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NÖDINGE. Kom och 
jobba hos oss i sommar!

Det var uppmaningen 
från vård- och omsorgs-
förvaltningen när man 
genomförde rekryte-
ringsmässa i samarbete 
med Arbetsförmed-
lingen i förra veckan.

– Behovet av som-
marvikarier till äldre-
omsorgen och funk-
tionshinderenheten 
är stort, säger Tomas 
Nilsson enhetschef 
på flexpoolen i Ale 
kommun.

Det var gott om besökare, 
uppskattningsvis 100 perso-
ner, när Arbetsförmedling-
en på Ale Torg höll öppet 
hus förra onsdagen. Repre-
sentanter från kommunens 
äldreomsorg, funktionshin-
derenheten, rehab, hemsjuk-
vården och flexpoolen fanns 
på plats för att informera om 
sina respektive verksamheter 
samt knyta kontakter med in-
tresserade sommarvikarier.

– Ett personligt möte ger 
så mycket mer än bara en an-
sökan på ett papper. Vi lägger 
stor vikt vid personlig lämp-
lighet. Det är andra gången 
som vi arrangerar en sådan 
här rekryteringsmässa för 
sommarvikarier och utfallet 

i fjol blev väldigt bra, säger 
Tomas Nilsson.

Skepplandaborna Alexan-
der Cederholm och Matil-
da Errind arbetar båda inom 
flexpoolen och trivs utmärkt 
med det. Alexander tjänstgör 
inom Älvängens hemvård och 
Matilda är personlig assistent 
till fyra olika brukare. De vet 
att sommaren kan ge möjlig-
heten till många arbetstim-
mar.

– På sommaren kan man 
jobba nästan hur mycket 
som helst och det brukar 
vara lätt att komma upp till 
hundra procent, säger Matil-
da Errind.

Matilda gick ur naturve-
tenskapligt program på gym-
nasiet i höstas och har sedan 
dess arbetat inom flexpoo-
len. 

– Jag tycker det är suve-
ränt. Det passar mig utmärkt 
att inte ha några fasta tider. 
För mig innebär det en frihet 
att jobba i flexpoolen, kan jag 
så kan jag i annat fall får jag 
tacka nej, säger Matilda och 
fortsätter:

– Jag trivs dessutom väl-
digt bra med att få arbeta med 
människor. Man blir ödmjuk i 
den här yrkesrollen och man 
känner verkligen att man gör 
nytta.

Tomas Nilsson understry-
ker den betydelse som kom-

munens timavlönade medar-
betare utgör.

– De är oerhört värdefulla 
och står oftast redo att rycka 
in på kort varsel, säger Nils-
son.

Mikael Leufkens, ny ar-
betsmarknadsområdeschef 
för Mölndal som Ale/Lilla 
Edet tillhör, gästade rekry-
teringsmässan i Nödinge och 
han passade på att rosa ar-
rangemanget.

– Sådana här initiativ är jät-
tebra. Den bild som jag har 

fått av Arbetsförmedlingen i 
Ale är att det är en väl fung-
erande verksamhet. Konto-
ret är också bra lokaliserat, 
här finns ett naturligt centra. 
Dessutom har vi en liten lokal 
i Lilla Edet, men det är Nö-
dinge som är centralorten 
för vår verksamhet, avslutar 
Mikael Leufkens.

Sommarvikarier söktes på rekryteringsmässa

Alexander Cederholm och Matilda Errind arbetar inom flex-
poolen i Ale kommun. Båda är inställda på mycket arbete i 
sommar när behovet av vikarier inom kommunens vård- och 
omsorgsförvaltning är som störst.

Arbetsmarknadsområdeschef Mikael Leufkens tittade in när 
Arbetsförmedlingen på Ale Torg höll öppet hus förra onsda-
gen.

Möte med
ALE

DEMENSFÖRENING

Måndag 7 april kl 19.00
Föreläsning om demens i 

Nödinge gymnasium 
med Birgit Fagrell

Nästa möte den 26 maj kl.19.00
Församlingshemmet Skepplanda

Välkomna!

– Ale kommun och Arbetsförmedlingen i samarbete

I NÖDINGE
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

ALMI
FÖRETAGSPARTNERAle kommuns näringsbolag

Mars månads  sopplunch hålls i April!! Det är inget aprilskämt utan mer en 
följd av att påsklov råder i skolvärlden sista veckan i mars, och att vi tror även en 
del företagare tar chans att ta lite extra ledig den veckan. Handelsbanken är 
månadens programvärd och de presenterar Peder Mattson som föreläsare. 
Peder arbetar med företags- och ägarrådgivning i samband med försäljning eller 
köp av företag. Hur värderar man ett företag, det är en fråga man kan ställa sig 
även om man inte står i begrepp att sälja eller köpa i dagsläget.
Kom och lyssna, bättra på dina analyskunskaper!

OBS! Tid o plats!!

SOPPLUNCH
FREDAG 4 APRIL KL 12.30 – 14.00

HOTELL SURTE

På programmet
Senaste nytt från Ale kommun!

Stig Fredriksson, kommundirektör

Hur värderas ett företag?
Peder Mattson, Handelsbanken Företagstjänst

OBS! Ingen anmälan Vi bjuder på lunch 12.30
 Du bjuder på din närvaro!!

Ale kommuns näringsbolag

Information fi nns också på www.ale.se

Kom och se 

världens snabbaste Ferrari
 17-19 april i Bandyhuset, Bohus

Michael Schumachers F1-bil från GP-säsongen 2005

alemässan0808

Ferrari F2005 är den sista 

tillverkade av de legendariska

Ferrari F1 - bilar som var 

utrustade med Ferraris 

kraftfulla V10 motor på 950hk.

2006 förändrades reglerna 

och V10 motorn ersattes av en 

mindre V8 med mindre effekt. 

F2005 är den hittills snabbaste 

F1-bil som tillverkats av Ferrari. 

Detta gör F2005 till en mycket 
unik bil.


