
2021-09-04 15:03 Gmail - Re: Dykledare SDHF

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=f48d2ef83f&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1708961008114834549&simpl=msg-f%3A170896100… 1/2

Bert Westenberg <westenbergbert@gmail.com>

Re: Dykledare SDHF 
2 meddelanden

hans@ornhagen.se <hans@ornhagen.se> 24 augusti 2021 10:03
Svara: hans@ornhagen.se
Till: Alaa Bououdina <alaa.bououdina@outlook.com>
Kopia: Styrelse <styrelsen@sdhf.se>

Hej Alaa, 
Svensk dykerihistorisk förening är en volontärorganisation och allt vi gör sker till lägsta möjliga kostnad. Det handlar
därför inte om  någon tjänst eller anställning utan om att som frivillig delta i våra aktiviteter som sker några helger om
året.
Om du fortfarande är intresserad så återkom och berätta var du bor och om du är intresserad av att komma och titta
på Dyktankhuset. Tills dess kolla på www.sdhf.se 
Bästa hälsningar 
Hans Örnhagen

23 augusti 2021 22:46:23 +02:00, skrev Alaa Bououdina <alaa.bououdina@outlook.com>: 

Hej Hans  
Jag fick mail av Dan Hedberg angående en öppning som dykledare på SDHF.  

Jag har lite frågor angående tjänsten;  
Är det en heltidstjänst eller deltid? Anställning form? Hur lång tid? Vem ska man söka till o skicka CV?  
Tacksam för svar, ( 0760550633 för tel kontakt)  
Med vänliga hälsningar  
Alaa Bououdina  

Skickat från min iPhone 

hans@ornhagen.se <hans@ornhagen.se> 25 augusti 2021 11:05
Svara: hans@ornhagen.se
Till: Alaa Bououdina <ALAA.BOUOUDINA@outlook.com>
Kopia: Styrelse <styrelsen@sdhf.se>, Gustafsson Lars <lars.gustafsson@interspiro.com>

Hej Alaa, 
Vi har i dagsläget ingen lista för planerade dykningar men jag sätter upp ditt namn på vår lista över intresserade så
återkommer jag när vi vet mer om planeringen för våren. Vi skall också sammanställa lite information om hur vi tänkt
oss arbetet med tungdykning. Vi har både SiebeGorman och Carlssonutrustningar samt 2-cylinder vevpump och 1-
cylinder "smörkärna". Kika gärna på vår hemsida www.sdhf.se så länge så hoppas jag vi kan ses vid tillfälle. 
Bästa hälsningar 
Hans Örnhagen

24 augusti 2021 15:26:02 +02:00, skrev Alaa Bououdina <ALAA.BOUOUDINA@outlook.com>: 

Hej Hans  
Tack för informationen och tipset. Jag är intresserad men bor i Göteborg. Jag skulle kunna ställa upp
vid behov men eftersom jag bor i Göteborg och arbetar heltid hade jag velat ha mer information om
upplägg gällande tid och vilka helger/antal helger. Ser fram emot mer information. 
 Med vänliga hälsningar  
Alaa 

Skickat från min iPhone 

24 aug. 2021 kl. 10:03 skrev hans@ornhagen.se: 

   
[Citerad text är dold]
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