsingar veitir Ragnhild Vedum, móttökustjóri, 
í síma 686-6862 eða á ragnhild@fosshotel.is

FOSSHÓTEL MÝVATN 
AUGLÝSIR EFTIR 
STARFSFÓLKI Í MÓTTÖKU



Hugmyndasamkeppni  
um matvælafram-
leiðslu með jarðhita  
á Norðausturlandi

2. VERÐLAUN 1. VERÐLAUN 

2.000.000 KR. 500.000 KR.

Nánari upplýsingar á: 
eimur.is

Eimur, í samstarfi við Íslensk verðbréf, Matarauð Íslands  og 
Nýsköpunarmiðstöð Íslands, kallar eftir hug myndum sem stuðla 
að sjálfbærri nýtingu auðlinda á Norðurlandi eystra. Hugmyndir 
mega vera á hvaða stigi sem er og fela í sér allt frá framleiðslu  
á hráefnum til fullunninnar matvöru.

 Skilafrestur til 15. maí
 Þátttaka öllum opin
 Ekki nauðsyn legt að skila inn nákvæmum teikningum
 Sérstök áhersla á sjálfbærni og sam vinnu ólíkra aðila 

 www.eimur.is



Aðalfundur Fjöreggs verður haldinn
fimmtudaginn 12.april kl.20

 í Fuglasafninu

AÐALFUNDUR FJÖREGGS 
2018

Dagskrá aðalfundar er sem hér segir:
1. Kosning fundarstjóra og fundarritara
2. Skýrsla stjórnar lögð fram
3. Reikningar lagðir fram til samþykktar
4. Lagabreytingar
5. Ákvörðun félagsgjalds
6. Kosning stjórnar
7. Kosning tveggja skoðunarmanna reikninga
8. Önnur mál

Á fundinum verður einnig flutt erindi. Bjarni Jónsson fiskifræðingur 
ætlar að fræða okkur um gjáalontur. 
Við hvetjum félagsmenn til að mæta og taka þátt í starfinu og ekki 
síður að hittast og njóta notalegrar samveru, heilnæmra veitinga, 
spjalls og fræðslu.

Kveðjur góðar
Stjórn Fjöreggs

           www.facebook.com/Fjoregg
www.fjoregg.is    



UMSJÓNARAÐILI SKJÓLBREKKU
 
Félagsheimilið Skjólbrekka auglýsir eftir umsjónaraðila. 
Um tímavinnu er að ræða.
Umsjónaraðili hefur umsjón og eftirlit með félagsheimilinu í tengslum 
við viðburði á vegum sveitarfélagsins eða sem sveitarfélagið hefur leigt 
þriðja aðila og tekur á móti leigutökum og heldur utan um þrif  o.fl. 
samkvæmt starfslýsingu.  

Nánari upplýsingar eru veittar á skrifstofu Skútustaðahrepps.
Umsóknir skal senda á thorsteinn@skutustadahreppur.is. 
Umsóknarfrestur er til og með 15. apríl n.k.
Umsóknareyðublöð eru á heimasíðu Skútustaðahrepps 
(Stjórnsýsla-Eyðublöð).


