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Vi söker en bilplåtslagare/skadetekniker
till vår serviceanläggning i Vilhelmina

Är du en person som trivs i en händelserik arbetsmiljö, där ditt
arbete gör skillnad? Då kan vi ha jobbet för dig!
Vi erbjuder goda karriärmöjligheter i miljö med spännande
utmaningar och en arbetsplats som erbjuder varierade arbets-
uppgi�er.
ARBETSBESKRIVNING
• Bilplåtslageri/skadetekniker

DINA KVALIFIKATIONER
• Erfarenhet av bilplåtslageri
• Goda referenser
• B-körkort

MERITERANDE
• Yrkesbevis
• Heta arbeten
• Säkra ly�
• Billackerare

ANSÖKAN
Urval sker löpande och tjänsten
kan komma att tillsättas innan 
sista ansökningsdatum, 2020-10-31.

Bifoga CV och personligt brev:
daniel.lindberg@mekonomenbilverkstad.se
fredrik.andersson@mekonomenbilverkstad.se

DIN PROFIL
För att lyckas och trivas i rollen tror vi 
att du:
• har viljan att utvecklas och vara en 
 god ambassadör för Mekonomen 
 bilverkstad / D Lindbergs Verkstad AB
• är ansvarsfull och har god känsla för 
 detaljer
• har en hög servicenivå
• är strukturerad och noggrann då 
 arbetet innehåller �era, ibland 
 komplicerade, moment
• är självständig , du kommer att  
 ha kontakt med �era olika personer
 dagligen, vilket kräver att du är en 
 person med ett socialt intresse

Varmt välkommen med  din ansökan!

D Lindbergs Verkstad AB

Vilhelmina
Sälggatan 7 

vilhelmina@mekonomenbilverkstad.se
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 Välkomna�till�gudstjänst�i�Dorotea�kyrka 
Sön.�den�27/9,�kl.�11.00 
Gunnar�Lundell�&�Helén�Skoglund 

Vårt varma tack till er alla som hedrat minnet av vår käre

TORSTEN ÅNGMAN
Tvåtjärn

Tack för blommor, telefonsamtal och gåvor till olika fonder.
Tack även till personalen vid hemtjänsten, hemsjukvården och på 
Bergvattengården för omvårdnaden.

Sigrid
Karl-Erik med familj

Vårt varma tack till er alla som hedrat minnet av vår kära mor

RAGNHILD JONSSON
vid hennes bortgång och begravning.

Tack för alla minnesgåvor till olika fonder.
Tack till personalen vid akutavdelningen, läkarmottagningen och 
hemsjukvården för god omvårdnad.
Tack även till prästen Gunnar och kantor Victoria, och Karin och 
Nina på Kerstin Engkvist Begravningsbyrå.

Ulla och Per-Gösta med familjer
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Kära kunder! Helgen v.39, 26 & 27 september,
har vi potatisförsäljning i Idvattnet 2,
vi har mandel och runda.
Ni är välkomna att köpa hur mycket ni vill,
ni plockar själva direkt från lådorna.
Vi kommer att hålla öppet kl 08.00-17.00
båda dagarna.
Kom bara ifall ni är/känner er friska och tänk
på att hålla avstånd. Vi bjuder på fika!
Varmt välkomna!

Mikael, Veronika &
Angelina Nolebrink.

Lizzy’s Wellness Center
Massage – Medicinsk fotvård – Frisör – Ansiktsbehandling             
072-247 05 81  |  www.lizzyswellnesscenter.com  |  boka.se         
 (företag)
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Finns i
Dorotea
& Åsele

Lördagsöppet 26/9
kl 10.00-14.00. Dorotea IFTur & Retur

THAI/TAKEAWAY 26/9 och 27/9 kl 14.00-19.00.
Står på parkeringen utanför kommunkontoret i Dorotea.

Worawits thaimat

De svarade ”Tro på Herren Jesus så blir du frälst, 
du och din familj. Apg. 16:31

Slussfors Fria församling • www.blogg.segertonen.se/viktiga-ord/

Tel: 0940-152 40   •   E-post: post@varitryck.se

VARI-tryck AB
FÄRGPATRONER & TONERS

Flytt-REA, upp till 50% rabatt, med start 23/9 

Följ oss på: 
facebook.com/MagasinMixVilhelmina

Storgatan 19
Vilhelmina
070-221 92 69

Nu byter jag lokaler, för att slå upp nya dörrar överst i Kyrksta’n 
lagom till julhandeln!

Välkommen till Magasin Mix  
secondhandbutiken i Vilhelmina Kyrkstad

Följ oss även på Instagram: 
instagram.com/magasinmixvilhelmina
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ÖPPET Vi fortsätter att ha öppet:
Onsdag 16.00-19.00 &
Fredag  12.00-15.00

EXTRAÖPPET:
Lördag 26/9 kl 12.00-15.00

Pingstkyrkans Secondhand Parallellg.96 Vilhelmina

115.000

.9966 VVViiilllhhheellmmiinnaa

Hem köpes, hela eller delar av bohag.
Kontakta Lena 070-221 92 69.

KVÄLLSÖPPET TORSDAG
24/9 KL 11.00-20.00

ERBJUDANDEN UNDER KVÄLLEN! VÄLKOMNA!

FÖRARBEVIS SNÖSKOTER
Vi kommer så snart vi har tillräckligt med snö köra en helgut-
bildning. Intensivkurs 1800:- upp till 19 år, 2000:- fr 20 år.
Ledare: Thommy Persson
Ring för anmälan och info 0942-500 500.
Ett studieförbund som finns lokalt och nära dig på orten! Mitt i Lapplan

d

Lärlingsutbildning inom
Kök/Gastronomi
Gå vår lärlingsutbildning inom Kök/Gastronomi med 
goda chanser till arbete efter slutförd utbildning.

Du kan söka lärlingsplats vid följande restauranger:
Tärnaby Fjällhotell, Hotell Toppen Storuman, Hotell Klimp�äll, 
Restaurang 363 Rusksele, Hotell Wilhelmina, Bergmans Fisk 
Vilhelmina, Katae’s Krog Vilhelmina, Kittel�älls Värdshus, 
Malå Hotell & SkiEvent, Källan Spa Norsjö, Ansia Resort Lycksele, 
Åsele Wärdshus, Doro Camp Lapland Dorotea.

Kurstid: 2020-10-26 -- 2021-04-09, 24 veckor.
Sista ansökningsdag 2020-09-27.

E-ansökan och mer information på http://vilhelminalarcentrum.se

SYV Sara Danielsson
073-842 99 20
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Hur var det nu? Vad sa han? Anteckna här:
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Melodikrysset v.39 - 26 september

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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HANDLA TAPETER LOKALT HOS OSS PÅ
COLORAMA I VILHELMINA TILL RÄTT PRIS. 

* Kampanjen avser utvalda kollektioner från bland andra: Boråstapeter, Midbec och Duro. 
Gäller 25/9–11/10 2020. Lokala avvikelser kan förekomma. Med reservation för slutförsäljning. 

32% PÅ VÅRA 
POPULÄRASTE 

TAPETER
*

UPP TILL

Vi
matchar 

lägsta 
pris!

Hittar du ett billigare pris hos någon annan återförsäljare i Sverige, så matchar vi priset.
För villkor och vilka kollektioner som ingår i erbjudandet, besök din Coloramabutik eller
colorama.se/kampanj. 

Störst på färg, tapet, golv och kakel

VÄLKOMMEN IN!


