SMÅJOBBSENTRALEN I RENNESØY

SMÅJOBBSENTRALEN I RENNESØY

VI FORMIDLER OPPDRAG TIL UNGDOM MELLOM 13 OG 17 ÅR
OG OPPDRAGSGIVERE.

VI FORMIDLER OPPDRAG TIL UNGDOM MELLOM 13 OG
17 ÅR OG OPPDRAGSGIVERE.

Sommeren 2019 har Småjobbsentralen åpent i uke 26 og 27
f.o.m. 24 juni – t.o.m. 05juli
Mandag til fredag kl 09 00 – 14 00

Sommeren 2019 har Småjobbsentralen åpent i uke 26 og 27
f.o.m. 24 juni – t.o.m. 05 juli
Mandag til fredag kl 09 00 – 14 00

Småjobbsentralen formidler oppdrag mellom ungdom og oppdragsgivere.
Oppdragsgiverne er arbeidsgivere, og sikkerhet er deres ansvar.
Krav til minstelønn er kr. 100 pr time, og oppdragene betales kontant pr
dag/ pr utført oppdrag.

Småjobbsentralen formidler oppdrag mellom ungdom og
oppdragsgivere.
Oppdragsgiverne er arbeidsgivere, og sikkerhet er deres ansvar.
Krav til minstelønn er kr. 100 pr time, og oppdragene betales kontant pr
dag/ pr utført oppdrag.

Har du lyst å jobbe i sommer?
Har du lyst å jobbe i sommer?
Ta kontakt med Frivilligsentralen
Ta kontakt med Frivilligsentralen
Tlf. 51 72 02 69
Mob.402 92 381

Tlf. 51 72 02 69
Mob.402 92 381

E –post: bjorg.vestbo@rennesoy.kommune.no
E –post: bjorg.vestbo@rennesoy.kommune.no

Til Foreldre/Foresatte
Til Foreldre/Foresatte

Sommeren 2019 har småjobbsentralen i Rennesøy åpent
Uke 26 og 27, f.o.m.24 juni – t.o.m.05 juli
Mandag til fredag kl.09.00 – 14.00

Sommeren 2019 har småjobbsentralen i Rennesøy åpent
Uke 26 og 27, f.o.m.24 juni – t.o.m.05 juli
Mandag til fredag kl.09.00 – 14.00
Dere bes skrive under på at dere er kjent med at deres datter/sønn vil delta på
Småjobbsentralen.

Dere bes skrive under på at dere er kjent med at deres datter/sønn vil delta på
Småjobbsentralen.

Småjobbsentralen gjør med dette foreldre/foresatte oppmerksomme på at deltagerne
ikke er forsikret av oss.
Dette betyr at nødvendig forsikring forutsettes dekket av privat forsikring som den
enkelte måtte ha (fortrinnsvis personforsikring).

Småjobbsentralen gjør med dette foreldre/foresatte oppmerksomme på at
deltagerne ikke er forsikret av oss.
Dette betyr at nødvendig forsikring forutsettes dekket av privat forsikring som
den enkelte måtte ha (fortrinnsvis personforsikring).

Aldersgrense: f.o.m. 13 år t.o.m. 17 år.

Aldersgrense: f.o.m. 13 år t.o.m. 17 år.

Har dere spørsmål angående Småjobbsentralen kan dere kontakte meg på telefon nr:
51720269,Mob.40292381

Har dere spørsmål angående Småjobbsentralen kan dere kontakte meg på
telefon nr: 51720269,Mob.40292381

Hilsen Småjobbsentralen i Rennesøy
v/ Bjørg Vestbø
Daglig leder i frivilligsentralen

Hilsen Småjobbsentralen i Rennesøy
v/ Bjørg Vestbø
Daglig leder i frivilligsentralen

Klipp her og lever tilbake (må leveres med underskift)
__________________________________________________________________
Jeg/vi er orientert om innholdet i brev fra Småjobbsentralen i Rennesøy ang. forsikring.
Vi gir med dette vår datter/sønn tillatelse til å delta på Småjobbsentralen.
__________________________
Deltagers navn (Blokkbokstaver)
__________________________
Foresattes navn (Blokkbokstaver)

Klipp her og lever tilbake (må leveres med underskift)
__________________________________________________________________
Jeg/vi er orientert om innholdet i brev fra Småjobbsentralen i Rennesøy ang.
forsikring.
Vi gir med dette vår datter/sønn tillatelse til å delta på Småjobbsentralen.
__________________________
Deltagers navn (Blokkbokstaver)

___________________
Foresattes kontakt tlf

__________________________
Foresattes navn (Blokkbokstaver)

___________________
Foresattes kontakt tlf

Foresattes underskrift
Dato:
_____________________________

____________________________

Foresattes underskrift
Dato:

___

____________________________

