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PLATSANNONS

Vindkraftstekniker
Siemens Gamesa Renewable Energy rekryterar 
Vindkraftstekniker till den nya vindkraftsparken 
Stavro 40 km sydost om Åsele. 

Vi söker dig som är tekniskt lagd, är en problemlösare 
och är kvalitets – och säkerhetsmedveten. 
Du kommer att ingå i ett team och jobba med service 
och underhåll av de 62 turbinerna. 

Läs mer om tjänsten och ansök på vår 
hemsida:

 
www.jksgroup.se
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Vi hjälper dig igång
med våra digitala tjänster.
Bankkontoret i Åsele stänger och vi hälsar dig
varmt välkommen att besöka oss i Vilhelmina från och
med den 3 maj.

Men innan dess vill vi gärna hjälpa dig igång med internetbanken, 
mobilappen, Mobilt BankID, Swish och andra tjänster som kan 
underlätta din vardagsekonomi. Välkommen att boka en tid hos
oss på Centralgatan 40 A hjälper vi dig.

Information från Handelsbanken i Åsele:

0941-601 60
asele@handelsbanken.se

Stort tack till personalen och ansvarig chef på Svalan,
Åseborgs äldreboende.
Pappa Bertils boende på Svalan har präglats av glädje, omtanke 
och i livets slutskede av stor kärlek. Han har under hela sin tid hos 
er behandlats med den största respekt. När han sedan gick bort var 
ni ett stort stöd även för mig. Måtte de styrande inse hur viktig er 
verksamhet är.                                            Ulrika Dahlberg, dotter

Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att 
den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha Evigliv.
Slussfors Fria församling • www.blogg.segertonen.se/viktiga-ord/
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Vi servar/reparerar
alla märken!

0940-103 00
Vilhelmina

FLYTTHJÄLP med lastbil. SKYLIFT UTHYRES.
0940-150 30 | www.vilhelminataxi.se

Thai/takeaway Lördag 4/4 kl 14.00-19.00
står vi utanför Posthuset i Fredrika. 

Worawits thaimat 072-748 65 65 

Hur var det nu? Vad sa han? Anteckna här:
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Melodikrysset v.13 - 3 april

Melodikrysset lördag kl. 10.03 i P4. Lösningen ska vara inne senast onsdag i nästa vecka

Adress: Melodikrysset, Sveriges Radio P4, 109 12 Stockholm

Namn:.....................................................................................................................................................

Adress:...................................................................................................................................................

Postadress:...............................................................................................................................................
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Vi är på gång! 
Under pandemin har vi passat på att bygga ut vår fabrik till nästan dubbla 
storleken och har nu en oerhört stor orderingång. 
Kanske är det just DIG vi behöver i vårt glada gäng för att ta nästa steg. 
Vi har behov av alla typer av montörer/industriarbetare och du blir upplärd i 
fabriken av våra erfarna medarbetare. 
Tillträde så snart som möjligt. Tjänster kommer att tillsättas löpande. 
Dagtidstjänster samt skiftgång enligt 2-skiftsmodellen kan bli aktuellt. 
Lön enligt GS kollektivavtal.

Är det här något för dig? 
Skicka CV och personligt brev till patrik.lindberg@arbetsvagnar.se


