Pikassannerujussuaq
All.: Kristian Poulsen, ”Pablo”
Ukiut marluk sinnerlugit qaangiummatali, tassa maajip 12anni 2010-mi, kommunip ineqarnermut allaffianut apeqqutinik sisamanik nassiussaqarpunga. Taakkuli ulloq manna,
tassa juunip 19-at 2012, tikillugu suli akissuteqarfigineqanngillat, naak Inatsisartut Ombudsmandiata akissuteqarfigineqaqqullugit manna tikillugu arlaleriarluni atorfillit nukingisaareeraluarai, nukingisaarutillu taakku atorfilinit tiguneqareeraluartut.
Kommunip inatsisilerituua Bruno Barslev kingullermik oqaloqatigigakku ajuusaarpoq pappiarat nassiussakka kommunip toqqorsivianit tammarsimammata. Pisortaqarfup toqqorsiviani taama pisoqarsinnaanera taamaallaat tunngaveqarpoq
sulisut qaffasissuminngooq ilinniarsimasuuniaraluartut
naammattumillu misilittagaqarniartussaagaluartut pikassannerujussuannik.
Apeqqutaanngilluinnarpormi innuttaasut ilaat sorleq apeqqummik ataatsimik arlalinnilluunniit paasisaqarumalluni
pisortanut saaffiginnippat, tassami apeqqutit taamaattut akissallugit pisortat PISUSSAAPPUT – apeqqutaatinnagu atorfi-

littat akerusunnersut imaluunniit naamik, atorfillimmi inatsisit malillugit SULISSASUT inatsisitigut aalajangersagaareerpoq. Taamaattumik innuttaasut saaffiginnissutaat kikkunnit allagaaneri imaluunniit sunik imaqarneri tunngavigalugit
atorfilinnit immikkoorsiterneqarsinnaanngillat.
Kommunip inatsisilerituuanut Bruno Barslevimut atuartartutut allagaqarlunga matumuuna saffiginninninnut tunngaviginerpaavara atorfillip taassuma suliassiissutinnik akisussaassuseqanngilluinnartumik, pikassalluinnartumik atorsinnaanngilluinnartumillu suliarinninniaraluarnera, tassami BB-ip
SULIARIUMANNGIMMAGU suliassaaq siornali Inatsisartut Ombudsmandiannut ingerlateqqippara. Apeqqutikka
akeqqullugit manna tikillugu inatsisileritooq ilinniarluarsimasorooq Ombudsmandimit marloriarluni nukingisaarneqartareerpoq.
Taamaakkaluartorli atorfilik seqajooqisoq makitaniarumatoorlu apeqqutigineqartunut akissuteqarnissaminut suli immut
piumaffiginngilaq. Taamaattumik isumaliorpunga atorfilik
isumaliorsimassasoq uanga innuttaasulluunniit allat kommunimut apeqquteqartartut akissutisinissatsinnik ilimasussanngitsugut, tassami uagut kalaallit ilisimasaqalernialeqigatta kommunimi atorfillip danskiusup uatsinnut
ilisiTaamaappammi inatsisilerituupalaannguup taassuma
ilinniagai isumaalu naapertorlugit demokratimi malittarineqartartut sumut pisimappat? Hr. inatsisileritooq qinnuigisinnaanngilakkit
kanngusoqqullutit
–
Jantelovimmi kinguaavisa
kanngunartoq suusoq paasisimanngilluinnarmassuk!

Sydgrønlands El ApS
V/ Per Holm
Alt I El udføres

Per Holm . . . . . . . . . . . . . . . 49 45 19
Knud Hansen . . . . . . . . . . . . 49 26 19
Værksted . . . . . . . . . . . . . . 64 34 81
Fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 19 41

E-mail: sydelogteknik@greennet.gl
Postboks 527
3920 Qaqortoq

Tornerosetut sinippaarnersuannit iternissat kissaatigalugu ikinngutinninnginnerpaamik inuulluaqquakkit, qanortoq unnuami sininnaveertarina. Taama naliliivigitsiarneqarnerit immaqa ima ajuallaatigitigaat allaat soraarniuteqarumallerlutit?

OLIECOMPAGNIET ApS
Telefon 64 21 80 • Fax 64 26 72

Åbningstider

Mandag - Fredag
08.00 - 17.00
Lørdag
08.00 - 13.00
Søndag
08.00 - 12.00
Derefter betjening via automat
Udbringning sker i alle hverdage mellem 08.00 - 17.00
Bestilling til udbringning samme dag skal ske inden kl. 14.00

Autoriseret Yamahaforhandler

Det Sydgrønlandske erhvervsliv nægter
flere forringelser i trafikken!!

Med udfasningen af S-61 helikopteren i Sydgrønland afsluttes en historisk æra. Gennem alle årene, både de gode og de
dårlige, har S-61éren trofast fragtet de Sydgrønlandske passagerer rundt i regionen. Både de lokale og de tilkommende
gæster. Den har vel nærmest fået status som et nært familiemedlem. Vi bukker os i respekt og siger mange tak for tiden
vi havde den.

Nu kommer en ny tid. En
tid uden plan og mål som
Erhvervslivet gennem
flere skrivelser har
advaret mod. Det er
nu en tid med usikkerhed og forringelser,
for uanset lokalpolitikernes tale om ikke at
være blevet informeret eller hørt, og uanset
direktoratets
påstand om, at de så
sandelig har informeret – så er problemet
ikke løst. Der er her få måneder før udfasningen af S-61éren og
indgåelse af en ny serviceaftale for regionen - end ikke fremlagt en plan.

Man har talt meget
om flytningen af
banen i Narsarsuaq til
Qaqortoq. Man har talt meget om nye helikoptere. Man har
reelt talt meget, men intet besluttet. Regionen aner simpelthen ikke om den er købt eller solgt. Og igen ender
Sydgrønland som den store taber med uoverskuelige negative følger.
På kort sigt er det uheldigt og uforståeligt, at det helt nødvendige SAR-beredskab i Sydgrønland ikke syntes at være en
del af den fremtidige løsning. Vi ønsker at denne mulighed
indarbejdes i den fremtidige trafikstruktur som foreslået af
Air Greenlands direktør, Michael Binzer.

ANGALATITSIVIK

Ulu

TRAVEL

ANGALATITSIVIK Ulu
Kalaallit Nunaanni, Kalaallillu Nunaata avataani
angalanerit, unnuinerit angalanermi sillimmatit,
biilinik attartornerit il. il. pisiarisinnaavatit.
Sianerlutit, email-imik/fax-imik nassitsillutit
namminerluunniit ornigullutit inniminniisinnaavutit.

Ulu TRAVEL
Hos Ulu Travel kan du købe rejser indenrigs i
Grønland, rejser til udlandet, overnatning,
rejseforsikringer, billeje m.m.
Du kan booke ved personlig henvendelse, sende
email/fax eller ved at ringe.
Torvevej B-163
Tlf.: 64 11 77
Fax: 64 22 02
Email: ulu@ulu.gl
Ammasarfiit / Åbningstider
Ataasinngornermiit - tallimanngornermut
nal. 09.00 - 16.00
Mandag - fredag
kl. 09.00 - 16.00

Derfor appellerer det Sydgrønlandske Erhvervsliv samtlige
parter om at planlægge, beslutte og realisere en fremtidsorienteret og sikret trafikstruktur i regionen. Den nuværende
usikkerhed er ikke holdbar, hverken for borgerne eller
erhvervslivet. Udfasningen af S-61éren og erstatningen med
Bell 212 vil blive en trafikal katastrofe, der vil vende den
udvikling vi alle ønsker… til en afvikling vi alle frygter!
Vi vil ikke diktere parterne hvilken form den kommende
struktur burde have. Vi har flere gange tilkendegivet vore
anbefalinger og ønsker. Nu ønsker vi blot, at politikerne
tager den ansvarlige og beslutningsdygtige tænkehat på, sløjfer hovsaløsningerne, og etablerer en struktur der gavner
Sydgrønland og giver mulighed for udvikling på et sikkert
grundlag.
I den forbindelse tilslutter vi os regionens Trafikudvalg, med
Kalistat Lund i spidsen, der påpeger vigtigheden i at inddrage regionens nuværende og kommende brugere når man skal
beslutte en langtidsorienteret struktur der tager hensyn til det
nuværende, men også det kommende behov.
Og det haster
Jim Riis
Formand for Erhvervsforum Qaqortoq

Sikke et sjuskeri
Af: Kristian Poulsen, ”Pablo”
For mere end to år siden, nemlig den 12. maj 2010, sendte
jeg 4 spørgsmål til kommunens boligkontor, som embedsværket indtil i dag, den 19. juni 2012, endnu ikke har besvaret, selv om det samme embedsværk har modtaget rykkere
herfor af Inatsisartuts ombudsmand op til flere gange.
Sidste gang jeg snakkede med kommunens jurist, Bruno
Barslev, beklagede han sig over, at de papirer jeg har sendt
er blevet væk fra kommunens arkiv. Slige hændelser i et
offentligt arkiv baserer sig udelukkende på fuldkommen sjuskeri af et personale, der ellers skulle være højtuddannet og
tilbørlig erfaren.
Det er ligegyldigt, hvilken borger der henvender sig til det
offentlige for at få opklaret et eller flere spørgsmål, for det
offentlige har PLIGT til at besvare slige spørgsmål – uanset
om deres embedsmænd vil eller ej, for det er jo bestemt ved
lov, at embedsværket SKAL
arbejde efter loven.
Embedsværket kan således ikke frasortere borgernes henvendelser efter hvem der har skrevet dem eller efter henvendelsernes indhold.
Grunden til, at jeg henvender mig først og fremmest til kommunens jurist, Bruno Barslev, i form af et læserbrev, er denne
embedsmands fuldstændig uansvarlige, sjuskede og helt
uduelige forsøg på behandling af denne min sag, som jeg sidste år sendte til Inatsisartuts ombudsmand til viderebehandling, da BB åbenbart IKKE vil behandle den.
Ombudsmanden har hidtil sendt 2 rykkere til den højtuddannede jurist for besvarelse af mine spørgsmål, uden at denne

tilsyneladende uduelige men arrogante embedsmand har fået
taget sig sammen til besvarelse af de stillede spørgsmål. Så
tænker jeg, at embedsmanden tænker, at jeg og evt. andre
borgere, der stiller spørgsmål til kommunen ikke skal forvente at få noget som helst svar, for vi grønlændere kan jo
komme til at vide noget, som den danske embedsmand i
kommunen ikke ville have vi skal vide noget om! Hvor er så
demokratiets regler blevet af efter denne tilfældige jurists
lærdom og opfattelse? Og jeg kan ikke bede Dem om at
skamme Dem hr. jurist – for Jantelovens afkom kender jo
intet til skam!
Med håbet om at De vågner op af Deres tornerosesøvn sender jeg de uvenligste hilsner, gid De ikke kunne sove om natten. Nu er De måske så fornærmet af den smule kritik, at De
søger afsked?

Qaqortumi qaqqittarfiliorniarnermut
(Qoororsuup qaavanut). Tapersiillunga
isumaliutersulaarpunga.
Neriullunga Qaqortumi innuttaasut paasilluassagaat.
Qaqqittarfiup inunnik arlalinnik sulisoqarnissaa anguniarneqarunarmat, isumaga malillugu assorsuaq isuma pitsaasoq
anikkumavara.
Tassa tummerarsuit sananeqarnissaannut eqqarsaatersuutiga,
qanga Qaqortormiutoqqat ilaasa suliaasa nittarsaanneqarnissaannut tapersersuiuarnissatta anguneqarnissaa uani pineqarmat. Tassa isumassarsiorluarutta ima kusanartigisumik sulisinnaagaluartugut.
Sissiukkami napasimagaluartut quersuit ujaraannaat, ujarattaasa tappikani tummeqqiorfiusussami atorneqarsinnaalluarmata.

-

elteknik for fremtiden
Siunissami innaallagisserineq

El-installationer
Industri-installationer
Service
Skibs-installationer
Data-installationer
Kommunikation
Antenneanlæg
Elevatorer
Belysningsteknik

Sikringsanlæg
Patient- og nødkald
Brandalarm anlæg
Maskinelektro
Termografering
Hvidevarer
Storkøkkener
Døgnvagt
El butik

Stort udvalg i lamper og hårdehvidevarer
Qinigassaqarluartoq qullinik errorsiviit
nillataartitsiviit allallu

Arssarnerit A/S

Jaraatooq B-1305
3920 Qaqortoq
Tlf: 642030
Fax: 642033
www..arssarnerit.gl
qaqortoq@arssarmerit.gl

Qaqortoq afd

Søren tlf. 494525
Hans tlf. 494650
Ejnar tlf. 493550

Nanortalik afd.
Keld

tlf. 490230

Tummeqqiaralugit. Ilumoorlunga oqassuunga inunnik arlalinnik sulisitsisinnaammata, aammalumi Kommunitsinnut
akileraarutitigut isaatisiviussallutik. Naluneqanngitsutummi
qisunnik tummerarpassuaqarmat maani illoqarfitsinni
Qaqortumi.
Tamakkualu qisunnik tummeqqiat saerfallattarmata ukiut
arlaqanngitsunnguit ingerlanerini. Ukualu ujaqqat qaqugorsuarmut atajumaartut iluatinnaateqarluartullu kikkunnit
tamanit takuniarneqartarumaartussat aserfallattussaanngitsullu pigilissavagut. Taakkualu takussutissaajumaarput kusanarluartut. Aasiit Qaqortormiut namminneq suliaannik
maannamut eqqarsaatigilluakkamut tapersiigaluttuaqaasi.
Qaqortormioqatikka.
Neriuppungalu eqqarsaat tamanna pitsaasoq piviusunngorumaartoq. Ujaqqat taakkua suliarilluarneqarunik kusanartumik isikkoqarumaarmata.
Toqqortarineqaannarnerininngaanniit takussutissanngorlugit
suliarineqarpata, Qaqortumut pisuunnguallaataajumaarmata.
Qaqortormiut tapersersuigitsi tamassi uunga suliassamut
kusanartumut. Neriullunga sulilluartoqassasoq.
Aserfallatsaaliugassaanngitsunik.
Otto Ottosen. Qaqortormiu

Kujataani suliffeqarnermut suliniuteqarnermut aningaasaliissutit 7,5 mio.
koruuninik ilaneqarput

teqarnikkut,
naggasiivoq
Kalistat
Lund,
Inuussutissarsiornermut suliffeqarnermullu ataatsimiititaliap
siulittaasua

”Iluarisimaaqaarput Kujataani suliffeqarnermut suliniuteqarnerput maanna immikkut pimooruttussanngoratsigu”, taama
oqaaseqarpoq Inuussutissarsiornermut suliffeqarnermullu
ataatsimiititaliap
siulittaasua
Kalistat
Lund
Naalakkersuisullu isumaqatigiissuteqareernermi, tassalu
imaappoq, Kommune Kujalleq 2012-13 aningaasaliiffigineqassaaq immikkut 7,5 mio.-ninik suliffeqarnerup siuarsarneqarnissaanut. Taakkunannga Naalakkersuisut akilissavaat
5,5 mio. aamma kommuni aningaasaleeqataassaaq 2 mio.
koruuninik.

7,5 mio ekstra midler til beskæftigelsesindsats i Sydgrønland

Aningaasat amerleriaataasut nalunaaqqutserneqarsimapput
suliffissarsiortunut suliffeqalernissamut piareersimasunut,
atorneqassallutillu atuagarsornikkut ilinniagaqaqqinnisamut
piginnaaneqarnerulernissamut, piginnaanngorsaaqqiinissamut kiisalu immikkut inuusuttunut 18-t qaangerlugit ukiulinnut suli ilinniagaqalersimanngitsunut suliffittaarsimanngitsunullu suliniuteqarnermut.
”Ullumikkut suliffeqarnermut tunngassuteqartut sulissutigeqaarput, tassalu ilinniagaqaqqinneq piginnaanngorsaaqqinnerlu, aamma naak kommunimi suliffeqarneq ilorraap tungaanut samminera takusinnaallugu, sinerissap sinnerani assigisaanik suliffissaaleqineq unamminartoqartittuarparput.
Aamma kommunip immikkut suliniuteqarnermut tunngatillugu sakkortusarniarpaa inuussutissarsiutilinnik suleqateqarneq sapinngisamik amerlanerpaat piginnaanngorsaqqinniarlugit toqqaannartumik suliffeqarfinnut sammititamik suliniu-

Udfører alt arbejde
inden for:
Jordarbejde
Borearbejde & Sprængningsarbejde

“Vi er meget tilfredse med, at der nu kan sættes ekstra skub
i beskæftigelsessindsatsen i Sydgrønland “ udtaler formanden for Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Kalistat Lund
efter indgåelse af aftale med Nalakkersuisuq, der betyder at
Kommune Kujalleq i 2012-13 får tilført yderligere 7,5 mio
til beskæftigelsesfremme. Heraf betaler Nalakkersuisut 5,5
mio. og kommunen bidrager selv med de sidste 2 mio.
De ekstra ordinære midler er målrettet de arbejdsmarkedsparate ledige og er møntet på faglig efteruddannelse og opkvalificering, revalideringsforløb og en særlig indsats mod unge
over 18, der endnu ikke er kommet i uddannelse eller job.
Vi gør allerede i dag meget på arbejdsmarkedsområdet, både
med efteruddannelse og revalidering og selv om vi også ser
positive tendenser i beskæftigelsen i kommunen har vi i lighed med resten af kysten fortsat udfordringer med ledigheden.
Kommunen vil med den særlige indsats også intensivere
samarbejdet med erhvervslivet for at få flest mulige i revalidering i en direkte virksomhedsrettet indsats, slutter
Kalistat Lund, formanden for Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget.

”Roses skal den der roses bør”
Enhver debattør bør have modet og storheden til at anerkende modpartens positive takter!
Jeg vil derfor gerne have lov at prise INI A/S for deres fantastiske ide og effektuering af deres rengøringsdag. Uagtet at
jeg selv missede deres oplæg, men deltog dog i kommunens
rengøringsoplæg, var det enormt tilfredsstillende at se INI
A/S´s beboere tage ud- og opfordringen op og give sig i kast
med oprydningerne omkring deres boliger. I den henseende
valgte INI A/S at udlodde gevinster til de heldige beboere.
En knald god ide der fik flere familier frem i det gode vejr og
udnytte muligheden for at rengøre omkring boligerne.
Tak for det.
Jim Riis:
En Qaqortormiutter

Kujataani Asaasoq ApS
Sydgrønlands Rengøring ApS

Vandledningsarbejde & Kloakarbejde
Terrænarbejde & Belægningsarbejde

Postboks 527, 3920 Qaqortoq
Fax 64 19 41 • Mobil 49 31 32

Halvrørsarbejde
Betonarbejde
Postboks 420, 3920 Qaqortoq
Tlf.: 64 20 44 - Fax 64 20 25
Mobil: 49 38 69
E-mail: qef@qef.gl

asaaqqissaarneq, Sullissilluarneq
- Nuannisarneq Ipiitsoq
Proffessionel Rengøring, God Service
- En Ren Fornøjelse

Kære Kommunalbestyrelsen i
Kommune Kujalleq
Det var med dyb undren og skælvende vantro at vi fredag d.
29.juni i radioavisen hørte formanden for kommunens egen
trafikudvalg, Kalistat Lund, atter ytre sig negativt omkring
den kommende lufthavn i Qaqortoq, og den principielle lukning af Narsarsuaq.
Her gik borgere og erhvervsliv og troede at der nu var enighed omkring vores ønsker om den kommende trafikstruktur
i Sydgrønland. Dette sidst udmøntet i jeres egen afstemning
og vedtagelse om en accept af en regionallufthavn i
Qaqortoq.
Flere erhvervsfolk og almindelig borgere, der ikke følte politikerne hørte på dem mere, kimede mig ned angående
Kalistat Lunds udmeldinger. Det var meget sure kommentarer jeg skulle høre på. Derfor kræver vi også at Kommune
Kujalleqs bestyrelse tager ansvarlig og konkret hånd om
denne sag.
Derfor støtter vi op om Lisbeth Søvndals skrivelse til Simon
Simonsen d.29.juni omkring trafikudvalgets modarbejdning
af en kommunalbestyrelsesbeslutning og deres selvpromoverende ret til offentligt at deklarere deres skjulte agenda. Vi
håber skrivelsen vil blive lige så alvorligt som den er hensigtet.
Efter gennemgang af de politiske poster I forskellige kommunalbestyrelsesmedlemmer besidder, erfares det at kun én
sidder i trafikudvalget: Kalistat Lund!

Hvem sidder ydermere i et udvalg der i så grel
form modarbejder den selvsamme kommunalbestyrelse der har nedsat det?
Er Kalistat Lund enerådende i udvalget?
Har udvalget INGEN at stå til regnskab for?
Skulle det vise sig at udvalget, med Kalistat Lund i front,
bevidst har modarbejdet den resterende kommunalbestyrelse
med en skjult dagsorden, hvad er så handle mulighederne
derefter?
Desuden vil vi – efter flere overhørte hentydninger – nedsætte påstand om Kalistat Lunds habilitet i Trafikudvalget. Man
kan ikke med rette forvente en objektiv håndtering og vurdering af en person der får så store personlige og karrieremæssige omvæltninger i de kommende beslutninger. Det er simpelthen ikke menneskeligt muligt at besidde disse to kasketter uden at skele til den anden. Dette burde Kalistat Lund
selv have påpeget når denne søgte om udvalgsposten, men i
lige så hård grad burde Kommunen have noteret misforholdet og nægtet Kalistat Lund denne udvalgspost. Særligt er
posten som formand for udvalget stærkt kritisabel, og tangerer vel egentlig en udnyttelse af en politisk post for egen vinding.
Vi vil anbefale kommunen til at forfølge sagen med henblik
på at undersøge om fremgangsmåden har været decideret
imod nuværende regelsæt, og hvilke repressalier det måtte
give de involverede.
Vi gør endvidere opmærksom på at denne sag vil blive forfulgt til enden. Den vil IKKE kunne tysses ned.
Med venlig hilsen
Jim Riis
Formand for Erhvervsforum Qaqortoq

Qaqortoq
VVS-Service ApS
Boks 59 • 3920 Qaqortoq

Båd til salg

Alt i vand, varme og sanitet
samt oliefyrservice

Velholdt 20” båd Mrk. Snekke til salg.
Fart 6-7 knob.

Fali. . . . . . 49 41 11

Udstyr:
Gps, Vhf-radio, Trollingudstyr medfølger.
Både er velegnet til trolling.

Telefon. . 64 20 77
Fax. . . . . 64 26 77
Værksted: Masarsuk B-762

Priside:
40.000 kr.
Prisen kan forhandles ved hurtig køb.
Ring og hør nærmere:
Erik Petersen: Tlf. 29 54 05
Johnny: 49 23 94

Kujataani Ilinniarnertuunngorniarfik
Sydgrønlands Gymnasium · Postboks 515 · 3920 Qaqortoq
Tlf. 64 29 50

·

Fax 64 26 50

·

E-mail: gusyd@attat.gl

· Hjemmeside: www.gusyd.gl

Asaasumik / Eqqiaasumik 6. august 2012
Atorfiup taaguuttaa:
Atorfeqarnermi tunngavik:
Aaqqissuusaanermi inissisimaneq:
Ilinniagaqarsimanermi piumasaqaatit:
Qullersaq:
Atorfiniffissaq ulloq:

Asaasoq / Eqqiaasoq.
SIK.
Kujataani Ilinniarnertuunngorniarfik,
Sydgrønlands Gymnasium, Qaqortoq.
Kalaallisut -qallunaatullu oqalusinnaaneq.
Eqqiaasutut pikkorissarsimaneq.
Rektor
6. august 2012

Atorfik: Asaasoq / Eqqiaasoq.
Kujataani Ilinniarnertuunngorniarfik, Sydgrønlands Gymnasium, Qaqortoq.
40 timer sap.akunneranut , sulinngiffeqarneq atuarfiup sulinngiffeqarfiata nalaani sulinngiffeqartoqartassaaq.
Sulisarfik ataasinngornermiit – tallimanngorneq nal. 07.30 – kl. 12.00 13.00 – 16.30
(allannguuteqartarsinnaavoq suliassat apeqqutaallutik).

Suliassat ingerlaavartut:
Ulluinnarni suliassat akisussaafiit:
• Atuarfiup iluani asaanerit aalajangersimasumik malittarisassaqassaaq ullormiit ullormut najoqqutassaqarluni.
• Atuarfiup iluani torersaanerit .
• Immikkut ittunik pisussaqartillugu atuarfimmi sulinissamut piareersimanissaq.
Piumasaqaatit:
• Asaasutut / Eqqiaasutut pikkorissarsimaneq piumasaqaataavoq .
Aningaasarsiat – S.I.K. aningaasarsiaai tunngavigineqassapput.
Tatiginartuuit, inuusutunik suleqatiginninneq nuannaraajuk? Akissussaaffeqarluartoq, neriulluartoq nuannaartorlu, uunga
paasiniaasinnaavutit:Allafimmi aqutsisoq Kathrine E. Isbosethsen imaluuniit atuarfiup Rektori Else Poulsen tlf.: 642950.
nal .10:00 – 14.00 akornanni piffisami 3. juli – 12. juli 2012.
Qinnuteqaat, CV – ilinniarsimanermut uppernarsaatit pillagaasimanngitsutut allagartaq ilanngullugit
kingusinnerpaamik ulloq 12. juli 2012 uunga anngutereersimassaaq:

Kujataani Ilinniarnertuunngorniarfik

Sydgrønlands Gymnasium · Postboks 515 · 3920 Qaqortoq

Kujataani Ilinniarnertuunngorniarfik
Sydgrønlands Gymnasium · Postboks 515 · 3920 Qaqortoq
Tlf. 64 29 50

·

Fax 64 26 50

·

E-mail: gusyd@attat.gl

· Hjemmeside: www.gusyd.gl

Rengøringsmedhjælper pr. 6. august 2012
Stillingsbetegnelse:
Ansættelsesform:
Organisatorisk placering:
Uddannelseskrav:
Nærmeste overordnet:
Ledig pr:

Rengøringsmedhjælper
SIK.
Kujataani Ilinniarnertuunngorniarfik,
Sydgrønlands Gymnasium, Qaqortoq.
Dobbeltsproget / Rengøringskursusbevis.
Rektor
6. august 2012

Funktion: Rengøringsmedhjælper.
Kujataani Ilinniarnertuunngorniarfik, Sydgrønlands Gymnasium, Qaqortoq.
40 timer ugentlig, ferieafholdelse indenfor skolens almindelige ferier.
Arbejdstid er fra kl. 07.30 – 12.00 – 13.00 – 16.30. (Forbehold for ændringer)
Arbejdsopgaver:
Arbejdsopgaver:
• Rengøring af indvendig lokaler i skolen, hvor der forefindes arbejdsbeskrivelse til jobbet dag for dag.
• Indvendig oprydning.
• Forbehold for arbejde udover de 40 timer ugentlig, alt afhængig af arbejdssituation på skolen.
Krav:
•

Rengøringskursusbevis.

Løn- og ansættelsesforhold sker efter S.I.K. overenskomst, timeløn.
Er du ansvarsbevidst, er positiv og gerne vil være en del af de unges verden – kan du får nærmere oplysninger hos:
Afdelingsleder Kathrine E. Isbosethsen eller Rektor Else Poulsen på skolen ved tlf: 64 29 50 mellem kl.10.00 –
14.00 i perioden 3.juli – 12.juli 2012.
Ansøgning, CV-papirer samt rent straffeattest skal være i hænde senest den 12.Juli 2012 i: Kujataani
Ilinniarnertuunngorniarfik/Sydgrønlands Gymnasium, Postboks 515, 3920 Qaqortoq.

Kujataani Ilinniarnertuunngorniarfik
Sydgrønlands Gymnasium · Postboks 515 · 3920 Qaqortoq

Kujataani Ilinniarnertuunngorniarfik
Sydgrønlands Gymnasium · Postboks 515 · 3920 Qaqortoq
Tlf. 64 29 50

·

Fax 64 26 50

·

E-mail: gusyd@attat.gl

· Hjemmeside: www.gusyd.gl

:
Overassistent inuttassarsiuusaq 1. august 2012
Atorfiup taaguuttaa:
Atorfeqarnermi tunngavik:
Aaqqissuusaanermi inissisimaneq:
Ilinniagaqarsimanermi piumasaqaatit:
Qullersaq:
Atorfiniffissaq ulloq:

Overassistent
SIK
Kujataani Ilinniarnertuunngorniarfik,
Sydgrønlands Gymnasium, Qaqortoq.
Allaffimmioq / Kalaallisut /qallunaatullu
oqaatsit allattariaatit
Immikkoortortaqarfimmi aquttisoq
1. august 2012 kingornaluuniit.

Atorfik: Overassistent.
Kujataani Ilinniarnertuunngorniarfik, Sydgrønlands Gymnasium, Qaqortoq.
40 timer sap.akunneranut , sulinngiffeqarneq atuarfiup sulinngiffeqarfiata nalaani sulinngiffeqartorqartassaaq.
Allaffiup ammasarfia nal. 07.45 – kl. 15.45 .

Suliassat ingerlaavartut:
Ulluinnarni allaffimmi suliassat akisussaafiit:
Ilinniarnersiutit atuartullu allaffisornikut suliassartaai naaferartumik suliariuarnissaai qarasaasiatigullu Lectio-kut
ingerlaavartumik nakkutigineqarneri aqunneqasapput inspektor / rektorilu suleqatigalugu.
Kujataani Ilinniarnertuungorniarfimmi atuartuuput katillugit 160 missaani.
Naafferartumik kollegiat naatsorsuutaai aqullugit kollegiani ningiut aqutsisuat suleqatigalugu.
Naafferartumik atuartut karakteriini, angalanernut atualernerni atuanngiffeqalernerniluuniit illoqarfiup avataaneersunut
inniminniisarneq.
Oqarasuaamik nakkutiginnineq allaffisornikullu suliassat allat akisussaafigalugit allaffimmi pisortaq ikioqatigiifigalugu.
Aningaasarsiat – atorfininnermullu tunngasut Namminersornerullutik Oqartussat aamma SIK/HK maleruagassaat
malinneqarput. Atorfimmut inissaqartitsisoqanngilaq.
Tatiginartuuit, inuussutunik suleqatiginninneq nuannaraajuk? Akissussaaffeqarluartoq, neriulluartoq nuannaartorlu,
allaffimmiutut naammasisimasoq paasissutissanik uunga pisinnaavutit: atuarfimmi Rektorimut Else Poulsen imaluuniit
allaffimmi aqutsisumut Kathrine E. Isbosethsen uunga tlf.: 642950 ullukkut nal. 10.00 – 14.00 tungaanut piffisami
3. juli – 16. juli 2012.
Qinnuteqaat , CV – ilinniarsimanermut uppernarsaatit pillagaasimanngitsutut allagartaq ilanngullugit
kingusinnerpaamik ulloq 27.Juli 2012 uunga anngutereersimassaaq:

Kujataani Ilinniarnertuunngorniarfik

Sydgrønlands Gymnasium · Postboks 515 · 3920 Qaqortoq

Kujataani Ilinniarnertuunngorniarfik
Sydgrønlands Gymnasium · Postboks 515 · 3920 Qaqortoq
Tlf. 64 29 50

·

Fax 64 26 50

·

E-mail: gusyd@attat.gl

· Hjemmeside: www.gusyd.gl

:
Overassistent ledigt pr. 1. august 2012
Stillingsbetegnelse:
Ansættelsesform:
Organisatorisk placering:
Uddannelseskrav:
Nærmeste overordnet:
Ledig pr:

Overassistent
SIK
Kujataani Ilinniarnertuunngorniarfik,
Sydgrønlands Gymnasium, Qaqortoq.
Kontoruddannet / Dobbeltsproget
Afdelingsleder
1. august 2012 eller derefter.

Funktion: Overassistent.
Kujataani Ilinniarnertuunngorniarfik, Sydgrønlands Gymnasium, Qaqortoq.
40 timer ugentlig , ferieafholdelse indenfor skolens almindelige ferier.
Kontorets åbningstid er fra kl. 07.45 – kl. 15.45.

Arbejdsopgaver:
Dagligt almindeligt ansvarsområder er:
Alt løbende elevsags ajourføring/sagsbehandling via IT-system Lectio i samarbejde med inspektor og rektor.
Der er ca. 160 STX-studerende i GU-Qaqortoq.
Løbende styring af kolligieregnskaber i samarbejde med den ledende køkkenleder.
Løbende sekretærfunktion i.f.m. udsendelse af karakterblade, booking rejser i.f.m. optagelser – og feriefrirejser under
uddannelsen for eleverne.
Tlf. pasning samt andet forefaldende administrativt arbejde i samarbejde med afd.leder,
Løn-ansættelsesforhold sker efter overenskomst mellem Grønlands Hjemmestyre og SIK/HK. Der stilles ikke bolig til
rådighed.
Er du stabil, samarbejdsvillig med unge , ansvarsbevidst, optimist og glad, uddannet HK kan nærmere oplysninger
indhentes hos: Rektor Else Poulsen eller Afdelingsleder Kathrine E. Isbosethsen tlf.: 642950 mellem kl.10.00 – 14.00 i
perioden 3. juli – 16. juli 2012.
Ansøgning , CV – papirer samt rent straffeattest være i hænde senest 27. Juli 2012 hos:

Kujataani Ilinniarnertuunngorniarfik
Sydgrønlands Gymnasium · Postboks 515 · 3920 Qaqortoq

