
30 mars – 1 april
Folkefest i Bardu
Torsdag 30/3 Lørdag 1/4 

• Ambest • Duo Klipp • Nordbohus • G-sport • Byggmakker •  Bapro • Klimaservice • Mesterteknikk • Dyrlegen • Dekkmann • Fagsøm • Vinbanken • Villmarkstur • Basisfot • Aneta Løvås 
• RGH Healer Trine Gåre • Fjellguiden • Bardu Hotell • Gulliver • Skafferiet • Barnas naturpark • Regnskapssentralen • Ma regnskap • Vinmonopolet • Apotek 1 • Norsk Caravan club, avd. Bardu

	  

Du må like å jobbe med mennesker, være 
serviceinnstilt og alltid sette kunden i fokus. 
Ha evne til å jobbe effektivt alene og i team, 
og ha vilje til å ta i et tak når det trengs. 
Vi forutsetter at du er ærlig og pålitelig.

KVALIFIKASJONER
- Relevant bransje-og salgserfaring
- Evnen til å skape resultater og jobbe selvstendig
- Kunne motivere og lede
- Være serviceinnstillt og skape kunderelasjoner
- Gode kommunikasjons-og samarbeidsevner
- Kontaktskapende

ARBEIDSOPPGAVER
- Salg og veiledning
- Ansvar for driften ved vår avdeling i Bardu
- Personalledelse
- Oppfølging av planlagte aktiviteter og budsjett

VI TILBYR:
- Lønn etter avtale
- Pensjonsordning

Søknadsfrist: 29.02.2016
Tiltredelse: Etter avtale

Spørsmål om stillingen rettes til: 
Kjell Furuly, tlf. 975 42 634
Stig Trulssen, tlf. 970 28 305

Kortfattet søknad og CV sendes til 

Troms Salgssentral AS
Sjøgata 5, 9300 Finnsnes 
eller på e-post stig@salagssentral.no

Troms Salgssentral AS er leverandør av forbruksmateriell 
innen kontorrekvisita og datarekvisita,storhusholdning, 
papirprodukter, rengjøringsmidler og skolemateriell m.m. 
til privat og offentlig næringsliv. Vi har butikker 
i Bardu og på Finnsnes, og er 9 ansatte.

AVDELINGSLEDER

Til vår avdeling i Bardu søker vi

 Troms
Salgssentral ASSalgssentral ASSalgssentral AS

Bardu Utvikling SA Skigruppa
Midt-Troms 
Friluftsråd

Reistadløpet
1ST OF APRIL 2017
34 og 50 KM CLASSIC TECHNIQUE

Kl. 18-19: Moteshow i byrommet

• Bålkos, god stemning og fram-
visning av mange aktuelle antrekk fra 
butikkene

• Salongene Luggen og Rons sørger 
for klipping og sminking av model-
lene

Kl. 19-21: Handlekveld med spreke 
priser

Kl. 19.00-23.30: Vinbanken er åpen

Fredag 31/3 
Kl. 10-20: Ski Village v/kommunehuset.
Salgsboder m/mange gode tilbud.
Stor aktivitet

Kl. 16: Pressekonferanse med 
profflag Ski Classic med mulighet for 
autografer og selfies.

Kl. 18-20: Barnas
Reistadsprint  
(påmelding kl. 12-17 
snn.no/ski)

Kl. 19-01: Vinbanken 
r åpen

• Landslagets smøretrailer kommer   
• Smøretips.  
• Skafferiet, Bardu Hotell og  
Domus-kafeen åpen.
• Skilder’n åpen på kvelden.
• Butikkene er åpne til kl. 21

Kl. 21-02: Cliff spiller opp til dans

Kl. 08.30: Ski Classics-løperne  
starter sin 50- kilometer.  
NRK sender løpet på TV.
Finn på noe sprøtt langs løypa 

Kl. 08.30-12.00: Familiedag  
i akebakken på Storlømyra.  
Reistadløpet vises på storskjerm. 
Varmetelt og servering av varm saft og 
kaffe. Ta med flagg og plakater  
med heiarop. Barna kan gjerne  
kle seg ut i kostymer.  
Ta med mat som kan varmes på bålet.  
Gratis arrangement.

Kl. 09-12: Ski-Village åpent

Kl. 10.30: Start på 58. utgave  
av Reistadløpet

Kl. 19-01: Vinbanken er åpen

Camping på Orta og ved Kampenhytta

Butikkene vanlige åpningstider.

Camp Reistad vinterleir for ungdom 
13-17 år inkl. overnatting fra  
fredag til lørdag. Campen legges til Orta 
som er Reistadløpets høyeste punkt.
Telt, hundekjøring, skileik +++ 

(Arrangør, info og påmelding gjøres på  
Midt-Troms Friluftsråd sine nettsider)

FREDAG:

Serveringsteltet i Ski Village  

byr på kaffe, kaker og
 middag. 

Fest i teltet fra klokken
 21.

Skilder’n har også åpe
nt fredag 

kveld

FREDAG: 
Ski Village ved kommunehuset/ 
Veksthuset. Pressekonferanse med 
profflagene i Ski Classics, muligheter 
for autografer og selfies.
Skafferiet, Bardu hotell og Domus- 
kafeen er åpen

Luggen A/S
Tlf. 96 22 22 25

Avd. Bardu

Trivsel og kvalitet i friske omgivelser


