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trÄffen
Träffen

Du som vill annonsera, svara eller lyssna av svar på annons ring
09391053186. Samtalet kostar 9,60 kr/min.
Du måste använda dig av en telefon som är knuten till ett abonnemang
eller en hemtelefon.
Observera att detta är en telefontjänst och endast ett urval av annonserna i röstbrevlådan publiceras i tidningarna i mån av plats.
När du ringer blir du instruerad av en röst och kan välja att trycka
1) Annonsera
2) Lyssna, svara på annonser
3) Lyssna av svar på din egen annons
4) Information
När du har spelat in en ny annons tilldelas du ett annonsnummer och en
pinkod. Skriv ner koderna!
Om du vill svara på en annons har du 30 sekunder på dig att tala in ett
meddelande till den som har annonserat.
Du kan endast svara på annonser via telefon.
Obs! Vi förbehåller oss rätten att ta bort osedliga annonser.

l Män söker kvinnor
Trevlig, snäll och 54-årig man
med bra utseende och ordnad
ekonomi söker en bra kvinna
25–40 år. Höstchansen.
43279
Man 70+ söker kvinna som
gillar att gå ut och äta middagar
eller hitta på andra roliga saker
såsom att gå på teater eller att
bara gå ut och ta en promenad.
43276
Mycket vältränad 59-årig man
på 187 cm, chef och säljare på
ett medelstort företag. Intressen är bland annat att träna på
gym, cykla, läsa böcker, resor
och mycket annat som ger
livsglädje. Söker kvinna mellan 35–55 år som är attraktiv
och har mycket livsglädje och
humor.
43274

Jag prioriterade bort barn
men nu fick jag längtan. Längtar
du också efter barn och vill försöka skaffa så hör gärna av dig.
43273
En vanlig 40-talist önskar
träffa en kvinna i passande
ålder för att kunna se på tv och
äta tillsammans. Ensamheten är
så tråkig. Att se på livet tillsammans vore verkligt trevligt.
Jag är snus, rök och spritfri. Ej
religiös. Intressen bio, teater
och resor i Norden med eget
fordon.
43271
Ur och skurkille på 50 år vill
träffa en ur och skurtjej för
härliga promenader nu under
höstregnen.
43270
40-årig man vill träffa kvinna
mellan 35–45. Jag är intresse-

Ensam? Hitta någon bland Mitt i:s kontaktannonser! Endast ett urval av annonserna
publiceras, resten finns tillgängliga i en röstbrevlåda med hjälp av telefon. Samtalet
kostar 9,60 kr/min. Obs! Vi förbehåller oss rätten att ta bort osedliga annonser.

rad av träning, promenader och
att träffa roliga människor. Du
har mycket humor.
43263
Trevlig man i Stockholm på
46 år söker en trevlig kvinna i
Storstockholm mellan 45–65
år. Du får gärna vara tränad eller
i bra form.
43261
Lång, snygg och stabil man 62
år i Stockholm söker en golfspelande l’ amant. Du kvinna
40–60, följ med mig på spännande golfrundor och träning
på och utanför banan. Kanske
också resor med mera. Jag är
också intresserad av god mat
och vin. Vänta inte.
43257
Seriös och trevlig Stockholmskille på 38 år söker efter seriös
och trevlig tjej för ett seriöst
förhållande. Är ingen krogmänniska men har ingenting emot
att gå ut och äta på något
mysigt ställe. Tycker annars om
att titta på film, äta god mat,
lyssna mycket på musik och att
träffa vänner.
43244
Trevlig pensionär söker trevlig
kvinna dagtid i söderort för
diskret passion.
43237
Kille på 45 år i Stockholm vill
träffa äldre kvinnor för mysiga
träffar. Hör av er!
43235
49-årig blond och blåögd kille
söker dig spännande kvinna
som vill träffa mig för härliga
och diskreta träffar, gärna på

dagtid. Jag söker en kvinna
mellan 30–65 år, ej överviktig.
Jag gillar att hålla mig form,
är akademiker och har god
ekonomi.
43234
Hej du underbara reskamrat
och kanske livskamrat, vet
vem? Jag söker dig mellan
55–65 år som har mycket humor, distans och gillar stavgång
som motion. Bio, god mat,
dryck, teater, skratt, kramar
och närhet, allt är intressant.
Själv är jag 66 år, 79kg och 174
cm lång.
43233

l Kvinnor söker Män
Ungdomlig 40-talistkvinna
söker trevlig och ärlig man
68–75 år. Gillar bland annat promenader, resor, skärgård, bio,
teater, hemmakvällar mm.
43280
Kvinna söker livskamrat för
seriösa träffar. Jag är en 40-talist och pensionär som bor i
Västerort.
43268
62-årig kvinna söker man som
vill dela livets alla sysslor med
mig. Jag kan vara din skeppare
om du har motorbåt. Jag kan
hämta hammaren och spiken
om du lagar mat eller också
gör vi tvärt om. Jag vill inte gå
på gym eftersom jag tycker att
livets alla sysslor är tillräckligt.
Hör av dig om du har ett projekt
igång.
43259
Trevlig, mogen man sökes för
spännande möten. Jag är en

blond, lång och normalbyggd
kvinna. Jag hoppas att du säger
ditt nummer långsamt och
tydligt.
43239

hemma hos dig i Stockholmsområdet.
43208

Kurvig kvinna på 48 år vill
träffa en man. Jag har utflugna
barn. Jag uppskattar bio, teater,
konstutställningar och resor.
Jag är även intresserad av politik. Du har stabil ekonomi.
43222

Manlig pensionär boendes
nära Stockholm söker nya
vänner att ta en fika med eller
att göra någonting som vi båda
gillar. I höstmörkret kanske vi
kan laga mat eller baka och dela
på en flaska vin.
43248

Ungdomlig kvinna 60+ boendes i Södra Stockholm söker
dig man mellan 62–65 år som
har ett ungt sinne och är rökfri,
har humor och gillar utflykter
mm och att ha trevligt. Kanske
du och jag.
43221

l Män söker män
Man 55 år tycker om att klä mig
i damunderkläder. Jag söker
likasinnade för trevlig samvaro
och spännande möten.
43254
Man på 68 år i Stockholms
innerstad vill träffa annan man
för trevliga träffar. Sommartid
brukar jag åka ut och bada på
nakenbad. På vintertid blir det
mycket att man går på bio eller
fikar.
43250
Kille på 50+ söker dig man som
jag får göra det lite skönt för. Du
får gärna vara äldre. Jag hoppas
vi hörs.
43243
Maskulin man 60+ som gillar
att klä sig i damunderkläder
när jag träffar dig man 55–70 år

JOBB & KARRIÄR
BHV-sjuksköterska
sökes till Barnhälsan Kvarnen

Barnhälsan Kvarnen är belägen i ljusa barnvänliga lokaler nära
Jakobsbergs buss och pendeltågsstation. Hos oss arbetar 8 erfarna
och engagerade BHV-sjuksköterskor som på uppdrag av landstinget driver Barnhälsan Kvarnen AB. Vår organisation bygger på
Barnhälsan Kvarnens självstyre med engagemang och delaktighet
från medarbetare vilket leder till korta beslutsvägar.
Arbetsuppgifter: Du arbetar förebyggande med barn och
familjer utifrån barnhälsovårdens basprogram.
Kvalifikationer: Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska
med vidareutbildning inom barn och ungdom alternativt distriktssköterska. Erfarenhet från BVC är meriterande. Kunskap i
svenska motsvarande C1 är ett krav. Vi ser gärna att du är
ansvarstagande och trygg i din yrkesroll samt att du gillar
utmaningar och vill vara delaktig i enhetens utveckling.
Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Omfattning: Heltid.
Lön: Månadslön. Sista ansökningsdag: 2019-11-04.
Kontakt: Skicka din ansökan till tillträdande verksamhetschef
Cecilia von Bahr Solberg cecilia@bvckvarnen.com.
Barnhälsan Kvarnen, Cecilia von Bahr Solberg,
Vibblabyvägen 3, 177 64 Järfälla.
Information om tjänsten lämnas av Cecilia von Bahr Solberg
08-584 303 74.

l Vänner

72-årig lesbisk kvinna längtar
efter att träffa en annan kvinna
för att uppleva vänskap, närhet,
allt som gör livet värt att leva.
43204

l Övrigt
Jag rastar eller passar gärna
din hund. Liten eller mellanstor.
Den bör kunna gå ihop med katt
och vara ensam någon timme.
Jag blir snart ålderspensionär
och har hundvana.
43258
Du man intresserad av att
diskutera samhällsfrågor, hör
av dig. Vi är en trevlig grupp.
43256
Tjej i Stockholm som dansar
salsa söker manlig danspartner.
Det är kubansk salsa och min
nivå är fortsättningsnivå. Jag
bor centralt i innerstan och är
lång, positiv och utåtriktad.
43249
Bridgepartner sökes för spel
i västra Stockholm eller på
St.Erik. Vi vill båda utveckla vårt
spel. Helst pensionär.
43225

Annonsera:
Ring 08–550 552 70

Inköpare,
hudterapeut
eller pilot?
Din nya
personal
läser Mitt i.
För annonsering ring
08-550 552 70
STOCKHOLM

JOBB

Generalagent för ClubCar

Epton Trading är ett framgångsrikt familjeföretag som sedan 1988, är generalagent i Sverige för det
världsledande elbilsföretaget Club Car. Med vårt stora utbud av eldrivna transportfordon och golfbilar har vi byggt upp en stark och marknadsledande position i Sverige. Vi växer år från år inom
områden där såväl kunder som miljön har glädje och nytta av våra produkter. Epton Trading är ett
stabilt bolag och har för närvarande 15 anställda med huvudkontor, produktion och centrallager i
Vallentuna. Se vidare: www.epton.se

Vi söker en:

ADMINISTRATÖR

Som person är du kommunikativ och tycker om att prata i telefon. Du skall dela vår
värdegrund avseende mycket god kundservice och vara en sann lagspelare.
Våra medarbetare arbetar med öppenhet och handlingskraft för att nå resultat, utveckling
och delaktighet. Som vår blivande kollega är du flexibel, kan sätta gränser och har en
stor portion av eget driv.
För att du ska trivas med rollen är det viktigt att du är en problemlösare, kan ta egna
beslut och är ordningsam.
Vi vill att du har B-körkort och har du dessutom BE är det ett extra plus. Ytterligare
extra plus är erfarenhet av offentliga upphandlingar och administrativa kontakter med
Transportstyrelsen.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med provanställning under 6 månader.
Arbetsuppgifter
– Logistiksamordning; planering av uthyrningsverksamheten, transporter
– Försäljning och fordonsadministration
– Försäljning; nya och begagnade fordon
– Externa kontakter; kunder, återförsäljare och leverantörer
Du som känner igen dig så här långt är social, noggrann, driven, självgående, stresstålig
och vill ha många bollar i luften är varmt välkommen med din intresseanmälan.
Maila in din CV till gunnar.werner@gmail.com så snart som möjligt.
Intervjuer görs löpande.
Frågor besvaras av Gunnar Werner, 070-567 07 60.

