Onsdag den 10. juni 2020

It-iværksætter vokser med rekordfart
Mathias E. Nielsen har med Asperger og flere andre diagnoser langt fra haft en nem indgang på arbejdsmarkedet. Til gengæld kan han
noget med en computer og kundeservice, som andre ikke kan – og det har kunder på hele Sjælland fået øje på. Forretningen er netop
flyttet til nye og større lokaler på Arnold Nielsens Boulevard for at kunne følge med efterspørgslen
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HVIDOVRE KOMMUNE
Åbningstider: Man-ons 10.00-14.30, tors 13.00-17.30, fre 10.00-13.30
Borgerservice har også åbent lør 10.00-12.00
Husk at bestille tid til borgerservice: www.hvidovre.dk/tidsbestilling

Uge 24 - 2020
www.hvidovre.dk

Genåbning af indendørs idræts- og foreningsliv

Fælles cykelture starter igen
Hvidovre Sundhedscenter og Cyklistforbundet
Brøndby-Hvidovre har nu igen glæden af at invitere
på fælles cykelture for alle, der har lyst. Der cykles
mandage kl. 13 – første gang d. 15. juni og sidste
gang d. 5. oktober. Turene varer ca. en time og foregår i et roligt tempo med små pauser undervejs.
Deltagelse kræver ikke tilmelding. Mød blot op foran
hovedindgangen til Sundhedscentret inden afgang.
Husk cykelhjelm og egen proviant. Vær opmærksom
på, at du ikke må have eller have haft sygdomssymptomer i 48 timer inden.
Du kan læse mere om initiativet ”Vi cykler sammen”
og finde kontaktoplysninger til turlederne på: sundhedscenter.hvidovre.dk/Traening/Motionshold.

”Døgnåben genbrugsplads” åben igen
Hvidovre Genbrugsplads er igen åben for dem,
der ønsker at benytte genbrugspladsen uden for
normal åbningstid. Det kan du, hvis du er oprettet
som bruger. Alt det kræver er et aktivt mobilnummer,
da mobilen er din ”nøgle” til pladsen. Læs mere og
opret dig her: www.a-r-c.dk/privat/doegnaabent.

Folketinget har vedtaget, at indendørs idræts- og
foreningsliv kan starte op igen fra den 8. juni. Genåbningen omfatter også lokaler, hvor der udøves
idræts- og fritidsaktiviteter, herunder spillehaller,
lege- og badelande, svømmehaller og træningscentre. Genåbningen kan foregå på betingelse af, at en
række retningslinjer fra sundhedsmyndighederne
kan overholdes. Der stilles særlige krav til svømmehaller, og derfor kan der gå nogle uger, før de er klar.
Dette gælder også Friluftsbadet i Præstemosen.
De berørte foreninger vil få direkte besked om genåbningen i Hvidovre Kommune, og der vil komme
nærmere information på hvidovre.dk.

Kommunen er stadig lukket indtil videre –
kontaktnumre herunder
Hvidovre Kommunes hovednummer: 3639 3639
Borgerservice og Ydelsesservice: 3639 3639
Dagtilbud: 2363 7424
Skole og Uddannelse: 6197 1672
Jobcenter: 4185 0130
Kultur og Fritid: 4185 0482
Byggesagsafdelingen: 3639 3570
Kommunikation, erhverv, presse: 5158 7814
Skal du i kontakt med Hjemmeplejen, plejecentre
osv., skal du bruge de almindelige telefonnumre.
Akut-numre (også uden for almindelig åbningstid):
Familierådgivningen: 3639 3963
Voksenrådgivningen: 6191 6991
Miljøafdelingen: 3639 3580
Vej og Park: 2265 3659

Hvidovre Kommune - Hvidovrevej 278 - 2650 Hvidovre - Tlf. 3639 3639. Mere borgerinformation på www.hvidovre.dk.
Følg Hvidovre Kommune på www.facebook.com/hvidovrekommune
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årets CSR-virksomhed af Furesø Kommune.

HVIDOVRES
LOPPEMARKED
De første 20 ord koster kr. 60,-.
Efterfølgende ord koster kr. 1,-.
Annoncen skal forudbetales.
Der er deadline fredag kl. 12.00

Udendørs Loppemarked i
Spurvegården søndag d. 14 juni
2020 Mellem 10:00 – 16:00 I
midten af Spurvegården ved boldbanen. Vi holder loppemarked og
holder afstand. Kom og se hvad vi
har, der er helt sikkert, noget du
ikke kan undvære Velkommen til.

Kiropraktorer

Advokater

Kiropraktisk klinik

GUNNAR MEILSTRUP

Medlem af Dansk Kiropraktor Forening
Overenskomst m/sygesikringen

Gl. Køge Landevej 220
STEFFEN THORBORG
Advokat (H)

•

v/Åmarken S-station

JANNE KØSTER
Advokat (Mediator)

TLF. 36 49 90 01

Hvidovre Torv 9, 1. sal • Hvidovre • 36 35 02 50

advokaterne

Købes

la Cour, Henriksson, Dreyer aps

Tlf. 3649 3888

Hvidovrevej 406 - 2650 Hvidovre
(ved Friheden Station)

www.advo2650.dk

Murere

Hvidovre
Murerservice ApS.
v/Bo Hansen
Alt murerarbejde udføres

Tlf. 22 77 13 03

Tagdækning

Alt i
tagarbejde

Tegltage, skiffertage,
paptage, zinktage, kviste.
Reparationer og renovering
Gratis uforbindende
tilbud.

Ring 28 50
04450
50
Ring
500

Træfældning

- den store lokalavis

Møbler Købes Ældre møbler i teaktræ, palisander og lys
eg købes. Sofaer, pindestole,
lænestole mv har også interesse. Mindre boer tømmes. Jeg
kommer gerne forbi og giver
et uforpligtende tilbud. Møbelbudet v/Christian telefon
26819879

Advokat (H) Henrik Brunsgaard Dreyer

7

Hvidovre Avis

El-Installatører

Blikkenslagere

VVS /

Kontakt os for uforpligtende tilbud

Privat & Erhverv tlf. 70 25 00 73,

HAUGAARD
& A
HAUGAARD
HAUGAARD
& &VVS
OMEGNENS
OMEGNENS
OMEGNENS
VVS A/SS

A
P
S

www.reel-installation.dk
Arnold Nielsens Boulevard 66A,
2650 Hvidovre

Borghaven
1-3
- 2500
Valby
Mose Alle 17
- 2610
Rødovre
Tlf.
117777
Tlf.36
36 16
16 11

ALT VVS ARBEJDE
UDFØRES
-

Vand/Varme/Sanitet/Gas
Tag/Blikkenslagerarbejde
Naturgas/Kedeludskiftning
Fjernvarmeinstallationer
Kloak/Faldstammerensning
Ejendomsvedligeholdelse
Badeværelsesrenovering
RING FOR
UFORPLIGTENDE TILBUD!

36 16 11 77
www.haugaardvvs.dk

Avedøre Holme VVS

- den store lokalavis

E R FR A
B I LLE T T
R
40-125 K

Arnold Nielsens Boulevard 128 - 2650 Hvidovre

Naturgas og fjernvarme
Gasservice
Tagarbejde
Ejendomsvedligeholdelse

Malere
Malerservice.nu - ApS

NØDHJÆLP VVS vagten 38 89 08 89

Al malerarbejde udføres.
Høj kvalitet til rimelige priser.
Ring for uforpligtende tilbud.

- den store lokalavis

Dorthe Adsbøl Brandt
Tlf. 20 89 08 47
Per Nielsen
Tlf. 27 12 29 36

Telf. 36 77 78 79 · avedore@3blaa.dk

Fra

15 år

Skal De have malet?

Her er jobbet
Beskæftigelse tilBydes

Koordinator assistent søges

Da vores administrative assistent forlader arbejdsmarkedet, søger vi en ny
med tiltræden 1. september 2020. Vores assistent er krumtappen i kontorets
arbejde, så vi søger en ny, der vil være med til at udvikle EBO Consult A/S og
sig selv. Der er tale om en ugentlig arbejdstid på 20 timer.
Stillingsbeskrivelse
• Du koordinerer arbejdet for de forskellige administrative arbejdsopgaver i
EBO Consult A/S.
• Du ajourfører vores forbrugerprogram ved registrering af nye og fraflyttede
fjernvarmekunder, fakturering og overvågning af forbrugsdata samt andre
EDB-opgaver over for kunderne.
• Dit arbejde omfatter i høj grad brug af Oﬃce-programmer.
• Du er i kontakt med kunder og leverandører, hvor du deltager i møder og
arrangementer med opfølgende referater m.m.. Du er med til at markedsføre fjernvarmen og EBO Consult.
• Dit arbejde vil også indeholde forefaldende kontorarbejde som f.eks. indkøb af madvarer og bestilling af kontorartikler.
Forventninger til dig
• Du er superbruger på Oﬃce-programmerne og er tryg ved brug af EDB.
• Du er god til at formulere dig på skrift og i tale med flair for kundebetjening.
• Du kan arbejde selvstændigt men er også god til at arbejde med personer
med vidt forskellige uddannelsesmæssig baggrund.
• Åbenhed over for og gerne viden om tekniske emner vil være værdsat.
Hvis du kan engelsk, vil det være fint, da vi har internationalt samarbejde om
fjernvarme.
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Arbejdsdag og EBO Consult A/S
Du arbejder 20 timer om ugen, som kan fordeles efter aftale. Du møder om
morgenen og i løbet af arbejdsdagen må du forvente, at der kan komme
mange forskellige arbejdsopgaver, fordi vi arbejder med fjernvarmeforsyning
i forandring og direkte kundebetjening.
Vi vægter social kapital højt og lægger vægt på at udvikle alle ansatte.
Vi arbejder med fjernvarme i ind- og udland. Du kan læse og se mere om os
på www.ebo.dk.
Hvis du vil vide mere, så kontakt administrativ assistent Marianne Krabsen
på 36 38 38 00.
Covid-19-situationen har medført ændringer i vores arbejdsforhold og vil
kunne influere ansættelsesproceduren.
Send din ansøgning til EBO Consult A/S, Arnold Nielsens Boulevard 60,
2650 Hvidovre eller ebo@ebo.dk senest den 22. juni 2020.
EBO CONSULT A/S | ARNOLD NIELSENS BOULEVARD 60, 1. SAL, 2650 HVIDOVRE
EBO@EBO.DK | WWW.EBO.DK | 36 38 38 00
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