Det finns fortfarande möjlighet att erbjuda
sommarjobb till kommunens ungdomar

Kommunens kontakter
Företagslotsen
Telefon 08-520 682 00
foretagslots@nynashamn.se
Näringslivschef
Jonas Karlsson
Telefon 08-520 681 68
jonas.karlsson@nynashamn.se
Näringslivsutvecklare
Linnea Gustavsson
Telefon 08-520 688 05
linnea.gustavsson@nynashamn.se

Länkar
Företagarna Nynäshamn
För att Nynäshamns kommun för tionde året i rad ska kunna erbjuda tre veckors sommarjobb
till ungdomar i åldrarna 16-18 år är vi beroende av dig och ditt företag. Många arbetsgivare har
hört av sig och erbjudit sommarjobbsplats. Men ännu finns det behov av fler! Har du behov av
förstärkning i sommar? Hör av dig till personaladministratör Johanna Lundell 08-520 684 37,
sommarjobb@nynashamn.se eller erbjud en plats via anmälningsformuläret på
nynashamn.se/sommarjobb. Tack på förhand för att du vill göra en insats för våra ungdomar
och därmed även för framtiden!

Tyck till om Nynäshamns företagsklimat

Stadskärneföreningen
Södertörns brandförsvarsförbund
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
Upphandling Södertörn

Aktuella upphandlingar

Här hittar du de upphandlingar som pågår i Ha
och Nynäshamns kommun.

Följ oss på sociala medier:
Har du fått Svenskt Näringsliv enkät om
företagsklimatet i Nynäshamn? Slumpmässigt
utvalda företag kan nu tycka till om det lokala
företagsklimatet. Dina svar är viktiga för vårt
fortsatta arbete. I enkäten kan du tycka till om
hur du upplever det lokala företagsklimatet,
den kommunala servicen och attityder till
företagande i Nynäshamn. Enkätsvaren ligger
till grund för Svenskt Näringslivs årliga ranking
av kommunernas företagsklimat. Läs mer här.

Har du varit i kontakt med
Nynäshamns kommun i ett tillstånd- eller
myndighetsärende under 2016? Då har du
fått, eller får inom kort, ett erbjudande från
Nynäshamns kommun om att delta i en
enkätundersökning. Tanken
med undersökningen är att löpande följa upp
hur kommunens service till näringslivet
utvecklas genom ett Nöjd-Kund-Index (NKI),
samt fånga upp synpunkter och identifiera
möjliga förbättringsområden. Läs mer här.

Facebook

Nynäshamns kommun ● Stadshusplatsen 1 ● 149 81 Nynäshamn
växel: 08-520 680 00 ● fax: 08-520 140 08
www.nynashamn.se/naringsliv

