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Nimatopaal söker strategisk inköpare
Vi söker nu en medarbetare till vår inköpsorganisation i Dala-Järna varifrån vi bearbetar hela
nordiska marknaden.
Arbetet består dels av operativt inköp, där du självständigt arbetar med flödet av produkter
till våra lager men du är även del av en grupp av medarbetare från övriga NIC-bolag i Europa
som arbetar med projekt kring strategiska inköp och sourcing. Vi ser gärna att du har utbildning och/eller tidigare erfarenhet från logistik och inköp. Vi söker dig som är mogen, strukturerad, analytisk och serviceinriktad. Då flertalet leverantörer är utländska så ska du behärska
engelska i såväl tal som skrift.
Arbetstid: Tjänsten avser heltid med 6 månaders provanställning.
Tillträde till tjänsten efter överenskommelse under hösten 2019 (okt – dec).
Nimatopaal AB är ett helägt dotterbolag till Idun A/S Norge som i sin tur har Orkla ASA som
moderbolag. Vi är specialiserade på tillbehör och ingredienser för glass och marknadsför och
distribuerar, som en del av NIC-gruppen, konceptet NIC Glasstillbehör till hela Norden. Nimatopaal är beläget i Dala-Järna och har idag en omsättning på ca 118 msek. NIC-gruppen
består idag av 11 bolag, både Sales & Distribution samt produktion, och har en omsättning på
ca 1500 msek.
Vänligen sänd din ansökan till oss snarast via mail - dock senast 30 augusti då ansökningar
utvärderas löpande.
Mail:
hr@nimatopaal.se
För vidare upplysningar kontakta Jan Tolfsson på telefon 0281-59 49 04 alt 070-606 09 55
eller mail
jan.tolfsson@nicice.com

Välkommen på trygghetsvandring i Mockfjärd
Onsdag 28 augusti kl 18-21 i Mockfjärdsskolans matsal
Trygghetsvandring är en välbeprövad och strukturerad metod för att undersöka fysisk och social miljö
ur ett trygghetsskapande och brottsförebyggande perspektiv
Härmed inbjuds kommuninvånare i olika åldrar, representanter från kommunen, polismyndigheten,
räddningstjänsten och olika intresseorganisationer till Trygghetsvandring i Gagnefs Kommun. Målet
är att vi tillsammans ska fånga in så många perspektiv som möjligt under de två timmar som finns till
förfogande. Trygghetsvandringen genomförs på initiativ av medborgare i Gagnefs kommun, och är en
prioriteringspunkt i överenskommelsen mellan Gagnefs kommun och polisområdet.
Trygghetsvandringen inleds med en kort information om kvällen. Vi delar då in oss i grupper samt delar
ut kartor över de tre områden som ska promeneras. En grupp vid Mockfjärdsskolan/ Nordanbyn,
Högsveden samt Heden/Centrum. Efter promenad och gemensam avslutningsdiskussion upprättas
en åtgärdslista utifrån de problemområden och förbättringsidéer som identifierats. Den skickas sedan
vidare till ansvariga politiker och tjänstemän.
Mer information, inklusive kartmaterial, finns på www.Gagnef.se/trygghetsvandring Föranmälan!
Ange vid anmälan vilket av de tre områdena du i första hand är intresserad av. (se kartor på hemsidan)
Vid väldigt stort intresse kan det bli aktuellt med fler tillfällen.
Tillsammans gör vi Gagnefs kommun tryggare! Välkommen!
Anmäl dig senast 23 augusti via mejl till Rosa Flank, rosa.flank@gagnef.se
Vid frågor ring: 0241–15512

Fotocollage från Dala-Floda Operafest
Föreställningen Glada Änkan som spelades i IOGT-lokalen i Björbo.			

Foto: Lars Redhe

Mockfjärds Missionskyrka

Gagnefs församling

www.kyrktorget.se/kristengemenskap.mockfjard

Sönd 18/8

Onsdagar kl. 18-20 SPRÅKCAFÉ

11.00 Mässa i kyrkan. Frälsarkransens Söndag.
Präst M. Carlenius.

Lörd. 17/8 kl. 16.15 Sångstund på Tjärnsjögården

Mockfjärds församling

Sönd. 18/8 kl. 15.00 Ekum. Friluftsgudstjänst i Lindbyn.
Kyrkokören, Timo Löppönen, Stefan Henriksson.

Tors 15/8
10.00 Sommar-slink in på församlingsgården.
Sönd 18/8
15.00 Ekumenisk friluftsgudstjänst vid Lindbyn.
Kyrkokören. Kaffe. Präst T. Löppönen.

Fäbodvandring
i MOSSELBUO
torsdagen den 22 augusti.
Samling på kyrkparkeringen Dala-Floda kl.13.00. Guide
Jan-Erik Jonsson. Ta med eget fika. Kläder efter väder.
-----------------------------------------------------------Utflykt till LINDESNÄS torsdagen den 29 augusti.
Vi besöker bruksmuséet och äter lunch på herrgården.
Samåkning med bil kl. 10.15 från ICA resp. Tempo
Anmälan senast 21aug tel. 070-339 59 44
el 073-627 65 65.
Ange om du vill äta fisk eller kött och om
du behöver skjuts.
Pris 145 kr (jämna pengar i kuvert eller swish).
VÄLKOMNA!

MOCKFJÄRDS RESTAURANG & PIZZERIA
HEDVÄGEN 30 0241-20701

•

Veckans erbjudande:

Familjepizza nr 1-32 (2-3 pers) - 99 kr
(Endast avhämtning)

Gäller v 33 t o m söndag 18 augusti

ANNONSERA I FLODABLADET MED MOCKFJÄRDSBLADET
ANNONSSTOPP ÄR FREDAGAR KL 12.00
före utgivningsvecka.

Om du vill ha korrektur är det TORSDAGAR

KL 12.00 som gäller.

Maila ditt manus till annons@flodabladet.se
Vi har inget kontor, men försöker bemanna telefonen tors-fre 10-14.

070-781 05 98
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Välkommen till skolstart
hösten 2019
Måndagen den 19 augusti
Grundskolan
Kyrkskolan,
Djuråsskolan,
Djuråsskolan,
Djurmoskolan,
Bäsna skola,
Skeppet, Särskola
Mockfjärdsskolan
Mockfjärdsskolan
Mockfjärdsskolan
Björbo skola,
Syrholns skola,

F-6
F-6
7-9
F-6
F-3

kl. 08.10-13.00
kl. 08.10-13.00
kl. 08.10-13.00
kl. 08.00-13.00
kl. 08.00-13.00
kl. 08.00-13.10
kl. 08.00-13.10
kl. 08.00-14.10
kl. 08.00-12.00
kl. 08.00-13.00
kl. 07.40-13.30

F-3
4-9
IM
F-2
3–6

Skollunch serveras.
Skolskjutsar; se turlista på www.dalatrafik.se. Elever berättigade till skolskjuts
får busskort hemskickat från Dalatrafik en vecka innan skolstart.
Väl mött till ett nytt läsår!

Butiken på Sollerön öppen varje dag kl 10-18

15-liters jordgubbslådor för försäljning.
Nu även blåbär, kantarell och hallonlådor!!
DALA-FLODA vid Ica
Torsdagar kl. 17-17.30
Söndagar kl. 15-15.30

DJURÅS vid Ica
Torsdagar kl 18-18.30
Söndagar kl 16-16.30

Ring gärna för beställning 076-212 15 88
www.sollerojordgubbar.se | Följ oss på Facebook

