nr2 juni
2011

T RE

VLI G SO
K
DS
MM
L
R
A R Ö N SKA R V Ä

L A SS 2 0 1

Notiser

5

Bli Ambassadör
ÄNTLIGEN ÖPPNAR ÖRNSKÖLDSVIKS
AMBASSAD PORTARNA. Nu kan alla

som vill bli Örnsköldsviksambassadör.
Alla är välkomna,ung som gammal, inflyttad, utflyttad eller bofast. Även tillfälliga besökare och utlandsboende.
Att vara ambassadör för Örnsköldsvik
handlar om en vilja att förmedla sin
egna positiva bild av Örnsköldsvik. Som
ambassadör får man inte ett formellt
uppdrag utan det handlar om ett eget
åtagande att tala gott om Örnsköldsvik.
Man väljer själv hur man utövar sitt
ambassadörsskap.

När något ligger oss varmt om hjärtat är det lätt att engagera sig. För att
Örnsköldsvik ska utvecklas, växa och
bli en ännu bättre plats att bo på och
besöka behövs människors engagemang,
kunskap och åsikter. Som ambassadör
för Örnsköldsvik väljer du själv på vilket
sätt du vill engagera dig och lyfta fram
Örnsköldsvik. Det viktiga är att du på
ditt sätt delar med dig av din bild av vårt
positiva Örnsköldsvik till omvärlden.
Det kan vara på arbetsplatsen, i en förening, andra nätverk eller bland dina vänner. Ambassaden hittar du på Världsklass
hemsida.
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Rekrytering för framtiden
ÖRNSKÖLDSVIK EXPANDERAR! Därför
inbjuder Världsklass 2015 de som inte
bor i Örnsköldsviks kommun just nu
till en trevlig sommarträff för att presentera kommunen ur ett rekryterings- och
inflyttningsperspektiv. Vi vill visa på
direkta arbetsmöjligheter hos företag med
rekryteringsbehov – stora som små. Vi
som redan bor här vill också berätta mer
om den livskvalitet som vi upplever.

Vad krävs för att ta steget och flytta
till Örnsköldsviks kommun? Är det en
inneboende önskan om närhet till natur,
hav och sjö och människor? Att komma
närmare släkten, att komma hem? Att se
barnen växa upp i en fin miljö med bra

skola och barnomsorg? Ett boende med
valfrihet till rimliga priser? Eller kanske
helt enkelt för ett arbete i världsklass?
Allt detta får man veta mer om och dessutom ett tillfälle att prata direkt med de
som arbetar med dessa frågor.
Läs mer på www.jobbaolev.se

EN SKÄRGÅRD I VÄRLDSKLASS
vi har producerat en insticksbilaga
som berättar om vår fantastiska
skärgård. Den har gått i tidningen
Båtliv samt Tidningen 7 och finns
att hämta på turistbyrån eller läsas
på Världsklass hemsida.
ECOSTRY CITY - den hållbara industristaden. Den 15 juni hölls ett
möte om fortsättningen på arbetet
med utveckling av Ecostry City.
Mötet blev bra och konstruktivt,
präglades av en positiv stämning
och en vilja att komma igång med
det praktiska hållbarhetsarbetet.
Sju företag kommer att få ett
erbjudande om att med stöd av
konsultföretaget WSP under hösten
arbeta sig igenom en modell för
hållbar utveckling i företag.
ÖRNSKÖLDSVIK PÅ NOLIA UMEÅ
Onsdag 10 augusti är det Örnsköldsviks dag på Noliamässan då
syns vi, förutom i vår monter i hall
2 även runt om på mässområdet
och stora scenen. Nolia pågår
6-14 augusti- kom och hälsa på!
EVENEMANGSTIPS!
1-3/7 Sommarfesten,Örnsköldsvik
2/7 Gottnerocken
7, 14, 21, 28/7 Sommarvågen,
Örnsköldsvik
7-11/7 Hästivalen, Örnsköldsvik
8-10/7 Nätra marknad, Kornsjö
21/7 BAO- Benny Andersson
Orkester, Örnsköldsvik
6/8 Kubbyran 10 år, Sidensjö
6/8 Modo Hockey 90 år,
Örnsköldsvik
6/8 SM i Trial, Husum
6-7/8 Dragracing, Kubbe
13/8 Status Quo, Slade,
Örnsköldsvik
13/8 The refreshments,
Trehörningsjö
19/8 Surströmmingsfesten,
Örnsköldsvik

KONTAKTA OSS
vanja.ostman@ornskoldsvik.se
Tel 0660-886 82

VÄRLDSKLASS 2015
Världsklass 2015 är ett utvecklingsarbete med deltagare från näringsliv,
kommun, organisationer och boende i Örnsköldsvik.

Tillväxtavdelningen | 891 88 Örnsköldsvik
www.varldsklass.se

