
BÆJARSTJÓRI SVF. ÁRBORGAR 

Upplýsingar veita:

Geirlaug Jóhannsdóttir, geirlaug@hagvangur.is

Katrín S. Óladóttir, katrin@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 10. júlí nk. 

Umsóknum skal fylgja ítarleg ferilskrá  

og kynningarbréf. 

Við hvetjum bæði konur og karla til að sækja um 

starfið. Öllum umsóknum verður svarað þegar 

ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.   
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Starfssvið: 

•  Bæjarstjóri er framkvæmdastjóri sveitarfélagsins, 
sér um framkvæmd ákvarðana sem teknar eru af 
bæjarstjórn og bæjarráði

•  Bæjarstjóri er æðsti yfirmaður starfsmanna 
bæjarfélagsins, undirbýr og situr fundi bæjarstjórnar 
og bæjarráðs og hefur þar málfrelsi og tillögurétt

•  Nánari útlistun á hlutverki bæjarstjóra er að finna 
í 49. gr. samþykktar um stjórn og fundarsköp 
sveitarfélagsins Árborgar 

Menntunar- og hæfniskröfur:

•  Háskólamenntun sem nýtist í starfi
•  Farsæl reynsla af stjórnun og rekstri er skilyrði
•  Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu er 

skilyrði
•  Þekking og reynsla af stefnumótun er kostur
•  Leiðtogahæfni og hæfni í mannlegum samskiptum
•  Framúrskarandi samskiptahæfni
•  Skipulagshæfileikar og metnaður til árangurs
•  Hæfileiki til að tjá sig í ræðu og riti 

Sveitarfélagið Árborg er fjölmennasta sveitarfélagið á Suðurlandi. Það varð til við sameiningu Eyrarbakkahrepps, 
Sandvíkurhrepps, Selfossbæjar og Stokkseyrarhrepps árið 1998 og er því 20 ára á þessu ári. Gríðarleg 
íbúafjölgun hefur orðið á skömmum tíma í sveitarfélaginu og eru íbúar nú orðnir rúmlega 9000. Einn af helstu 
kostum sveitarfélagsins eru fjölbreyttir búsetukostir í dreifbýli, búgarðabyggð, sjávarþorpum við ströndina og 
stóru þéttbýli. Í Svf. Árborg er gott mannlíf. Þar er miðstöð þjónustu á Suðurlandi, góðir skólar ásamt öflugu 
íþrótta-, félags- og menningarlífi. Mikil uppbygging hefur átt sér stað í sveitarfélaginu á undanförnum misserum 
sem hefur ýmis spennandi tækifæri og áskoranir í för með sér. 

Auglýst er eftir framkvæmdastjóra í Svf. Árborg til að leiða öflugt starf bæjarstjórnar sveitarfélagsins. Fjölbreytt og spennandi 
verkefni eru framundan og leitað er að kraftmiklum, heiðarlegum og jákvæðum einstaklingi sem er reiðubúinn að leggja sig allan 
fram í krefjandi starfi. Lögð er rík áhersla á að viðkomandi eigi auðvelt með samskipti fyrir hönd sveitarfélagsins og að vera 
talsmaður þess, hvort sem er í samskiptum við opinbera stjórnsýslu, starfsfólk, viðskiptavini, íbúa eða fjölmiðla.  

SVEITARSTJÓRI Í DALABYGGÐ

Upplýsingar veitir:

Geirlaug Jóhannsdóttir, geirlaug@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 9. júlí nk. 

Umsóknum skal fylgja ítarleg ferilskrá  

og kynningarbréf. 

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Starfssvið: 

•  Daglegur rekstur sveitarfélagsins og ábyrgð  
á framkvæmd ákvarðana sveitarstjórnar

•  Yfirumsjón með skipulagi og virkni stjórnsýslu 
sveitarfélagsins og starfsmannamálum

•  Náið samstarf við sveitarstjórn, undirbúningur og 
upplýsingagjöf á fundum sveitarstjórnar og byggðaráðs

•  Annast upplýsingamiðlun og samskipti við 
samstarfsaðila, stofnanir, samtök, fyrirtæki og íbúa

•  Að gæta hagsmuna Dalabyggðar út á við, vera 
talsmaður sveitarstjórnar og vinna að framfaramálum

•  Stefnumarkandi vinna og mótun framtíðarsýnar  
í ólíkum málaflokkum

Menntunar- og hæfniskröfur:

•  Háskólamenntun sem nýtist í starfinu
•  Reynsla af stjórnun, rekstri og bókhaldi 
•  Áhugi á og reynsla af eflingu atvinnulífs til að 

stuðla að vexti samfélagsins 
•  Reynsla af kynningar- og ímyndarmálum sem 

og stefnumótun 
•  Framúrskarandi hæfni í mannlegum 

samskiptum
•  Leiðtogahæfni, frumkvæði og hugmyndaauðgi
•  Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti
•  Þekkja vel og hafa reynslu af lögum og 

reglugerðum í opinberri stjórnsýslu 
•  Reynsla af störfum á sveitarstjórnarstigi er 

æskileg en ekki skilyrði

Dalabyggð er landbúnaðarhérað sem geymir mikla sögu. Dalirnir eru náttúruparadís með útsýni út á Hvammsfjörð og hinar óteljandi 
Breiðafjarðareyjar sem bjóða upp á mikla möguleika í útivist og afþreyingu. Dalabyggð er sveitarfélag í vexti og þar búa rúmlega 670 íbúar. 
Í Dalabyggð er veitt fjölbreytt þjónusta, þar er Auðarskóli (leik-, grunn- og tónlistarskóli), almenn læknisþjónusta, verslun, veitingasala, 
banki og ýmis verktakaþjónusta. Atvinnulíf er öflugt og framundan eru spennandi ný tækifæri, s.s. uppbygging Vínlandsseturs í Búðardal og 
Minjaverndar í Ólafsdal. Dalabyggð er miðsvæðis og mikilvæg tenging milli landshluta innan við tvær klukkustundir frá höfuðborgarsvæðinu. 
Sjá nánar á www.dalir.is 

Starf sveitarstjóra í Dalabyggð er laust til umsóknar og er leitað að kraftmiklum og áhugasömum einstaklingi til að stýra 
krefjandi verkefnum á vegum sveitarfélagsins. Rík áhersla er á að efla atvinnu og vinna af krafti að nýjum verkefnum 
sem sveitarfélagið hyggst hefja undirbúning á í náinni framtíð. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
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Hrannar Helgason, hrannar@frettabladid.is 512 5441

Viðar Ingi Pétursson,  vip@frettabladid.is 512 5426
Job.is



Við leitum að öflugum fyrirliða til að stýra skrifstofu
landbúnaðar og matvæla en skrifstofan er ein þriggja fagskrifstofa

sem heyra undir sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra.

Skrifstofustjóri stýrir og ber ábyrgð á faglegu starfi skrifstofunnar.
Í því felst stjórnun og rekstur, áætlanagerð, stefnumótun, markmiðs- 
setning og mat á árangri. Lögð er áhersla á nýsköpun og gott samráð 
og samstarf við stofnanir og hagaðila á málefnasviðum skrifstofunnar. 

Skrifstofan fer með málefni landbúnaðar, matvæla, velferð dýra og 
viðskipta- og tollasamninga. Hún fer með samskipti við 
Eftirlitstofnun EFTA og stofnanir Evrópusambandsins er varða þætti 
er lúta að rekstri og þróun EES samningsins sem og samskipti við 
Alþjóðaviðskiptastofnunina (WTO) og OECD á sviði viðskipta og 
framleiðslu landbúnaðarvara. Þá heyra málefni norrænu 
embættismannanefndarinnar um landbúnað og matvæli undir 
skrifstofuna.

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun skilyrði
• Stjórnunarreynsla áskilin
• Leiðtogahæfileikar og geta til að hvetja aðra til árangurs
• Reynsla af stefnumótunarvinnu
• Metnaður, skapandi hugsun og vilji til að ná árangri
• Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og skipulagshæfni
• Þekking og áhugi á opinberri stjórnsýslu
• Gott vald á íslensku og færni til að tjá sig í ræðu og riti
• Góð kunnátta í ensku

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra skipar í embættið til fimm ára 
frá 15. september 2018. 

Upplýsingar um starfið veitir Kristján Skarphéðinsson, ráðuneytisstjóri, (ks@anr.is)
í síma 545 9700. Áhugasamir einstaklingar, konur og karlar, eru hvattir til að sækja um.

Umsókn skal fylgja ítarlegt kynningarbréf ásamt rökstuðningi um færni viðkomandi til að gegna 
embættinu. Einnig ferilskrá og upplýsingar um starfsheiti. Umsókn skal skila rafrænt á netfangið 
postur@anr.is eða með bréfi til atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins Skúlagötu 4, 101 
Reykjavík eigi síðar en   2018. Tekið skal fram að umsóknir geta gilt í sex mánuði frá því að 
umsóknarfrestur rennur út, sbr. reglur nr. 464/1996, um auglýsingar á lausum störfum, með síðari 
breytingum. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um skipun í embættið liggur fyrir. 

Sérstök hæfnisnefnd, skipuð þremur einstaklingum, mun meta hæfni umsækjenda og skila 
greinargerð til ráðherra. Nefndin starfar samkvæmt reglum nr. 393/2012, um ráðgefandi nefndir 
er meta hæfni umsækjenda um embætti við Stjórnarráð Íslands. Um embættið gilda lög nr. 
115/2011, um Stjórnarráð Íslands, og lög nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna 
ríkisins. Um launakjör fer eftir kjarasamningi Félags háskólamenntaðra starfsmanna 
Stjórnarráðsins og fjármála- og efnahagsráðherra.

Skrifstofustjóri á skrifstofu
landbúnaðar og matvæla
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Viltu hjálpa rafmagnsbílum að keyra lengra?

Tæknimaður vélbúnaðar

Capacent — leiðir til árangurs

Elkem Ísland kappkostar 
að starfa í víðtækri sátt við 
starfsfólk sitt, viðskiptavini, 
íslenskt samfélag og lífríki 
náttúrunnar. Með öryggi, 
fagmennsku og heiðarleika að 
leiðarljósi leggjum við okkar 
af mörkum til framleiðslu á 
hágæða kísilmálmi. Fyrirtækið 
ber virðingu gagnvart því 
jafnvægi sem ávallt þarf að ríkja 
á milli nýtingar og verndunar 
náttúruauðlinda.  
Elkem Ísland er hluti af Elkem 
A/S samsteypunni sem hefur 
í meira en hundrað ár verið 
frumkvöðull í tækniþróun í 
kísiliðnaði og haft frumkvæði 
að þróun margvíslegra lausna á 
sviði umhverfismála.  
 
Elkem Ísland starfar 
samkvæmt vottaðri gæða- og 
umhverfisstjórnun.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/6853 

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf í vélaverkfræði eða tæknifræði.
Starfsreynsla í sambærilegum störfum æskileg.
Hæfni og áhugi til að vinna að fyrirbyggjandi viðhaldi og 
leysa verkefni í hópvinnu.
Nákvæm vinnubrögð, frumkvæði og sjálfstæði í starfi.
Jákvætt viðhorf og virðing í samskiptum.
Öryggisvitund.
Góð íslensku- og enskukunnátta.
Kunnátta í öðru Norðurlandamáli er kostur.

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Umsóknarfrestur

8. júlí 

Starfssvið
Tæknileg umsjón með viðhaldi og fjárfestingarverkefnum.
Skipulag, undirbúningur og stjórn á viðhaldsstoppum.
Forgangsröðun viðhaldsfjárfestinga og viðhaldsumbóta.
Kostnaðareftirlit viðhalds.
Uppfærsla og eftirfylgni á fyrirbyggjandi viðhaldi.
Önnur tilfallandi verkefni í samráði við framkvæmdastjóra 
tæknisviðs.

Elkem Ísland óskar eftir að ráða tæknimann til að sinna fjölbreyttum störfum í tæknideild fyrirtækisins.

Bæjarstjóri
Ísafjarðarbær varð til þann 
1996 við sameiningu sex 
sveitarfélaga. Í sveitarfélaginu 
búa tæplega 4000 íbúar. 
Sveitarfélagið er víðfeðmt 
og nær allt frá Arnarfirði að 
sunnanverðu að Geirólfsnúpi á 
Hornströndum. Byggðarkjarnar 
sveitarfélagsins eru fimm: 
Flateyri, Hnífsdalur, Ísafjörður, 
Suðureyri og Þingeyri.  
 
Sameinað sveitarfélag er hið 
langstærsta á Vestfjörðum, en 
þar býr liðlega helmingur allra 
Vestfirðinga. 
 
 Nánari upplýsingar um 
sveitarfélagið má nálgast á 
heimasíðu Ísafjarðarbæjar, 
www.isafjordur.is.  
 

 

capacent.is/s/6855 

:
Háskólamenntun sem nýtist í starfi er skilyrði.
Farsæl reynsla af stjórnun og rekstri er skilyrði.
Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu er kostur.
Þekking og reynsla af stefnumótun er kostur.
Leiðtogahæfni og hæfni í mannlegum samskiptum.
Góðir skipulagshæfileikar og metnaður til árangurs.

•
•
•
• 
•
•

•

•

•

9. júlí 

Starfssvið:
Er framkvæmdastjóri sveitarfélagsins, hefur með höndum 
málefni þess og sér um framkvæmd ákvarðana sem teknar 
eru af bæjarstjórn og bæjarráði.
Er æðsti yfirmaður starfsliðs sveitarfélagsins, er prókúruhafi 
bæjarsjóðs og undirritar skjöl varðandi kaup og sölu 
fasteigna, lántökur og aðrar skuldbindingar.
Undirbýr og situr fundi bæjarstjórnar og bæjarráðs og hefur 
þar málfrelsi og tillögurétt.

Ísafjarðarbær óskar eftir að ráða öflugan og framsýnan leiðtoga í starf bæjarstjóra. Leitað er að jákvæðum, heiðarlegum 
og kraftmiklum einstaklingi sem er reiðubúinn til að leggja sig allan fram í krefjandi starf. Viðkomandi þarf að búa yfir góðri 
reynslu af því að starfa með fólki og hafa brennandi áhuga á að ná árangri í starfi. Bæjarstjóri er talsmaður sveitarfélagsins og 
annast samskipti fyrir hönd sveitarfélagsins, hvort sem er við opinbera stjórnsýslu, viðskiptavini, íbúa eða fjölmiðla. 
 
Útlistun á hlutverki bæjarstjóra er að finna í 49. gr. samþykktar um stjórn Ísafjarðarbæjar og fundarsköp bæjarstjórnar.

Við mönnum stöðuna

www.capacent.is 

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.
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Hlutverk okkar er að hanna og framleiða hátæknilausnir fyrir vinnslu á fiski með það að markmiði að 
auka afköst, nákvæmni og framleiðni í samræmi við óskir viðskiptavina. Framtíð fyrirtækisins byggir 
á hæfu, heiðarlegu og framsæknu starfsfólki sem axlar ábyrgð og sýnir frumkvæði í starfi. Fyrirtækið 
starfar á alþjóðlegum markaði og því má reikna með ferðalögum í tengslum við störfin. 

Við leitum að drífandi og hæfileikaríkum
leiðtoga í starf vöruþróunarstjóra. 
Viðkomandi starfsmaður mun
stýra vöruþróunarsviði og sitja í 
framkvæmdastjórn fyrirtækisins.

Vöruþróunarstjóri Ábyrgðarsvið: 
• Stjórnun vöruþróunarsviðs sem hefur það hlutverk 

að þróa nýjar vörur og leiða endurbætur á 
núverandi vörum, oft í samstarfi við viðskiptavini, 
birgja, háskóla og rannsóknarstofnanir

• Stjórnun þriggja meginferla sviðsins sem eru 
vélhönnun, vef- og tækjaforritun

• Koma auga á tækifæri til nýsköpunar og tryggja 
skilvirka vernd á hugverkaréttindum Völku

Menntun og hæfniskröfur: 
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, t.d. 

verkfræði, tölvunarfræði, tæknifræði, raunvísindi, 
nýsköpunarfræði

• Stjórnunarreynsla  
• Brennandi áhugi á vöruþróun og nýsköpun 
• Sterkur tæknilegur bakgrunnur og sýn á framtíð 

tækniþróunar
• Framúrskarandi samskiptahæfileikar, drífandi, 

sjálfstæð vinnubrögð og lausnamiðuð hugsun
• Þekking á matvælaiðnaði er kostur

Svæðissölustjóri

Við leitum að skipulögðum, drífandi og
sjálfstæðum svæðissölustjóra í söluteymi
Völku. Viðkomandi mun svara til sölustjóra
Völku og fær tækifæri til að taka ábyrgð og
sýna frumkvæði í starfi.

Ábyrgðarsvið: 
• Ábyrgð á gerð söluáætlunar fyrir sitt svæði 

og að ná sölumarkmiðum þess
• Fylgir söluferli fyrirtækisins, frá fyrstu hugmynd 

að yfirfærslu til þjónustu s.s. framkvæmd 
verðútreikninga, gerð tilboða og samninga

• Ábyrgð á að greina þarfir viðskiptavina, koma 
á og viðhalda góðum tengslum við þá 

• Náin samvinna við kerfishönnun, verkefnastjórnun, 
vöruþróun og fjármálasvið

Menntun og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Tæknilegur bakgrunnur
• Lágmark 5 ára reynsla af sambærilegu sölustarfi
• Framúrskarandi samskiptahæfileikar, drífandi, 

sjálfstæð vinnubrögð og lausnamiðuð hugsun
• Þekking á matvælaiðnaði er kostur
• Gott vald á talaðri og ritaðri ensku og íslensku. 

Annað Norðurlandamál og/eða spænska mikill 
kostur

Upplýsingar veitir: Þórir Þorvarðarson - thorir@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 8. júlí nk.

Umsóknum skal fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf.

HEFUR ÞÚ ÁHUGA Á HÁTÆKNI?

VERKEFNASTJÓRI 

Upplýsingar veita:

Geirlaug Jóhannsdóttir, geirlaug@hagvangur.is

Gyða Kristjánsdóttir, gyda@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 8. júlí nk. 

Umsóknum skal fylgja ítarleg ferilskrá  

og kynningarbréf. 
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Starfs- og ábyrgðarsvið: 

•  Umsjón með Uppbyggingarsjóði Vesturlands
•  Umsjón með fjármálum SSV
•  Umsjón með upplýsingamálum SSV
•  Skjalavarsla

Menntunar- og hæfniskröfur:

•  Háskólamenntun er æskileg sem og reynsla 
sem nýtist í starfi

•  Jákvæðni, sveigjanleiki og lipurð í samskiptum
•  Frumkvæði, fagmennska og geta til að vinna 

sjálfstætt
•  Góð tölvukunnátta
•  Þekking á atvinnulífi og sveitarfélögum  

á Vesturlandi er kostur

SSV er samstarfsvettvangur sveitarfélaganna varðandi hagsmunagæslu og þjónustu 
í ýmsum málaflokkum í landshlutanum s.s. byggðaþróun, samgöngumál, atvinnumál, 
menningar- og menntamál ásamt fleiri málum sem upp geta komið á þessum vettvangi.

Samtök sveitafélaga á Vesturlandi (SSV) óska eftir að ráða verkefnastjóra til þess að annast umsjón 
með ýmsum málum fyrir samtökin. Leitað er að einstaklingi sem er drífandi og tilbúinn í að takast á við 
spennandi verkefni.

SAMTÖK
SVEITARFÉLAGA
Á VESTURLANDI

www.hagvangur.is

Ný tækifæri,
nýjar áskoranir!
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GJALDKERI

TJÓNAMATSAÐILI Í ÖKUTÆKJATJÓNUM

Starfssvið:  
• Greiðsla reikninga
• Bókun á innborgunum
• Uppgjör á afgreiðslukerfi
• Umsjón með samþykktum reikninga

Starfssvið:  
• Tjónamat ökutækja
• Tjónaskoðanir og eftirlit með viðgerðum
• Samskipti og þjónusta við viðskiptavini og 

samstarfsaðila
• Gagnaöflun og útreikningur tjónabóta
• Kaup á bifreiðum

Hæfniskröfur:  
• Stúdentspróf eða önnur sambærileg menntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af sambærilegu starfi við reikningshald
• Góð almenn tölvukunnátta og geta til að tileinka sér nýjar leiðir
• Frumkvæði og þjónustulipurð
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
• Brennandi áhugi fyrir verkefnum og þróun í starfi

Hæfniskröfur:  
• Menntun og/eða reynsla á sviði bíliðngreina
• Reynsla af Cabas tjónamatskerfinu æskileg
• Góð almenn tölvukunnátta ásamt hæfni til að koma frá sér  

upplýsingum í ræðu og riti
• Frumkvæði og þjónustulipurð
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
• Brennandi áhugi fyrir verkefnum og þróun í starfi

Upplýsingar veitir:

Rannveig J. Haraldsdóttir, rannveig@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 1. júlí nk. 

Umsóknum skal fylgja ítarleg ferilskrá  

og kynningarbréf. 

FULLTRÚI Í ÞJÓNUSTUMIÐJU

Starfssvið:  
• Útgáfa og frágangur nýtrygginga
• Almenn þjónusta við viðskiptavini í síma, netspjalli 

eða eftir öðrum leiðum
• Stuðningur og leiðsögn við söluaðila

Hæfniskröfur:  
• Stúdentspróf eða önnur sambærileg menntun 

sem nýtist í starfi
• Reynsla af sambærilegu starfi í þjónustu æskileg
• Góð almenn tölvukunnátta ásamt hæfni til að 

koma frá sér upplýsingum í ræðu og riti
• Frumkvæði, þjónustulipurð og góð samskiptafærni
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
• Brennandi áhugi fyrir verkefnum og þróun í starfi

Vörður leitar að sjálfstæðum, framsæknum og drífandi einstaklingum til að slást í hóp 
framúrskarandi mannauðs félagsins. Störf hjá Verði eru fjölbreytt, áhugaverð og krefjandi  
og fyrirtækjamenningin einkennist af jafnrétti, samheldni og góðum starfsanda.

Vörður er framsækið þjónustufyrirtæki sem býður upp á nútímalegt starfsumhverfi. Áhersla er lögð á framsækna 
hugsun, sveigjanleika, árangur og starfsánægju. Í dag starfa um 90 starfsmenn hjá félaginu. Vörður er 
jafnlaunavottað fyrirtæki og starfar eftir jafnlauna- og jafnréttisstefnu. Starfsánægja mælist há hjá Verði sem og 
ánægja viðskiptavina. Framtíðarsýn Varðar er að vera besti kostur viðskiptavina þegar kemur að vörum og þjónustu 
á tryggingamarkaði.

FJÖLSMIÐJAN LEITAR AÐ FORSTÖÐUMANNI

Upplýsingar veitir:

Þórir Þorvarðarson  

thorir@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 9. júlí nk. 

Umsóknum skal fylgja ítarleg ferilskrá  

og kynningarbréf. 
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Ábyrgðarsvið og helstu verkefni: 

•  Ber ábyrgð á daglegum rekstri og að fjármál 
Fjölsmiðjunnar séu í samræmi við samþykkta 
fjárhagsáætlun stjórnar

•  Ber ábyrgð á ráðningum og hefur mannaforráð yfir 
deildarstjórum Fjölsmiðjunnar og aðstoðarfólki

•  Framfylgir þeim samningum sem í gildi eru við opinberar 
stofnanir, sveitarfélög og þá sem kaupa þjónustu af 
Fjölsmiðjunni

•  Tengsl við menntastofnanir og atvinnulífið vegna 
þátttöku nema úti í samfélaginu

•  Ber ábyrgð á móttökuferli nýrra nema og að aðlögun 
þeirra sé samkvæmt verklagsreglum

•  Dagleg umgengni við nema, samskipti við forráðamenn 
og fagaðila eftir þörfum

Menntunar- og hæfniskröfur:

•  Háskólamenntun sem nýtist í starfi
•  Leiðtogahæfni og hæfni mannlegum 

samskiptum
•  Reynsla af starfi með ungu fólki  

er mikill kostur
•  Þekking og reynsla af rekstri  

og mannaforráðum er æskileg
•  Tenging við atvinnulífið er æskileg

Fjölsmiðjan er sjálfseignarstofnun sem rekin er með stuðningi Vinnumálastofnunar, sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu 
og fleiri aðila. Hún er vinnusetur fyrir ungt fólk. Markmiðið er að gera nema Fjölsmiðjunnar hæfari á vinnumarkaði. 
Áhersla er lögð á að styrkja félagslega færni og þroska námsgetu. Fjölsmiðjan sinnir mikilvægu hlutverki þegar þörf 
er á félagslegum úrræðum fyrir ungt fólk. Byggt er á góðu samstarfi við atvinnulífið, félagsþjónustu sveitarfélaganna, 
Vinnumálastofnun, menntastofnanir og aðra aðila sem vinna að málefnum ungs fólks.



Hjallastefnan

Kokkur eða Matráður
Leikskólinn Sólborg í Sandgerði auglýsir eftir körlum og konum til starfa. 
Við leitum að kokki eða matráði í eldhúsið okkar.

Matreitt er fyrir ca. 120 nemendur og 30 starfsmenn.

Við leitum að jákvæðum og drífandi einstaklingi sem er tilbúinn 
að stýra eldhúsinu. Í boði er áhugavert og krefjandi starf fyrir 
 einstakling með metnað fyrir matargerð og heilbrigðum lífsstíl. 
Í skólum Hjallastefnunnar er mikið lagt upp úr gæðum og hollustu 
matar, heilbrigði og vellíðan. Ráðið verður í stöðuna sem fyrst. 

Um er að ræða framtíðarstarf. 

Frekari upplýsingar fást hjá skólastýru Hulda Björk 
Stefánsdóttir í síma 423-7620 eða með því að senda 
tölvupóst í netfangið solborg@hjalli.is.

Skólar Hjallastefnunnar starfa 
að sameiginlegum markmiðum 
eftir sömu hugmyndafræði en 
sjálfstæði hvers skóla er mikið. 
 Jafnréttisuppeldi, skapandi 
hugsun, félagsþjálfun og eins-
taklingsstyrking eru innviðir 
 hugmyndafræðinnar sem við 
 t eljum að geti skipt sköpum í 
þroska komandi kynslóða.

VERKEFNASTJÓRI

Upplýsingar veita:

Inga S. Arnardóttir, inga@hagvangur.is 

Geirlaug Jóhannsdóttir, geirlaug@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 9. júlí nk. 

Umsóknum skal fylgja ítarleg ferilskrá  

og kynningarbréf. 

Launakjör verkefnastjóra taka mið af 

kjarasamningum ríkisins og viðeigandi 

stéttarfélags.
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Starfssvið: 

•  Skoða og fara yfir verkferla er varða meðferð og vinnslu 
upplýsinga

•  Gerð og skráning nýrra verkferla
•  Verkefnastjórnun
•  Samskipti og samvinna við þjónustuaðila og aðra 

starfsmenn
•  Vinna við vinnsluskrár og skoðun vinnslusamninga
•  Innleiðing nýrra reglna
•  Fræðsla til starfsfólks 
•  Upplýsingagjöf, eftirfylgni og eftirlit

Hæfniskröfur:

•  Lögfræðimenntun eða önnur háskólamenntun 
sem nýtist í starfi

•  Mikil þekking á persónuverndarlögum og nýrri 
löggjöf

•  Hæfni í mannlegum samskiptum
•  Skipulagshæfni og nákvæmni
•  Sjálfstæði í vinnubrögðum
•  Góð almenn tölvuþekking
•  Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku 

Biskupsstofa veitir söfnuðum þjóðkirkjunnar og öðrum kirkjulegum aðilum margvíslega þjónustu hvað varðar 
helgihald, fræðslu og kærleiksþjónustu. Enn fremur er veitt ráðgjöf og þjónusta á sviði fjármála, fasteignamála, 
starfsmannahalds og fleiri þátta er lúta að starfsemi framangreindra aðila.

Biskup Íslands auglýsir eftir verkefnastjóra til að sinna innleiðingu nýrra laga um persónuvernd og vinnslu 
persónuupplýsinga, auk skyldra verkefna. Um er að ræða 100% starf sem er tímabundið til eins árs. 

Ný tækifæri,
nýjar áskoranir!

www.hagvangur.is
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Spennandi störf í boði
hjá VIRK
Sérfræðingur í úrræðum
Óskum eftir að ráða kröftugan og lausnamiðaðan sérfræðing til 
starfa á rýnisviði VIRK. VIRK kaupir fjölbreytt úrræði af þjónustu-
aðilum um land allt og mun sérfræðingurinn starfa náið með 
verkefnastjóra úrræða. Starfið felur m.a. í sér mikil samskipti við 
þjónustusaðila auk stuðnings við ráðgjafa og sérfræðinga VIRK 
varðandi úrræðakaup.
 
Starfs- og ábyrgðarsvið
• Umsjón og eftirlit með úrræðum og þjónustuaðilum 
• Samskipti og þjónusta við fjölbreyttan hóp innan og utan VIRK
• Samstarf við þverfagleg teymi 
• Öflun og miðlun upplýsinga
• Skráningarvinna í nýju upplýsingakerfi VIRK
• Tölfræði- og greiningarvinna

Menntunar- og hæfnikröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Metnaður, frumkvæði og fagmennska
• Mjög góð tölvu- og tæknikunnátta
• Þekking á vinnumarkaði og símenntun er kostur
• Skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Rík kostnaðarvitund
• Framúrskarandi samskiptahæfni, jákvætt viðmót og   
 þjónustulund
• Þekking á verkefnastjórnun er kostur
• Gott vald á íslensku og ensku, bæði í ræðu og riti

Atvinnulífstenglar
Óskum eftir að ráða tvo fjölhæfa og metnaðarfulla einstaklinga í 
starf atvinnulífstengils. Megináherslur í verkefnum atvinnulífs-
tengils er að virkja fyrirtæki og stofnanir atvinnulífsins til að taka 
ríkan þátt í starfsendurhæfingu og auðvelda þannig einstakling-
um endurkomu til vinnu eftir veikindi eða slys.

 
Starfs- og ábyrgðarsvið
• Mynda samband við og heimsækja fyrirtæki og stofnanir í
 þeim tilgangi að finna viðeigandi störf fyrir einstaklinga í   
 starfsendurhæfingu
• Ráðgjöf við einstaklinga í þjónustu og aðstoð við atvinnuleit
• Samstarf við þverfagleg teymi og öflun og miðlun upplýsinga
• Framfylgja verkferlum, annast skráningu og skýrslugerð
• Veita fyrirtækjum sem ráða til sín einstaklinga í starfsendur-
 hæfingu stuðning og samtvinna þannig starfendurhæfingar-
 ferlið við atvinnuþátttöku
• Umbóta- og þróunarstarf

 Menntunar- og hæfnikröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Metnaður, frumkvæði og fagmennska
• Hagnýt starfsreynsla og mjög góð þekking á vinnumarkaði
• Skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Ástríða fyrir því að starfa úti í samfélaginu og vera á ferðinni
• Framúrskarandi samskiptahæfni og þjónustulund
• Félagslyndi, frumkvæði og jákvætt viðmót
• Gott vald á íslensku og ensku ásamt góðri tölvukunnáttu

Hlutverk VIRK er að efla starfsgetu einstaklinga í kjölfar 
veikinda eða slysa með árangursríkri starfsendurhæfingar-
þjónustu. VIRK hefur í samstarfi við fagaðila, fyrirtæki og 
stofnanir skilað samfélagslegum ávinningi með aukinni 
þátttöku einstaklinga á vinnumarkaði og er leiðandi í rannsókn-
um og þróun á sviði starfsendurhæfingar. Að VIRK standa öll 
helstu samtök launamanna og atvinnurekenda á vinnumarkaði.
 
VIRK er metnaðarfullur vinnustaður þar sem lögð er áhersla á 
jákvæðan starfsanda og sterka liðsheild. VIRK kappkostar að 
skapa jákvæða menningu með traustu fagfólki. Gildi VIRK eru 
fagmennska, virðing og metnaður og er starfsfólk hvatt til að 
hafa gildin að leiðarljósi í störfum sínum. 

Nánari upplýsingar um VIRK er að finna á virk.is

Upplýsingar veitir:
Geirlaug Jóhannsdóttir
geirlaug@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is.
Umsóknarfrestur er til og með 1. júlí 2018.

Umsókn þarf að fylgja starfsferilskrá og einnar blaðsíðu
kynningarbréf þar sem á kerfisbundinn hátt er gerð grein fyrir 
því hvernig viðkomandi uppfyllir hæfnikröfur starfsins.



Afreksstjóri Skíðasambands Íslands
Skíðasamband Íslands (SKÍ) fer 
með sérgreinamálefni skíða- og 
snjóbrettaíþróttarinnar innan vébanda 
Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands 
(ÍSÍ). Skíðasamband Íslands er samband 
héraðssambanda og íþróttabandalaga þeirra 
íþróttafélaga sem iðka, æfa og keppa í skíða- 
og  snjóbrettaíþróttinni. 

Tilgangur SKÍ er að hafa yfirstjórn á málefnum 
skíða- og snjóbrettaíþróttarinnar á Íslandi og 
vinna að eflingu hennar.  

Nánari upplýsingar um SKÍ er að finna á 
www.ski.is

Nánari upplýsingar veitir Jón Viðar Þorvaldsson, framkvæmdastjóri SKÍ, á netfanginu ski@ski.is.
Umsóknarfrestur er til og með 10.júlí 2018 og með umsókn þarf að fylgja ferilskrá.
Umsóknum skal skila á netfangið ski@ski.is

Menntunar- og hæfniskröfur:Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

Sunnulækjarskóli
Við Sunnulækjarskóla á Selfossi eru lausar 

stöður smíðakennara og textílkennara.

Óskað er eftir smíðakennara í fulla stöðu og hlutastarf 
en textílkennara í hlutastarf.
Í skólanum eru um 700 nemendur og þar er lögð 
áhersla á sveigjanlega og fjölbreytta kennsluhætti, 
einstaklingsmiðað nám, teymisvinnu kennara, ábyrgð 
nemenda og góða samvinnu allra sem að skólastarfinu 
koma. Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningi 
Launanefndar Sveitarfélaga og viðkomandi  
stéttarfélags. Starfið hentar jafnt konum sem körlum.
Nánari upplýsingar má finna á vefsíðu skólans:  
http://www.sunnulaekjarskoli.is 
Umsóknarfrestur er til 27. júní 2018 en ráðið er í  
stöðurnar frá 1. ágúst 2018.

Umsókn með upplýsingum um menntun, starfsreynslu 
og umsagnaraðilum sendist Birgi Edwald, skóla- 
stjóra, birgir@sunnulaek.is eða Sunnulækjarskóli, 
Norðurhólum 1, 800 Selfoss. 

Skólastjóri

• Færni í að fylgja málum vel eftir
• Góð kostnaðarvitund
• Skipulagshæfileikar
• Frumkvæði og metnaður í starfi
• Framúrskarandi samskiptahæfileikar  

og jákvætt viðmót

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Háskólapróf sem nýtist í starfi, framhaldsnám  

er kostur
• Reynsla í að stýra verkefnum annarra
• Starfsreynsla á sviði dagdvalar er kostur
• Reynsla í að vinna með einstaklingum  

með heilabilun

Umsóknir berist fyrir 12. júlí á netfangið sigrun.stefansdottir@hrafnista.is,  
þar sem einnig má leita frekari upplýsinga.

Umsóknum skal fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir 
ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi til að gegna starfinu.

Hrafnista í Reykjavík leitar að áhugasömum einstaklingi til að stýra nýrri starfsemi og taka þátt  
í uppbyggingu dagdvalar fyrir skjólstæðinga með heilabilun. Deildin tekur til starfa í haust. Þjónusta 
dagdvalarinnar miðar að því að rjúfa einangrun skjólstæðinganna, gefa þeim kost á að umgangast 
jafningja, taka þátt í daglegum athöfnum og þjálfa hug og hönd eins og geta hvers og eins býður.

Hrafnista í Reykjavík

Deildarstjóri – dagdvöl fyrir 
einstaklinga með heilabilun

Hrafnista  Reykjavík   I   Hafnarfjörður   I   Kópavogur   I   Garðabær   I   Nesvellir   I   Hlévangur

Aðstoðarmaður í framleiðsludeild óskast í 
fullt starf. 
Vinnutíminn er frá 7:00-15:15. 
Áhugasamir hafið samband við Birgir í síma
557-8866 eða 894-4982 einnig má senda
tölvupóst á birgir@kjotsmidjan.is

----------------------------------

Bílstjóri óskast í fullt starf.
Vinnutíminn er 7:45-16:00
Áhugasamir hafið samband við Birgir í síma
557-8866 eða 894-4982 einnig má senda
tölvupóst á birgir@kjotsmidjan.is

-----------------------------------

Kjötiðnaðarmaður óskast í fullt starf.
Vinnutíminn er 6:00-14:15
Áhugasamir hafið samband við Birgir í síma
557-8866 eða 894-4982 einnig má senda
tölvupóst á birgir@kjotsmidjan.is
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Efnaverkfræðingur
Rótgróið iðnfyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir að 
ráða efnaverkfræðing eða efnafræðing til framtíðarstarfa.

Starfssvið:
• Vöruþróun
• Tækniráðgjöf
• Samskipti við erlenda birgja
• Önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Próf í efnaverkfræði eða efnafræði
• Lipurð í mannlegum samskiptum og hæfni til að vinna  
 með öðrum
• Metnaður, frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
• Gott vald á íslenskri tungu
• Góð kunnátta í ensku og einu Norðurlandamáli

Vinsamlegast sendið umsóknir til Fréttablaðsins á 
hrannar@frettabladid.is fyrir 1 júlí.

 

ReSource International er vaxandi fyrirtæki á sviði umhverfisverkfræði og -þjónustu.
Umsóknarfrestur er til 1. júlí 2018. Sendið umsóknir á job@resource.is. www.resource.is/career

UMHVERFISVERKFRÆÐINGUR / 
UMHVERFISRÁÐGJAFI 
Helstu verkefni:
• Ráðgjöf og skýrslugerð
• Rannsóknir og þróun
• Verkefnastjórnun
• Viðskiptaþróun

Hæfniskröfur:
• BSc or MSc í umhverfisverkfræði, umhverfis- og  
 auðlindafræði eða sambærilegt
• Þekking og/eða reynsla á skólphreinsistöðvum,  
 lífgasi, úrgangsstjórnun,  
 bókhaldi gróðurhúsalofttegunda (GHG) og lífsfer 
 ilgreiningum (LCA)
• Samskiptahæfileika og reynslu í skýrslugerð á  
 íslensku og ensku
• Þekking á Norðurlandamáli er kostur

ENVIRONMENTAL LABORATORY 
TECHNICIAN
Main responsibilities:
• Daily laboratory analysis on microplastic samples
• Organization of the laboratory, working   
 procedures, methods, etc.
• Analysis of organic material (biogas, compost,  
 sludge, etc.)
• Reporting and data processing

Requirements:
• Experience in laboratory work and research projects
• Education in Chemistry, Microbiology, Biology or  
 similar
• Good communication and reporting skills in English
• Icelandic and Scandinavian language skills is a plus
• Being capable of working autonomously and 
 following work procedures

 Má bjóða þér að taka þátt í metnaðarfullu skólastarfi.
Má bjóða þér að vera hluti af góðum og öflugum

starfsmannahópi sem vinnur saman að því að mæta
ólíkum einstaklingum í krefjandi verkefnum.

Lágafellsskóli í Mosfellsbæ er heildstæður grunnskóli sem
vinnur í anda Uppbyggingarstefnunnar. Starfsemi skólans fer
fram í tveimur byggingum þar sem 1. - 2. bekkur er staðsettur
í útibúi skólans, Höfðabergi,  ásamt 5 ára leikskóladeildum.

Laus störf til umsóknar:
Aðstoðarleikskólastjóri í Höfðabergi. Viðkomandi
ber ábyrgð á daglegri stjórnun leikskóladeilda skólans og
skipulagningu uppeldisstarfsins, í samstarfi við skólast-
jóra.  Um fullt starf er að ræða og felur starfið að hluta í sér
kennslu á deild.
Umsjónarkennarastaða á yngsta stigi, tæplega 90%
starfshlutfall.
Umsjónarkennarastaða á miðstigi, 100% starfshlut-
fall.
Íslensku- og stærðfræðikennsla á unglingastigi,
10 kest. í hvorri grein.

Einnig viljum við ráða til starfa:
Skólaliða í Höfðaberg. Vinnutími 07:50 - 13:00 (aðstoð,
gæsla og létt ræsting)
Frístundaleiðbeinendur (hlutastarf) Vinnutími frá 13:00
-16:00/17:00. Möguleiki á að vinna einstaka daga.
Frekari upplýsingar um störfin má finna á www.mos.is og
www.lagafellsskoli.is

Laun samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitar-
félaga og viðkomandi stéttarfélags. Upplýsingar veitir Jóhan-
na Magnúsdóttir skólastjóri í síma 8968230. Umsóknir með
upplýsingum um menntun, starfsreynslu og umsagnaraðila
sendist rafrænt á netfangið johannam@lagafellsskoli.is

Umsóknarfrestur um stöðurnar er til 7. júlí 2018.

Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um.

Sveitarstjóri í spennandi starfsumhverfi

Sveitarfélagið Skagaströnd auglýsir lausa til umsóknar stöðu sveitarstjóra

Sveitarstjóri hefur umsjón með daglegum rekstri sveitarfélagsins og ber ábyrgð á framkvæmd ákvarðana

sveitarstjórnar, hann hefur yfirumsjón með fjármálum, bókhaldi og áætlanagerð jafnframt því að hafa

yfirumsjón með skipulagi og virkni stjórnsýslu sveitarfélagsins og starfsmannamálum. Sveitarstjóri, sem

starfar náið með sveitarstjórn, hann annast samskipti og upplýsingamiðlun við samstarfsaðila auk þess að

annast undirbúning og upplýsingagjöf á fundum sveitarstjórnar. Starfið er afar fjölbreytt en sveitarstjóri er

jafnframt hafnarstjóri Skagastrandarhafnar og er að auki framkvæmdastjóri Félags- og skólaþjónustu A-

Hún.

Leitað er að sjálfstæðum einstaklingi með leiðtogahæfni og frumkvæði til framkvæmda auk hæfni í

mannlegum samskiptum.

Hæfnikröfur eru
� Menntun, sem nýtist í starfi
� Reynsla af rekstri og stjórnun
� Þekking og reynsla á sviði fjármála
� Þekking á sveitarstjórnarmálum og opinberri stjórnsýslu er kostur
� Góð íslenskukunnátta í ræðu og riti er skilyrði
� Gott almennt talnalæsi og meðferð talna
� Kunnátta á notkun helstu tölvukerfa.

Umsóknarfrestur er til og með 2. júlí nk., gengið verður frá ráðningu fljótlega.

Sveitarfélagið Skagaströnd er afar blómlegt sveitarfélag þar sem öll nauðsynleg þjónusta og nútíma

þægindi eru til staðar, einnig gott tómstundar- og félagslíf í barnvænu umhverfi. Aðstoðað verður við

útvegun húsnæðis er þörf verður á. Sjá nánar .www.skagastrond.is

Guðný Harðardóttir veitir nánari upplýsingar um starfið í síma 588-3031 frá kl.13-15 alla virka daga

meðan á umsóknarferlinu stendur. Vinsamlega sendið eigin starfsferilskrár og meðfylgjandi gögn til

stra@stra.is. eðaÞeir sem eiga umsóknir fyrirliggjandi hringi sendi rafpóst með tilkynningu um

þátttöku.

Athygli er vakin á því að umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út með vísan til 3. tölul. 2. mgr.
2. gr. reglna um auglýsingar á lausum störfum nr. 464/1996, með síðari breytingum, sem settar eru með stoð í 2. mgr. 7.
gr. laga nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um
ráðning hefur verið tekin.ar

Forstöðumaður
Óskum eftir manni  til að hafa forstöðu með litlu iðnfyrirtæki 

sem starfar á stórreykjavíkursvæðinu.
Viðkomandi þarf að geta hugsað og starfað sjálfstætt og 

mun hafa mannaforráð
Iðnmentun ekki skilyrði en kostur ef viðkomandi hefur 

reynslu eða innsýn í byggingariðnað.
Góð laun í boði.

Upplýsingar í síma 897-8960   Valdimar

Húsasmíði 

Húsasmíði óskar eftir að ráða vana smiði eða reynslumikla 
byggingarverkamenn til starfa. Mikil vinna framundan.   
Íslensku- eða enskukunnátta nauðsynleg.

Nánari upplýsingar í netpósti 

Trésmiðir 
óskast



Sendikennari í íslensku við 
háskólann í Caen

 Staða íslenskukennara við Caen-háskóla í Normandí er 
laus til umsóknar. Ráðið verður í stöðuna frá og með 1. 
september 2018. Ráðning er tímabundin til þriggja ára með 
möguleika á endurráðningu til jafnlangs tíma. 

Krafist er MA-prófs í íslensku eða tengdum greinum.  
Æskilegt er að umsækjendur hafi lokið kennararéttin-
danámi og/eða hafi reynslu af því að kenna íslensku sem 
annað eða erlent mál. Nær eingöngu er um íslensku-
kennslu að ræða á BA-stigi en umsækjendur þurfa einnig 
að geta kennt íslenskar bókmenntir og fjallað um íslenskt 
samfélag. Æskilegt er að þeir hafi búið á Íslandi undan-
farin ár. Kunnátta í frönsku er nauðsynleg. Mögulegt er að 
stunda framhaldsnám við skólann með kennslu. 

Umsóknir, sem greini frá námi og störfum umsækjenda, 
ásamt skýrslu um ritsmíðar og rannsóknir, skulu sendar til 
Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, stofu 
Sigurðar Nordals, pósthólf 1220, 121 Reykjavík,  
fyrir 30. júní 2018.

Nánari upplýsingar veitir Úlfar Bragason rannsóknar-
prófessor í síma 562 6050.

Reykjavík 12. júní  2018
Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum

Prentmet, Lynghálsi 1 í Reykjavík óskar eftir ritara til 
 framtíðarstarfa í 50% starf. Vinnutími frá 13:00-17:00. 

 Starfið er aðallega fólgið í símsvörun, móttöku 
 viðskiptavina og reikningagerð.

Prentmet býður upp á hágæða prentun þar sem hraði, gæði 
og persónuleg þjónusta fara vel saman í framleiðslunni. 

Lögð er rík áhersla á að starfsfólki líði vel á vinnustað.
Við mat á umsóknum verður tekið sérstakt tillit til reynslu 

og þekkingar umsækjenda. 
Óskað er eftir stundvísum og reglusömum aðila  

með framúrskarandi þjónustulund.
Nánari upplýsingar um starfið veitir framkvæmdastjóri 
mannauðsmála, s. 85 60 601, ingasteina@prentmet.is.

Atvinnuumsókn er á www.prentmet.is.
Umsóknarfrestur er til 4. júlí n.k.

RITARI ÓSKAST  
Í 50% STARF

S. 5 600 600 - www.prentmet.is
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Laust er til umsóknar starf stöðvarstjóra Icelandair á Keflavíkurflugvelli. 
Unnið er á dag- og næturvöktum.

STARFSSVIÐ:

I  Dagleg umsjón og eftirfylgni flugafgreiðslu 
Icelandair á Keflavíkurflugvelli.

I  Stjórn farþegatengdra aðgerða í Network Control 
Center Icelandair á Keflavíkurflugvelli.

I  Aðstoð og ráðgjöf til afgreiðsluaðila Icelandair 
erlendis.

I  Samskipti við erlend yfirvöld.

I  Önnur tilfallandi verkefni innan sviðsins.

HÆFNISKRÖFUR:

I  Menntun sem nýtist í starfi.

I  Góð þekking á flugvallarstarfsemi er nauðsynleg.

I  Mjög góð íslensku- og enskukunnátta er 
nauðsynleg. 

I  Góð þekking og færni í tölvukerfum, Amadeus 
innritunar- og bókunarkerfi, Outlook, Word  
og Excel.

I  Frumkvæði, skipulagshæfileikar og samskiptahæfni.

I  Reynsla af þjónustustörfum er æskileg.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Við leitum að áhugasömum einstaklingi í spennandi og 
krefjandi starf í alþjóðlegu og skemmtilegu umhverfi.

STÖÐVARSTJÓRI Á  
KEFLAVÍKURFLUGVELLI

Nánari upplýsingar veitir:
Guðmundur Ólafsson I gudmunduro@icelandair.is

+  Umsóknir ásamt ferilskrá óskast fylltar út á vef félagsins 
www.icelandair.com/is/um-okkur/storf-i-bodi/ 
eigi síðar en 3. júlí 2018.

Mótasmiðir óskast 
Mótasmiðir óskast til starfa sem  
fyrst vegna aukinna verkefna fyrirtækisins.
Nánari upplýsingar veitir Pétur Einarsson 
alla virka daga milli kl 09:00 -16:00 í síma   
822-4437. Einnig er hægt að sækja um á heimasíðu 
Eyktar. eykt@eykt.is

Eykt ehf. Stórhöfða 34-40. 110 Reykjavík S: 595-4400

Íslenska leitar að hæfileikaríkum og ástríðufullum texta- og hugmyndasmið 
til að sinna fjölbreyttum skrifum og hugmyndavinnu fyrir samfélagsmiðla, 
vefmiðla, sjónvarp, útvarp og prent. 

Skapandi og skemmtilegt fólk leynist í hverju horni hússins og talsvert er um 
teymisvinnu. Oft eru margir boltar á lofti á fjörugum vinnustað.

•  Viðkomandi þarf að vera fljúgandi fær 
íslenskumanneskja, vera næm á blæbrigði 
tungumálsins og kunna að skrifa skýran, 
spennandi og hnitmiðaðan texta sem nær  
til fólks. 

•  Sá hinn sami þarf auk þess að vera afspyrnu-
snjall í ensku, jafnvel með háskólagráðu, því 
að vænn hluti vinnunnar fer fram á báðum 
tungumálum. 

•  Þá er yfirlestur drjúgur hluti starfsins  
og teljast nákvæmni og vandvirkni því  
ótvíræðir kostir.

•  Þetta er starf fyrir hugmyndaríkan  
og skapandi textasmið sem getur unnið  
sjálfstætt en ekki síður sem hluti af sterku 
teymi á fjörugum og lifandi vinnustað.

Íslenska hefur verið í fremstu röð íslenskra auglýsingastofa um árabil. 
Stofan hefur unnið til fjölda verðlauna og viðurkenninga hér heima og erlendis 
og verið í hópi Framúrskarandi fyrirtækja á Íslandi mörg undanfarin ár. 
Hjá Íslensku starfa um 50 manns sem veita viðskiptavinum heildarþjónustu 
á sviði markaðsmála í skapandi, krefjandi og umfram allt skemmtilegu umhverfi. 

Umsókn sendist rafrænt á starf@islenska.is ekki síðar en 3. júlí 2018. 
Allar umsóknir eru trúnaðarmál.

Ert þú lipur penni í leit 
að skapandi starfi?  



ÉG VINN
MIKILVÆGASTA 
STARF Í HEIMI 

LEIKSKÓLAR

REYKJAVÍKURBORGAR

Leikskólastarfið er 
fjölbreytt og litríkt. Á hverjum 
degi sameinumst við um bjartari 
framtíð fyrir börnin og okkur.
 
,,Enginn dagur er eins og ég læri eitthvað nýtt á hverjum 
degi. Ég er bæði kennarinn og nemandinn. Þegar ég sé 
ánægða foreldra og glöð börn er það mér hvatning til að gera 
betur. Starfsumhverfið verður stöðugt betra og hlunnindi starfsins 
vega þungt. Samgöngustyrkur, sundkort, ókeypis aðgangur á söfn, 
heilsustyrkur og málsverðir gera leikskóla að aðlaðandi vinnustað ofan á allt 
annað. Uppbyggingin er í fullum gangi."

LEIKSKÓLAR REYKJAVÍKURBORGAR ÓSKA EFTIR 
FÓLKI TIL AÐ STARFA MEÐ FRAMTÍÐ LANDSINS

Við leitum að skapandi og áhugasömu fólki með margvíslega menntun, 
reynslu og þekkingu sem hefur áhuga á að vinna með ungum börnum.

Í boði eru störf í öllum hverfum borgarinnar.

Nánari upplýsingar eru á www.reykjavik.is/laus-storf/sfs

VIÐ VINNUM MEÐ FRAMTÍÐ LANDSINS



Melabraut 18 - 220 Hafnarfirði  - Sími 599-6000 

Vegna aukinna verkefna erum við hjá  
Hópbílum hf. að leita að nýjum  

starfsmönnum til að aka rútunum okkar.

Starfshlutfall: Fullt starf
Dagsetning ráðningar: Sem fyrst

Hæfniskröfur: Rúturéttindi (ökuréttindaflokkur D eða  D1). 
Enskukunnátta mikilvæg. Rík þjónustulund og góð mannleg 

samskipti. Hreint sakavottorð.

Hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um

Hægt er að senda inn umsóknir á 
atvinna@hopbilar.is eða hafa samband við 

Davíð í síma 5996014.

Laust er til umsóknar starf forstöðumanns Héraðsskjalasafn-
sins á Akureyri. 

Starfssvæði Héraðsskjalasafnsins á Akureyri nær yfir 
Akureyrarkaupstað, Eyjafjarðarsveit, Grýtubakkahrepp, 
Hörgársveit og Svalbarðsstrandarhrepp.

Safnið starfar skv. Lögum nr. 77 / 2014 um opinber skjalasöfn 
og er hlutverk þess m.a.: Innheimta og varðveisla skjala frá 
opinberum aðilum og að hafa þau aðgengileg fyrir notendur 
í þeim tilgangi að tryggja réttindi og hagsmuni einstaklinga 
jafnt sem stjórnvalda. Leiðbeina um notkun skjala og veita 
upplýsingar úr þeim og greiða fyrir rannsóknum. Hafa eftirlit 
með og veita samþykki fyrir meðferð skjala hjá sveitar- 
stjórnum og öðrum skilaskyldum aðilum í héraðinu. Gangast 
fyrir rannsóknum sem tengjast safnkosti og leitast við að afla 
einnig heimilda frá einstaklingum, félögum og einkaaðilum til 
að tryggja að heimildir um sögu héraðsins varðveitist.

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:

 Akureyri.

 er á um í fyrrgreindum lögum.
 

 safnsvæðinu.
 

 Héraðsskjalasafnsins.

 hönd safnsins innan lands sem utan.

Menntunar- og/eða hæfniskröfur: 

 
 skjalastjórn.

 kostur.

 ræðu og riti.

 og að framkoma og athafnir á vinnustað og utan hans  
samrýmist starfinu.

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu 
Akureyrarbæjar, www.akureyri.is þar sem sótt er um rafrænt.
Umsóknarfrestur er til og með 18. júlí 2018.

Héraðsskjalasafnið á Akureyri 
Forstöðumaður   

Starf umsjónarmanns mannauðs- og launakerfis í Kjaradeild 

Fjármálaskrifstofa/Kjaradeild

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og  
að vinnustaðir endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

Kjaradeild sinnir launavinnslu Reykjavíkurborgar og hefur eftirlit með framkvæmd kjarasamninga. Deildin ber ábyrgð á túlkun kjarasamninga 
og fer með fyrirsvar þeirra mála gagnvart viðsemjendum og aðilum vinnumarkaðar.  Deildin sinnir auk þess ráðgjöf á sviði kjarasamninga  
innan Reykjavíkurborgar og hefur umsjón með og ber ábyrgð á launa- og  mannauðsupplýsingakerfi borgarinnar og þróun þess.  
Hjá Kjaradeild starfa 29 starfsmenn og hefur deildin aðsetur að Borgartúni 12.  

Óskað er eftir öflugum starfsmanni til starfa við umsjón á launa- og mannauðskerfi Reykjavíkurborgar.  Leitað er að einstaklingi sem býr 
yfir mikilli samskiptahæfni, sýnir frumkvæði og hefur tileinkað sér sjálfstæð vinnubrögð.  Unnið er með SAP  mannauðs- og launakerfi auk 
undirkerfa og krefst vinnan skipulagshæfni og þekkingar á stórum fjárhagsupplýsingakerfum.

Helstu verkefni:
• Þróun, viðhald, eftirlit og bilanagreining mannauðs- og launakerfa
• Greining og úrvinnsla á launa- og mannauðsgögnum
• Skýrslu- og upplýsingagjöf til innri og ytri aðila
• Innsetning og viðhald launaforsendna 
• Aðstoð við notendur

Hæfniskröfur: 
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Góð þekking á hugbúnaðarprófunum
• Þekking og reynsla af stórum fjárhagsupplýsingakerfum 
• Reynsla af SAP æskileg
• Reynsla af framsetningu á mannauðs- og launaupplýsingum  
 er kostur
• Skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum 
• Góðir samskiptahæfileikar og lipurð í mannlegum samskiptum

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.  Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um 
starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf 

Umsóknarfrestur er til og með 9. júlí 2018.

Nánari upplýsingar veitir Atli Atlason, deildarstjóri kjaradeildar í netfangi atli.atlason@reykjavik.is 

Ármúli 2  ı  108 Reykjavík  ı  Sími 480 6000

Samgöngustofa leitar að einstaklingi með þekkingu á umferðar-
mannvirkjum og stöðlum og reglum sem taka til slíkra mannvirkja. 
Leitað er að áhugasömum einstaklingi til að vinna hratt og örugglega að undirbúningi, 
skipulagningu, innleiðingu og eftirfylgni öryggisúttekta á samgöngumannvirkjum 
og stöðugu eftirliti með því að fylgt sé kröfum um öryggi samgöngumannvirkja og 
öryggisstjórnun við rekstur þeirra. Starfshlutfall er 100%. 

Í boði er spennandi starf hjá metnaðarfullri stofnun í alþjóðlegu umhverfi. 
Við bjóðum upp á góða starfsaðstöðu og frábæra vinnufélaga. 

Eftirlitsmaður 
umferðar-
mannvirkja

Umsóknarfrestur 
er til 9. júlí 2018

Hægt er að sækja 
um starfið rafrænt á 
samgongustofa.is/storf

Upplýsingar um 
Samgöngustofu má finna 
á samgongustofa.is

Menntunar- og hæfniskröfur

• BSc gráða í verkfræði eða skyldum greinum,       
eða nám sem meta má sambærilegt. 

• Haldgóð þekking og reynsla á kröfum og stöðlum 
er varða umferðarmannvirki er kostur.

• Samskiptafærni og mikill áhugi á nýjum áherslum, 
innleiðingu nýrra ferla og öryggismálum 
umferðarmannvirkja.

• Reynsla og þekking á gæða- og öryggisstjórnunarferlum 
og þ.á.m. reynsla af úttektum og skoðunum.

• Leitað er að samviskusömum og jákvæðum einstaklingi 
sem getur unnið sjálfstætt, hefur gott viðmót og sýnir 
frumkvæði í starfi. 

Ertu smiður eða hefurðu áhuga  
á byggingarvinnu? 

B.Ó. Smiðir ehf. eru að leita að smiðum og verkamönnum í 
framtíðarstarf vegna aukinna verkefna. 
Verkefnastaða er víðsvegar um land, þó aðallega á  
höfuðborgarsvæðinu og Suðurlandi. 

Umsóknir og fyrirspurnir má senda á bosmidir@bosmidir.is



Íþróttafræðingar

Starfsfólk í móttöku

Heilsuborg vill bæta við sig metnaðarfullum íþrótta-
fræðingum.  Annars vegar er um að ræða tvær 100% 
stöður, hins vegar leitum við að íþróttafræðingum til að 
sinna hóp- og einstaklingsþjálfun sem verktakar.

Við leitum að jákvæðum, lausnamiðuðum og 
samvinnufúsum íþróttafræðingum, því um er að ræða 
þverfaglegt og fjölbreytt starf. Reynsla af hópþjálfun 

 
1. september.   

Nánari upplýsingar veitir Bára Sigurbjörg Ólafsdóttir 

Umsóknir sendist á bara@heilsuborg.is fyrir 1. júlí.

þjónustu Heilsuborgar og samskiptum við þá, símsvörun 
og afgreiðslu símtala, ásamt öðrum tilfallandi verkefnum í 

· Morgunhanar
· Dagvakt
· Kvöld- og helgarvaktir  

Við leitum að starfsfólki sem hefur reynslu af skrifstofu-

verkefni sín. Sveigjanleiki, jákvæðni og vinnugleði eru 
mikils metnir eiginleikar, sem og sjálfstæði og frumkvæði 

verslunarmannahelgi.

 
Umsóknir sendist á netfangið berglind@heilsuborg.is 
fyrir 1. júlí.

Viltu starfa á einstökum vinnustað?

/  Höfðinn  /  110 Reykjavík  / /  heilsuborg@heilsuborg.is

Heilbrigð sál í 
hraustum líkama

heilsuborg.is

Heilsuborg er sá staður sem fólk leitar til þegar 

það vill koma í veg fyrir heilsubrest, öðlast aukna 

vellíðan eða vinna með heilsuverkefni sem upp 

hliðstæða þjónustu.

Hjá Heilsuborg starfar samhentur hópur 

starfsmanna að því markmiði að bæta heilsu 

og lífsgæði viðskiptavinanna. Fagmennska og 

virðing eru höfð að leiðarljósi í starfseminni. 

leitað nýrra leiða til að þjóna viðskiptavinum 

sem best. Allir sérfræðingar Heilsuborgar 

eru með háskólamenntun í sínu fagi. Hjá 

Heilsuborg starfa m.a. hjúkrunarfræðingar, 

læknar, næringarfræðingar, félagsfræðingur, 

íþróttafræðingar, sjúkraþjálfarar, sálfræðingar,  

og ástríðukokkur.

Heilsuborg hefur nýlega komið sér fyrir í nýju 

Laus er til umsóknar staða hjúkrunarfræðings við 
Sjúkrahúsið Vog að Stórhöfða 45. Starfshlutfall er 
samkomulagsatriði. Um er að ræða þrískiptar vaktir og 
unnið aðra til þriðju hverja helgi. Næturvaktir eru hluti af 
starfinu en einnig kemur til greina að ráða hjúkrunar-
fræðing sem vinnur eingöngu næturvaktir. Staðan er laus 
frá 1. ágúst 2018.

Helstu verkefni og ábyrgð
Hjúkrun sjúklinga  í afeitrun
Þátttaka í teymisvinnu ásamt sjúkraliðum, áfengis- og 
vímuefnaráðgjöfum, sálfræðingum og læknum

Menntun og hæfniskröfur

Kjör fara eftir kjarasamningi SFV og Félags íslenskra 
hjúkrunarfræðinga. Umsóknum ásamt upplýsingum um 
menntun og starfsferil skal skilað á Sjúkrahúsið Vog, 
Stórhöfða 45, 110 Reykjavík, merkt: Hjúkrunarfræðingur 
eða í tölvupósti á netfangið thora@saa.is eigi síðar en 
1. ágúst 2018.

Nánari upplýsingar veitir
Þóra Björnsdóttir, framkvæmdastjóri 
hjúkrunar á Sjúkrahúsinu Vogi í síma 
530 7600, netfang: thora@saa.is 

Hjúkrunarfræðingar

Réttindi til að starfa sem hjúkrunarfræðingur á Íslandi
Áhugi á hjúkrun áfengis- og vímuefnasjúklinga 
Góð færni í mannlegum samskiptum og skipulögð 
vinnubrögð

Starf verkefnastjóra gæðamála  í Kjaradeild 

Fjármálaskrifstofa/Kjaradeild

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og  
að vinnustaðir endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

Kjaradeild sinnir launavinnslu Reykjavíkurborgar og hefur eftirlit með framkvæmd kjarasamninga. Deildin ber ábyrgð á túlkun kjarasamninga 
og fer með fyrirsvar þeirra mála gagnvart viðsemjendum og aðilum vinnumarkaðar.  Deildin sinnir auk þess ráðgjöf á sviði kjarasamninga  
innan Reykjavíkurborgar og hefur umsjón með og ber ábyrgð á launa- og  mannauðsupplýsingakerfi borgarinnar og þróun þess.  
Hjá Kjaradeild starfa 29 starfsmenn og hefur deildin aðsetur að Borgartúni 12.  

Óskað er eftir öflugum starfsmanni til starfa við gæðamál í tengslum við launavinnslu Reykjavíkurborgar.  
Um er að ræða verkefni  við gerð gæðahandbókar, viðhaldi hennar, innleiðingu, eftirfylgni ásamt  innri úttektum og umbótaverkefnum 
tengdum gæðamálum kjaradeildar.  Starfið felur einnig í sér verkefnastjórn í verkefnum á vegum deildarinnar.  
Þátttaka í  starfshópum, þróunarverkefnum og samstarfshópum fyrir hönd deildarinnar. 
Leitað er að einstaklingi sem býr yfir mikilli samskiptahæfni, sýnir frumkvæði og hefur tileinkað sér sjálfstæð vinnubrögð.  

Helstu verkefni:
• Mótun og uppbygging gæðamála launavinnslu kjaradeildar
• Umsjón með gerð, viðhaldi og þróun gæðakerfis innan  
 launavinnslu
• Umsjón með gerð, viðhaldi og þróun vinnuhandbókar  
 vegna launavinnslu
• Innleiðing gæðaskjala og verkferla
• Eftirfylgni og úrlausn ábendinga
• Innleiðing innri úttekta
• Fræðsla og þjálfun vegna gæðamála
• Upplýsingagjöf og skýrslugerð

Hæfniskröfur: 
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Þekking og reynsla af verkefnastjórnun og gæðastjórnun
• Skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum 
• Góðir samskiptahæfileikar, þjónustulund og lipurð í  
 mannlegum samskiptum

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.  Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um 
starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf 

Umsóknarfrestur er til og með 9. júlí 2018.

Nánari upplýsingar veitir Atli Atlason, deildarstjóri kjaradeildar í netfangi atli.atlason@reykjavik.is 
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STÖRF HJÁ
GARÐABÆ
Hofsstaðaskóli
• Skólaliði
• Stuðningsfulltrúi
• Þroskaþjálfi

 Sjálandsskóli
• Íslenskukennari á unglingastig

• Stuðningsfulltrúar

•  Starfsmaður á tómstundaheimili

•  Þroskaþjálfi

 Urriðaholtsskóli - leikskólastig
• Deildarstjóri

• Háskólamenntaðir leiðbeinendur

• Leikskólakennarar

• Ritari

 Leikskólinn Akrar
• Leikskólakennarar – 50% og 100% staða

• Leikskólasérkennari

 Leikskólinn Bæjarból
• Deildarstjóri

• Starfsfólk með fjölbreytta menntun

 Leikskólinn Holtakot
• Deildarstjóri

• Leikskólakennari

• Starfsmaður í eldhús

 Leikskólinn Kirkjuból
• Leikskólasérkennari

 Leikskólinn Krakkakot
• Leikskólakennarar

 Leikskólinn Lundaból
• Leikskólakennari

 Sigurhæð – heimili fyrir fatlað fólk
• Starfsmaður

Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, 
eru hvattir til að sækja um.

Nánari upplýsingar má finna á ráðningarvef 
Garðabæjar https://starf.gardabaer.is.
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Tækifæri til náttúru-
verndar í skipulagi
Starf sérfræðings

Umhverfisstofnun leitar að starfsmanni með áhuga og góða þekkingu á um-
hverfismálum til að vinna að umsögnum til sveitarfélaga um skipulagsáætlanir. Í 
boði er krefjandi starf í þverfaglegu teymi sérfræðinga þar sem áhersla er lögð á 
samstarf og möguleiki er á að hafa áhrif á þróun starfs.

Helstu verkefni

Helstu verkefni sérfræðingsins verða umsagnir um svæðis- og aðalskipulag 
sveitarfélaga skv. lögum um náttúruvernd svo og deiliskipulag á náttúruverndar-
svæðum. Jafnframt er gert ráð fyrir verkefnum er varða mat á umhverfisáhrifum 
sem og leyfisveitingar. Sérstök áhersla er á umbótaverkefni er varða aukna 
nýtingu stafrænna gagna og rafræna þjónustu. 

Ítarlegri upplýsingar um starfið, helstu verkefni og hæfniskröfur til starfsins er 
að finna á starfatorg.is og http://www.umhverfisstofnun.is/storf-i-bodi 

Umsóknarfrestur er til og með 9. júlí 2018. 

Okkur vantar góðan  
lyfjafræðing í hópinn

Lyfjaver óskar eftir að ráða lyfjafræðing til starfa.  
Hjá Lyfjaveri starfar samhentur hópur lyfjafræðinga og 

annarra starfsmanna að fjölbreyttum verkefnum í krefjandi 
starfsumhverfi. Lyfjaver rekur apótek, vélskömmtun lyfja, 
lyfjaheildsölu og sinnir þjónustu við heilbrigðisstofnanir.   

Viðkomandi þarf að vera samviskusamur,  
skipulagður og geta unnið undir álagi.

Umsóknarfrestur er til og með 1. júlí 2018. 

Nánari upplýsingar eru veittar í síma 895-3466 
eða á alli@lyfjaver.is

Við viljum ráða annan sjóntækjafræðing 

í teymið okkar 

• Samkeppnishæf laun

• Sveigjanlegan vinnutíma

• Tækifæri til starfsþróunar á öllum sviðum vöruhússins

Í sjóntækjadeild Costco leggjum við áherslu á framúrskarandi þjónustu við 
meðlimi okkar og faglega ráðgjöf um allt sem viðkemur sjóntækjum. 
Costco býður:

Ef þér finnst þetta vera rétta tækifærið fyrir þig, vinsamlegast sendu ferilskrána þína til: 

Ste McClay hjá sjóntækjadeildinni í Bretlandi 
netfang: smcclay@costco.co.uk 

GAKKTU TIL LIÐS 
VIÐ OKKUR!

SJÓNTÆKJAFRÆÐINGUR



Fjármálastjóri eða grafískur hönnuður?

Fjármálastjóri
H:N fjölskyldan er margar sjálfstæðar rekstrar-
einingar sem sameinast um fjármálaþjónustu. 
Við leitum að kröftugum einstaklingi til þess 
að leiða hópinn sem veitir þessum fyrirtækjum 
framúrskarandi þjónustu. Við erum framsækin 
og byggjum fjármálaferlana okkar á rafrænni 
nálgun. Við erum sífellt að leita leiða til þess 
að nýta tæknina betur og ná aukinni skilvirkni 
og samtengingu á milli kerfa. 

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af fjármálastjórnun og færslu bókhalds
• Greiningarhæfni
• Góð tæknileg þekking; færni í Excel
• Snerpa og nákvæmni
• Geta til að vinna undir álagi

Grafískur hönnuður
Við störfum fyrir mörg stórfyrirtæki og leitum 
að metnaðarfullum grafískum hönnuði með ríka 
starfsreynslu. Hugmyndaríkum grafíker með 
framúrskarandi hæfileika og frjóa sköpunargáfu 
fyrir krefjandi og fjölbreytt verkefni. Sjálfstæði 
og frumkvæði er mikilvægur eiginleiki en ekki 
síður hæfileiki til að vinna í kraftmiklum og 
glaðlyndum hópi sem fer sífellt stækkandi 
á frábærum stað í Bankastræti 9.

• Próf í grafískri hönnun
• Reynsla af hönnun 
• Sjálfstæði til að framkvæma
• Hæfni í mannlegum samskiptum

Nánari upplýsingar um störfin má finna á: hn.is/stofan/storf-i-bodi/
Umsóknir sendist á atvinna@hn.is fyrir 7. júlí.

Við Fjölbrautaskóla Suðurnesja eru eftirfarandi kennarastöður 
lausar til umsóknar næsta skólaár.  Ráðningartími er frá  
1. ágúst 2018.

Vélstjórnargreinar – heil staða
Rafiðngreinar - heil staða

Einnig vantar íslenskukennara í fullt starf á haustönn 2018 
vegna afleysinga.

Umsókn með upplýsingum um menntun og starfsreynslu skal 
skila í tölvupósti til skólameistara á netfangið kras@fss.is eigi 
síðar en 9. júlí 2018. Leitað er að framhaldsskólakennara með 
menntun í viðkomandi fagi. Laun eru samkvæmt kjarasamning-
um ríkissjóðs og KÍ skv. nánari útfærslu í stofnanasamningi 
skólans. 
Tekið skal fram að skv. 4. mgr. 8. gr. laga framhaldsskóla nr. 
92/2008 er óheimilt að ráða einstakling til starfa við framhalds-
skóla sem hlotið hefur refsidóm fyrir brot á ákvæðum XXII. kafla 
almennra hegningarlaga.
Nánari upplýsingar má fá í síma 421-3100 eða í tölvupósti hjá 
Kristjáni Ásmundssyni skólameistara, kras@fss.is og Guðlaugu 
Pálsdóttur aðstoðarskólameistara, gp@fss.is. Öllum umsóknum 
verður svarað eftir að ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
Á heimasíðu skólans, www.fss.is, má finna frekari upplýsingar 
og sjá myndir úr skólalífinu.

Skólameistari

Lausar stöður við  
Fjölbrautaskóla Suðurnesja

Viltu taka þátt í að móta bókasafn framtíðarinnar?  

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það 
margbreytilega samfélag sem við búum í. Reykjavíkurborg vinnur gegn mismunun á vinnumarkaði og hvetur innflytjendur, 

fatlað fólk, hinsegin fólk og fólk á öllum aldri til að sækja um störf hjá borginni.

Laus er til umsóknar tímabundin 80% staða verkefnastjóra miðlunar og sýningarhalds til eins árs hjá Borgarbókasafninu. 
Borgarbókasafnið hefur markað sér metnaðarfulla framtíðarsýn og miklar breytingar eru í farvatninu, jafnt í miðlun sem og 
þjónustu við gesti. Viðburða- og sýningarhald í menningarhúsum Borgarbókasafnsins er í stöðugri þróun. Lögð er áhersla á 
alþýðumenningu, barnamenningu og fjölmenningu, með samveru, upplifun, miðlun og menningarlæsi að leiðarljósi. 

Nánari upplýsingar um helstu verkefni og ábyrgð er að finna á innri vef Reykjavíkurborgar.

Launakjör eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.  

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 15. ágúst 2018.

Upplýsingar um starfið gefur Guðrún Dís Jónatansdóttir, deildarstjóri fræðslu og miðlunar, 
gudrun.dis.jonatansdottir@reykjavik.is  

Umsóknarfrestur er til og með 8. júlí n.k. Umsóknir skulu sendar á vef Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf.

Verkefnastjóri heyrir undir fræðslu- og miðlunardeild og  
vinnur þvert á allar starfsstöðvar Borgarbókasafnsins og 
hefur frumkvæði að og umsjón með sýningarhaldi og hönnun 
markaðs- og kynningarefnis.

Verkefnastjóri tekur virkan þátt í framkvæmd og þróun 
verkefna er tengjast stefnumótun Borgarbókasafnsins og því 
breytingaferli sem almenningsbókasöfn ganga nú í gegnum. 

Hæfniskröfur

 hönnun og sýningarhaldi

 sjálfstæði í starfi

 viðfangsefnum

 Photoshop og hvers kyns nýmiðlun

 tjá sig í ræðu og riti, kunnátta í fleiri tungumálum er kostur  
 en ekki skilyrði

 
 í vinnubrögðum

Borgarbókasafnið  
– Verkefnastjóri miðlunar og sýningarhalds

ERTU Í LEIT AÐ DRAUMASTARFINU?    

Finndu þitt starf á atvinna.frettabladid.is

Efnaverkfræðingur
Rótgróið iðnfyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir að 
ráða efnaverkfræðing eða efnafræðing til framtíðarstarfa.

Starfssvið:
• Vöruþróun
• Tækniráðgjöf
• Samskipti við erlenda birgja
• Önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Próf í efnaverkfræði eða efnafræði
• Lipurð í mannlegum samskiptum og hæfni til að vinna  
 með öðrum
• Metnaður, frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
• Gott vald á íslenskri tungu
• Góð kunnátta í ensku og einu Norðurlandamáli

Vinsamlegast sendið umsóknir til Fréttablaðsins á 
hrannar@frettabladid.is fyrir 1 júlí.



Starfsmaður til umsýslu sjóða Rannsóknamiðstöð Íslands Reykjavík 201806/1260
Starfsmaður í æskulýðsteymið Rannsóknamiðstöð Íslands Reykjavík 201806/1259
Starfsmaður í skólateymið Rannsóknamiðstöð Íslands Reykjavík 201806/1258
Sérfræðingur  Rannsóknamiðstöð Íslands Reykjavík 201806/1257
Móttaka og símsvörun Rannsóknamiðstöð Íslands Reykjavík 201806/1256
Mannauðs- og samskiptastjóri Rannsóknamiðstöð Íslands Reykjavík 201806/1255
Deildarstjóri Háskóli Íslands, Lyfjafræðideild Reykjavík 201806/1254
Forstöðulæknir bráðalækninga Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201806/1253
Aðalvarðstjórar Lögreglustjórinn á Suðurnesjum Reykjanesbær 201806/1252
Lögreglumenn Lögreglustjórinn á Suðurnesjum Reykjanesbær 201806/1251
Verkefnastjóri Biskupsembættið Reykjavík 201806/1250
Tæknimaður Landspítali, heilbr.-/upplýsingatækn. Reykjavík 201806/1249
Sálfræðingur Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201806/1248
Læknir Heilbrigðisstofnun Norðurlands Húsavík 201806/1247
Sjúkraþjálfari Heilbrigðisstofnun Norðurlands Húsavík 201806/1246
Verkefnisstjóri Háskóli Íslands, Upplýsingatæknisvið Reykjavík 201806/1245
Lyfjatæknir Landspítali, sjúkrahúsapótek Reykjavík 201806/1244
Starfsmaður Landspítali, sjúkrahúsapótek Reykjavík 201806/1243
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, dagdeild skurðlækninga Reykjavík 201806/1242
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Grindavík 201806/1241
Líffræðingur/lífeindafræðingur Tilraunastöð HÍ að Keldum Reykjavík 201806/1240
Kennari, spænska Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra Sauðárkrókur 201806/1239
Sérfræðingur Matvælastofnun Selfoss 201806/1238
Kennari, húsasmíði Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra Sauðárkrókur 201806/1237
Sérfræðingur, endurhæfingalækn. Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201806/1236
Aðstoðarskólameistari Menntaskólinn á Ísafirði Ísafjörður 201806/1235
Umsjón fasteigna Menntaskólinn á Ísafirði Ísafjörður 201806/1234
Heimavistavörður, stuðningsfulltr. Menntaskólinn á Ísafirði Ísafjörður 201806/1234
Mannauðs- og fræðslufulltrúi Íbúðalánasjóður Reykjavík 201806/1233

Lögreglumaður Lögreglustjórinn á Vestfjörðum Patreksfjörður 201806/1287
Lögregluvarðstjóri Lögreglustjórinn á Vestfjörðum Ísafjörður 201806/1286
Íþróttakennari Fjölbrautaskóli Suðurlands Selfoss 201806/1285
Sérfræðingur Tryggingastofnun Reykjavík 201806/1284
Næringarfræðingur Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Ísafj./Patreksfj. 201806/1283
Nýdoktor ranns. á sviði hreyfivís. Háskóli Íslands Reykjavík 201806/1282
Kennari á sjúkraliðabraut Fjölbrautaskólinn í Breiðholti Reykjavík 201806/1281
Sálfræðingur Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201806/1280
Lífeindafræðingur Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201806/1279
Kennari, uppeldisgr. og lífsleikni Fjölbrautaskóli Vesturlands Akranes 201806/1278
Verkfræðingur í vaktakerfisráðgjöf Landspítali Reykjavík 201806/1277
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, krabbameinslækningad. Reykjavík 201806/1276
Sjúkraliði Landspítali, móttökugeðdeild Reykjavík 201806/1275
Sérfræðingur í hjúkrun aldraðra Landspítali, öldrunarteymi Reykjavík 201806/1274
Sérfræðingur í bráðahjúkrun Landspítali Reykjavík 201806/1273
Yfirlæknir Landspítali, bráðalækningar Reykjavík 201806/1272
Forstöðumaður rannsóknastofu Landspítali/HÍ, bráðafræði Reykjavík 201806/1271
Sérfræðingur í nýburalækningum Landspítali, Barnaspítali Hringsins Reykjavík 201806/1270
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, öldrunarteymi Reykjavík 201806/1269
Ráðgjafi/stuðningsfulltrúi/félagsliði Landspítali, móttökugeðdeild Reykjavík 201806/1268
Doktorsnemi Háskóli Íslands, Jarðvísindadeild Reykjavík 201806/1267
Yfirlæknir í krabbameinslækn. Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201806/1266
Eftirlitsmaður umferðarmannvirkja Samgöngustofa Reykjavík 201806/1265
Launafulltrúi Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201806/1264
Kennari, íslenska Fjölbrautaskóli Suðurnesja Reykjanesbær 201806/1263
Kennarar, vélstjórnar- og rafiðngr. Fjölbrautaskóli Suðurnesja Reykjanesbær 201806/1262
Sjúkraflutn.- og umsjónamaður Heilbrigðisstofnun Vesturlands Hvammstangi 201806/1261

Staða æskulýðsfulltrúa hjá 
Lágafellssókn, Mosfellsbæ

Lágafellssókn í Mosfellsbæ auglýsir lausa til umsóknar 
stöðu æskulýðsfulltrúa. Um er að ræða nýtt 100% starf, 
frá og með 1. ágúst 2018
Æskulýðsfulltrúi tekur þátt í mótun, skipulagningu og 
annast barna og æskulýðsstarf í Lágafellssókn.

Æskilegt er að æskulýðsfulltrúi hafi uppeldis-, leiðtoga-, 
djákna- eða guðfræðimenntun og/eða haldgóða reynslu 
sem nýtist í starfi. Jákvætt viðhorf til kirkjustarfs er 
forsenda fyrir velgengni í starfi. Umsækjandi þarf að geta 
sýnt frumkvæði og unnið sjálfstætt.
Með umsókn veitir umsækjandi Lágafellssókn heimild til 
að afla sakarvottorðs.

Nánari upplýsingar um starfslýsingu æskulýðsfulltrúa er 
að finna á heimasíðu Lágafellssóknar,  
www.lagafellskirkja.is

Nánari upplýsingar um starfið veitir Rafn Jónsson,  
formaður sóknarnefndar í síma 896 8916 og/eða sr. 
Arndís G. Bernhardsdóttir Linn, prestur safnaðarins, 
í síma 866 8947.

Umsóknir ber að senda rafrænt á netfangið:  
lagafellskirkja@lagafellskirkja.is

Umsóknarfrestur er til og með 8. júlí 2018

Hvalasafnið á Húsavík
Framkvæmdastjóri óskast

Laust er til umsóknar starf framkvæmdastjóra Hvala- 
safnsins á Húsavík.  Hvalasafnið er sjálfseignastofnun 
sem hefur það meðal annars sem markmið að reka 
fræðslumiðstöð og safn um hvali og lífríki sjávar við 
Ísland. Hvalasafninu er ætlað að safna upplýsingum, 
sögum, gögnum og gripum sem tengjast markmiðum 
safnsins.
Á Hvalasafninu eru til sýnis margar grindur af hvala- 
tegundum úr Norður-Atlantshafi og miðlar safnið fræðslu 
um þær ásamt fróðleik um vistfræði hvala og nýtingu 
í sögulegu ljósi.  Hvalasafnið er vinsæll áfangastaður 
ferðamanna á Norðurlandi og árlegur gestafjöldi er um 
35.000, mest erlendir ferðamenn.  Hvalasafnið er viður- 
kennt safn skv. safnalögum og markast starfsemi safnsins 
af því. Hvalasafnið er jafnframt meðlimur í Samtökum 
ferðaþjónustunnar, Markaðsstofu Norðurlands og 
Húsvíkurstofu.
Verksvið framkvæmdastjóra snýr að hinum ýmsu þáttum á 
Hvalasafninu.  Auk umsjónar og ábyrgðar með daglegum 
rekstri og áætlanagerð þarf framkvæmdastjóri að geta 
sýnt frumkvæði og sveigjanleika í  öllum helstu daglegu 
störfum á safninu, þ.m.t. afgreiðslustörfum, alþjóðlegu 
samstarfi, rekstri á minjagripabúð, samskiptum við opin-
bera aðila og ferðaskrifstofur og fasteignaumsjón.

Hæfniskröfur:

 ábyrgðarsviði safnsins
 

 safnastarfi 

Umsóknarfrestur er til 30. júní 2018.
Upplýsingar veitir Þorkell Lindberg Þórarinsson stjórnar- 
formaður, lindi@nna.is og/eða Valdimar Halldórsson 
framkvæmdastjóri, valdimar@hvalasafn.is.  Umsóknir 
berist á framangreind netföng.



kopavogur.is

Kópavogsbær

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Ýmis störf 

· Starfsmaður í Þjónustumiðstöð við almenna  
þjónustu

· Verkefnastjóri stefnumótunar 

Grunnskólar

· Aðstoðarforstöðumaður frístundar í  
Álfhólsskóla 

· Aðstoðarforstöðumaður frístundar í  
Snælandsskóla 

· Deildarstjóri sérúrræða í Álfhólsskóla 

· Frístundaleiðbeinandi í Smáraskóla 

· Frístundarstarfsmenn í Vatnsendaskóla 

· Íþróttakennari í Álfhólsskóla 

· Kennari í hönnun og smíði í Kársnesskóla 

· Kennari í hönnun og smíði í Vatnsendaskóla 

· Kennari í Kópavogsskóla 

· Kennari í leiklist og/eða dans í Álfhólsskóla 

· Sérkennari/þroskaþjálfi í Álfhólsskóla 

· Skólaliði í Smáraskóla 

· Stuðningsfulltrúi í Smáraskóla 

· Tölvuumsjónarmaður í Kársnesskóla 

· Umsjónarkennari á miðstigi í Álfhólfsskóli 

· Umsjónarkennari í miðstig í Vatnsendaskóla 

Leikskólar

· Aðstoðarmaður í eldhús í Álfatúni 

· Deildarstjóri í Baugi 

· Deildarstjóri í Fífusölum 

· Deildarstjóri í Kópahvol 

· Deildarstjóri í Kópasteini 

· Deildarstjóri í Læk 

· Deildarstjóri í Sólhvörfum 

· Leikskólakennari í Arnarsmára 

· Leikskólakennari í Álfatúni 

· Leikskólakennari í Dal 

· Leikskólakennari í Grænatúni 

· Leikskólakennari í Kópahvoli 

· Leikskólakennari í Kópasteini 

· Leikskólakennari í Læk 

· Leikskólakennari í Marbakka 

· Leikskólakennari í Núp 

· Leikskólasérkennari í Kópahvol 

· Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi í Baug 

· Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi í Kópasteini 

· Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi í   
Sólhvörfum 

· Starfsfólk í Núp 

· Þroskaþjálfi/leikskólasérkennari í Álfatúni 

Velferðarsvið

· Forstöðumaður íbúðarkjarna fyrir fatlað fólk 

· Frístundaleiðbeinendur í félagsmiðstöðvum   
Kópavogs 

Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt á
heimasíðu Kópavogsbæjar, www.kopavogur.is,
þar sem jafnframt má finna fleiri störf og nánari
upplýsingar.

Sveitarstjóri

Umsókn

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferlisskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu 
umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Umsóknarfrestur er til og með 2. júlí 2018

Nánari upplýsingar um starfið veita Guðmundur H. Jakobsson formaður byggðaráðs í síma 898 8489 og 
Rannveig Lena Gísladóttir forseti sveitarstjórnar í síma 893 0816. Umsókn skal skilað rafrænt á netfangið 
sveitarstjori@blonduos.is

Blönduósbær er vel staðsett sveitarfélag í alfaraleið með ríflega 900 íbúa. Spennandi framkvæmdir eru á döfinni og mikil 
tækifæri til uppbyggingar. Á Blönduósi er fjölskylduvænt samfélag með hátt þjónustustig og metnaðarfullt leik og grunn- 
skólastarf. Möguleikar til útivistar, íþróttaiðkunar, afþreyingar og félagsstarfa eru fjölmargir í sveitarfélaginu. Nánari upplýsingar 
um sveitarfélagið má finna á www.blonduos.is

Sveitarfélagið Blönduósbær auglýsir 
eftir öflugum einstaklingi til að taka 
við starfi sveitarstjóra.

Leitað er að jákvæðum, heiðarlegum og kraftmiklum einstaklingi sem er reiðubúinn til að leggja 
sig allan fram í krefjandi starfi. Viðkomandi þarf að búa yfir góðri reynslu af því að starfa með fólki 
og þarf einnig að eiga auðvelt með samskipti fyrir hönd sveitarfélagsins og að vera talsmaður 
þess, hvort sem er í samskiptum við opinbera stjórnsýslu, viðskiptavini, íbúa eða fjölmiðla. 

Starfssvið

Sveitarstjóri er framkvæmdastjóri sveitarfélagsins 
og sér um framkvæmd ákvarðana sem teknar eru af 
sveitarstjórn og byggðaráði.

Sveitarstjóri skipuleggur og undirbýr dagskrá funda, 
situr fundi sveitarstjórnar, byggðaráðs og annarra 
nefnda eftir atvikum og hefur þar málfrelsi og 
tillögurétt.

Sveitarstjóri leiðir atvinnuuppbyggingu og 
eflingu atvinnulífs á svæðinu og önnur verk 
sem honum kunna að vera falin.

Nánari útlistun á hlutverki sveitarstjóra er að finna í 
49. gr. samþykkta um stjórn og fundarsköp 
Sveitarfélagsins Blönduósbæjar.

Menntunar- og hæfniskröfur

Menntun og reynsla sem nýtist í starfi er skilyrði.

Farsæl reynsla af stjórnun, rekstri og samskiptum er 
skilyrði.

Þekking og reynsla af stefnumótun er kostur.

Þekking og reynsla af sveitarstjórnarmálum og opinberri 
stjórnsýslu er kostur.

Góðir skipulagshæfileikar, frumkvæði, hugmyndaauðgi 
og metnaður til árangurs.

Hæfileiki til að tjá sig í ræðu og riti.

Leiðtogahæfileikar með áherslu á frumkvæði, örugga 
ákvarðanatöku og skipulögð vinnubrögð. 

Launafl ehf er iðnfyrirtæki í Fjarðabyggð með um 100 manns í vinnu og þjónar 
viðskiptavinum sínum í flestum greinum sem lúta að iðnaði.

Helstu verkefni
• Viðhalda og þróa UHÖ (Umhverfi,Heilsa og Öryggi) 
 stefnu fyrirtækisins
• Utanumhald á atvikaskráningum
• Eftirlit á vinnusvæðum
• Kynning og fræðsla innan fyrirtækis á gæða-og  
 öryggismálum.
• Samskipti við eftirlitsaðila.
• Rekstur og þróun gæðakerfis.
• Greining á árangri í gæða- og öryggismálum.

Menntun
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi er kostur.
• Skipulögð vinnubrögð og frumkvæði í starfi.
• Þekking á iðnaðarumhverfi og stóriðju er kostur.
• Mjög góð hæfni í mannlegum samskiptum.
• Góð tjáning í ræðu og riti.
• Tungumálakunnátta í íslensku og ensku er skilyrði.
• Góð tölvukunnátta. Þekking á excel og word.

Umsóknarfrestur er til og með 12 júlí 2018.   
Umsækjandi þarf að geta hafið störf eigi síðar en 1 september 2018 eða eftir nánara samkomulagi.
Umsóknir skulu sendar á netfang magnus@launafl.is. 

Launafl ehf. – www.launafl.is – sími 414-9400.

Gæða- og öryggisstjóri
Launafl ehf. (LA) auglýsir eftir gæða- og öryggisstjóra til starfa hjá félaginu.
Um er að ræða fullt starf.  Mikilvægt er að umsækjandi tileinki sér öryggis- og gæðamál fyrirtækisins.

Húsasmíði 

Húsasmíði óskar eftir að ráða vana smiði eða reynslumikla 
byggingarverkamenn til starfa. Mikil vinna framundan.   
Íslensku- eða enskukunnátta nauðsynleg.

Nánari upplýsingar í netpósti 

Trésmiðir 
óskast

ERTU Í LEIT AÐ DRAUMASTARFINU?    

Finndu þitt starf á atvinna.frettabladid.is
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Ánægðir viðsskkippttaavvinniirr eeru 
okkkkkkkaar besta aauuggllýýsiingg

lind@fassttraddninningargarg .is.i
mjoll@@fasfastradningar.ir.ir. ss

FAST
Ráðningar

www.ffastradninngagagarr.is 

Til hvers að auglýsa ?

Ef þú auglýsir sjálf-/ur eftir starfsmanni eyðir þú verulegum tíma
í úrvinnslu innsendra umsókna.

Okkar styrkur er öflugur gagnabanki og yfir tveggja áratuga reynsla við að
þjónusta fyrirtæki við leit að starfsmanni.

Sparaðu þér tíma, kostnað og fyrirhöfn - leitaðu aðstoðar
fagmanna með langvarandi reynslu af ráðningarmálum.

STRÁ Starfsráðningar ehf. - Suðurlandsbraut 30 - sími 588-3031
stra@stra.is - gudny@stra.is - www.stra.is.

Með starf
fyrir þig

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfs-
manna- og ráðningarmála
en stofan hefur unnið fyrir
mörg helstu og leiðandi
fyrirtæki landsins um
árabil.

Rík áhersla er lögð á trúnað
varðandi vörslu gagna og
upplýsinga bæði gagnvart
umsækjendum, sem og
vinnuveitendum.

Ánægðir viðskiptavinir til
margra ára hafa notið
þjónustu STRÁ, en stofan
hefur jafnframt umsjón
með ráðningum í sérfræði-
og stjórnunarstöður.

www.stra.is

Kerhólsskóli er sameinaður leik- og grunnskóli með um 70 nemendur á  
aldrinum 1. árs upp í 10. bekk.  Skólinn er Grænfánaskóli og leggur 
áhersl ur á fagleg vinnubrögð, einstaklingsmiðað nám, umhverfismennt 
og úti kennslu, list- og verkgreinar. Vakin er athygli á stefnu Grímsnes- og 
Grafningshrepps um jafnan hlut kynja í störfum hjá sveitarfélaginu. Allir 
starfsmenn skólans sem eru í 100% vinnu fá tvær hreyfistundir á viku í 
vinnutíma auka annarra fríðinda.

Kerhólsskóli óskar eftir að ráða í eftirtaldar stöður:

Umsjónarkennara á yngsta stig.
Menntunar og hæfniskröfur:
• Leyfisbréf til grunnskólakennslu.
• Reynsla af kennslu í grunnskóla æskileg.
• Reynsla af teymisvinnu.

Sérkennara
Helstu verkefni og ábyrgð:
Heldur utan um öll sérkennslumál í báðum deildum og er 
kennurum til stuðnings varðandi nám og kennslu barna sem 
þurfa stuðning.
Menntunar og hæfniskröfur:
• Leyfisbréf til kennslu í grunn- og/eða leikskóla.
• Menntun á sviði sérkennslu æskileg.
• Æskilegt að hafa reynslu af kennslu á báðum  
 skólastigunum.
• Góða skipulagshæfileika.
• Frumkvæði í starfi og faglegur metnaður 
• Reynsla af teymisvinnu.

Stuðningsfulltrúa og leiðbeinanda í frístund 
Um er að ræða 40-100% stöður sem skiptist í að vera 
stuðningsfulltrúi ca. 60% og leiðbeinandi í frístund ca. 40%. 
• Stuðningsfulltrúi starfar í nánu samstarfi við  
 umsjónarkennara og sérkennara.
• Leiðbeinandi í frístund vinnur eftir leiðsögn  
 frístundarfulltrúa sveitarfélagsins.

Vænst er af öllum umsækjendum:
• Góðrar færni í samskiptum 
• Frumkvæði í starfi, faglegs metnaðar og ábyrgðar
• Sjálfstæði og skipulagðra vinnubragða
• Sveigjanleika og góðrar færni í samskiptum.
• Góðrar íslenskukunnáttu 
• Framtakssemi og jákvæðni.
• Vilja til að gera góðan skóla betri.

Umsækjendur þurfa að sýna fram á hreint sakavottorð 
Umsóknarfrestur  er til 1. ágúst 2018

Nánari upplýsingar gefur Jóna Björg Jónsdóttir skólastjóri 
og Íris Anna Steinarrsdóttir aðstoðarskólastjóri í síma 480-
5520, 863-0463. Umsóknir með upplýsingum um menntun, 
starfsreynslu og umsagnaraðila berist til skólastjóra, 
jonabjorg@kerholsskoli.is 

RAFVIRKI ÓSKAST !
Vanur rafvirki óskast til starfa.  

Umsókn ásamt ferilskrá sendist á rafrun@rafrun.is

Gjótuhraun 8 - 220 Hafnarfjörður – 555 6060 – rafrun@rafrun.is

Urð og Grjót ehf óskar eftir vönum vörubílstjórum í 
vinnu, bæði til skammtíma og langtíma.

Óskum einnig eftir Gröfumönnum, bæði til  
skammtíma og langtíma.

Óskum einnig eftir verkstæðismanni í vinnu.

Áhugasamir hafið samband á urdoggrjot@urdoggrjot.is 
eða síma 660-0040.

Vörubílstjórar – Gröfumenn 
– Verkstæðismaður
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Innkaupadeild

ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

útboð 14281.

Nánari upplýsingar er að finna á  
www.reykjavik.is/utbod

Auglýsing um 
skipulagsmál í 
Hveragerði

Tillaga að breytingu á deiliskipulagi  
Kambalands í Hveragerði.

Bæjarstjórn Hveragerðisbæjar samþykkti þann 15. júní sl. að 
auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi Kambalands, skv. 1. 
mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Skipulagssvæðið afmarkast 
til suðurs og vesturs af Hringvegi (Suðurlandsvegi), til norðurs af 
Hamrinum og til austurs af núverandi byggð við Smyrlaheiði,  
Valsheiði, Kjarrheiði, Borgarhraun og Kambahraun.  Tillagan felur 
í sér þéttingu byggðar á suðausturhluta Kambalands þannig að 
þar verði samtals 133 íbúðir í  rað- og fjölbýlishúsum í stað 81 
íbúðar í einbýlis-, par- og raðhúsum. Tillagan liggur frammi á  
bæjarskrifstofunni Breiðumörk 20 og er til sýnis frá og með 
mánudeginum 25. júní til mánudagsins 6. ágúst 2018. Tillagan 
er einnig aðgengileg á heimasíðu Hveragerðisbæjar, www.
hveragerdi.is 

Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með gefinn 
kostur á að gera athugasemdir við tillöguna til þriðjudagsins 
7. ágúst 2018. Athugasemdir skulu vera skriflegar og skal þeim 
skilað á  bæjarskrifstofur Hveragerðisbæjar Breiðumörk 20 eða á 
netfangið: gfb@hveragerdi.is.

Skipulagsfulltrúinn í Hveragerði.

Lögð er fram til kynningar verkefnislýsing vegna 
breytinga á svæðisskipulagi Suðurnesja 

2008-2024 sbr. 2. mgr. 23. gr. skipulagslaga nr. 
123/2010. Breytingar felast í breyttri afmörkun 

vatnsverndarsvæða í Reykjanesbæ og nýs 
flugbrautarkerfis Keflavíkurflugvallar. 

Verkefnislýsing er aðgengileg á skrifstofu SSS, 
Skógarbraut 945, 262 Reykjanesbær, á vefsíðu 

www.sss.is/svaedisskipulag og á vefsíðum 
sveitarfélaga á Suðurnesjum.

Athugasemdum og ábendingum varðandi 
lýsinguna má skila til skrifstofu SSS eða á 

netfangið sss@sss.is. Æskilegt er að þær berist 
fyrir 20. ágúst 2018.

Samvinnunefnd um Svæðisskipulag 
Suðurnesja

Ólafur Þór Ólafsson, formaður

Breyting á svæðisskipulagi Suðurnesja 
verkefnislýsing

ÚTBOÐ

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Byggingar á  West-End svæði  
Keflavíkurflugvallar  

Rafkerfisbreytingar og endurbætur  
á lagna-og loftræsikerfum. Útboð nr. 20787

Framkvæmdasýsla ríkisins, f.h. Landhelgisgæslu Íslands, 
óskar eftir tilboðum í  framkvæmdir við rafkerfisbreytingar í 
byggingum á West-End svæði Keflavíkurflugvallar og auk þess 
breytingar á lagna og loftræsikerfum í byggingum nr. 1760, 
1776 og 1777. Með útboðsgögnum fylgir verkáætlun verkkaupa 
hvenær vinna getur hafist í byggingum, hvenær byggingar eiga 
að vera tilbúnar til notkunar eða í nothæfu ástandi og hvenær 
verklok eru.  Í nokkrum byggingum verður verktaki að gera ráð 
fyrir takmörkuðu aðgengi að tilgreindum byggingum á  
ákveðnum tímabilum sbr. verkáætlun.

Fara þarf inn um vaktað hlið (Silfurhlið Isavia) til þess að 
komast á verkstað og skulu starfsmenn verktaka hafa 
aðgangsheimild inn á vinnusvæðið og fylgja öryggisreglum og 
fyrirmælum Landhelgisgæslu Íslands, Isavia og þeim reglum 
sem gilda á öryggissvæðinu á Keflavíkurflugvelli. 
Vettvangsskoðun verður haldin 27. júní 2018, kl. 10:00 að 
viðstöddum fulltrúa verkkaupa. Nánari upplýsingar verða birtar 
á vef Ríkiskaupa www.rikiskaup.is.

Verkinu skal vera að fullu lokið eigi síðar en 31. mars 2020.
Útboðsgögn verða aðgengilega á vef Ríkiskaupa  
www.rikiskaup.is frá og með þriðjudeginum 26. júní 2018. 
Tilboðin verða opnuð hjá Ríkiskaupum 15. ágúst 2018, kl. 11:00 
að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

 
 
 
 
 

Kalmanstorg – Esjubraut 
Gatnagerð og veitur 

 
Akraneskaupstaður og Veitur ohf. óska eftir 
tilboðum í gatnagerð og lagnir við Kalmanstorg 
og í Esjubraut á Akranesi.  
Skila skal verkinu fyrir 30. nóvember 2018. 

Um er að ræða endurgerð Kalmanstorgs ásamt 
gönguleiðum og stígum við torgið.  Í Esjubraut 
austan Kalmanstorgs skal lagfæra ójöfnur í 
yfirborði götunnar og malbika báðar akbrautir. 
Gera skal nýja göngu- og hjólastíg að norðanverðu 
með götunni. 

Fyrir Veitur ohf. skal endurnýja allar lagnir í 
Kalmanstorgi og lagnir með Esjubraut að 
norðanverðu. 

Nokkrar stærðir: 

Malbik á götur og stíga 5200 m2 

Steyptar stéttar  800 m2 

Fráveitulagnir   750 m 

Kaldavatnslagnir  380 m 

Útboðsgögn eru afhent á stafrænu formi 26. júní 
með því að senda tölvupóst á netfangið 
akranes.utbod@mannvit.is, þar sem fram kemur 
nafn bjóðanda ásamt netfangi, nafni og símanúmer 
tengiliðs. 

Tilboð verða opnuð á bæjarskrifstofu 
Akraneskaupstaðar að Stillholti 16-18, 1. hæð, 
fimmtudaginn 12. júlí 2018 kl. 11:05. 
 

Veitingasala 
í Íþróttamiðstöðinni Versölum 

Kópavogsbær óskar eftir áhugasömum rekstraraðila til að taka að sér 
veitingarekstur í björtu anddyri íþróttamiðstöðvarinnar.

kopavogur.is

Sá sem annast veitingarekstur þarf að:
• Bjóða upp á einfaldar og hollar veitingar sem henta starfsemi íþróttamið-

stöðvarinnar og samræmast lýðheilsustefnu sveitarfélagsins (s.s. salöt, safa,
búst og samlokur).

• Hafa reynslu og hæfni til að sinna veitingarekstri.
• Búa yfir góðri samskiptahæfni og vera fær um að sinna fjölbreyttum hópi gesta.
• Vera tilbúinn til að þróa reksturinn í takt við starfsemi íþróttamiðstöðvarinnar

hverju sinni.
Íþróttamiðstöðin Versölum er opin alla virka daga kl. 6:30–22:00. Helgaropnun er 
tvískipt. Á sumrin kl. 8:00–20:00 en að vetri til kl. 8:00–18:00.
Í íþróttamiðstöðinni er að finna Salalaug, fimleikafélagið Gerplu og líkamsræktarstöð 
Reebok fitness. Árlega koma um 600.000 gestir í íþróttamiðstöðina. Rekstraraðili á
jafnframt kost á að semja við Kópavogsbæ um þjónustu við starfsfólk og aðra sem
njóta niðurgreiðslu á máltíðum.
Gert er ráð fyrir að rekstraraðili starfi með forstöðumanni Salalaugar að því að setja
nýjan brag á veitingaþjónustu og ná til nýrra markhópa auk þeirra sem fyrir eru.
Tekið er á móti öllum umsóknum með opnum huga.
Áhugasömum er bent á að hafa samband við Guðmund Halldórsson forstöðumann
Salalaugar, fyrir 5. júlí, í gegnum netfangið: gudmundur.h@kopavogur.is

Pipar\TBW
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FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is 

ATVINNUAUGLÝSINGAR  19 L AU G A R DAG U R   2 3 .  J Ú N Í  2 0 1 8



ERTU Í LEIT AÐ 
DRAUMASTARFINU?

Kíktu inn á atvinnuvef Fréttablaðsins og JOB.is  
á atvinna.frettabladid.is eða á www.job.is 

Glæný og fersk störf í hverri viku.          



Vilborg Gunnarsdóttir
Löggiltur fasteignasali
891 8660
vilborg@domusnova.is

Vera Sigurðardóttir
Löggiltur fasteignasali
866 1110
vera@domusnova.is
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Verð frá 
29.900.000 kr.
Nýjar íbúðir í hjarta 
Hafnarfjarðar 

OPIÐ HÚS
 LAUGARDAGINN 23. JÚNÍ 

OG 
SUNNUDAGINN 24. JÚNÍ

KL. 13-14



Heildsala til sölu 
Rótgróin heildsala með snyrtivörur er til sölu.  

Góð viðskiptasambönd.  

Heildsalan er í eigin 118 fm húsnæði sem getur fylgt með í 
kaupunum.  Verð á rekstri 55 millj, auk lagers. 

Möguleiki að kaupa eða leigja húsnæðið.  
Góð EBIDTA.

Allar nánari upplýsingar veitir:
Sigurður Tyrfinsson löggiltur fasteignasali

sigurdur@gardatorgi.is

GARÐATORGI 7 
210 GARÐABÆ 
Sími : 545-0800
is www.gardatorg.is

Þóroddur S. Skaptason lögg. fasteignasali

Suðurgata 13 - efsta hæð - 101 Rvk.
Opið hús mánudag 25. júní kl. 17:30 – 18:00

LAUS ÍBÚÐ  Í MIÐBORGINNI - FALLEG OG BJÖRT EFSTA HÆÐ  
Falleg og björt 4ra herb., 91,5 fm. íbúð á 3. hæð í fjórbýlishúsi, í 
miðborg Reykjavíkur.  Útgengt á svalir frá eldhúsi.  Tvær stofur 
og tvö herbergi.  Mögulegt að breyta annarri stofunni í herbergi.  
Endurnýjað frárennsli fyrir ca. 2 árum.  Frábær staðsetning, þar 
sem stutt er í skóla, verslanir og þjónustu.  Verð: 46,5 millj.

Allar nánari uppl. veitir: Eggert Ólafsson, löggiltur fasteignasali
S: 893 1819, eggert@fasteignasalan.is

Eggert Ólafsson
lögg. fast.
s. 893 1819 
eggert@fasteignasalan.is

OPIÐ HÚS

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Falleg 105 fm íbúð á efstu hæð

Þrjú rúmgóð svefnherbergi

Björt stofa m suðurgluggum

Ný eldhúsinnrétting,  
mikið skápapláss

Gott útsýni
Verð : 52,5 millj.

Holtsgata 41
101 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir:  

Jón Rafn Valdimarsson, lögg. fasteignasali
jon@miklaborg.is sími: 695 5520

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 24.júní kl. 15:30 – 16:00

Intellecta ehf.          Síðumúla 5          108 Reykjavík          511 1225          intellecta.is

Intellecta er sjálfstætt þekkingarfyrirtæki stofnað árið 2000. Við vinnum með stjórnendum 
við að auka árangur, bæta rekstur og efla stjórnun. Ráðgjafar Intellecta hafa sterkan faglegan 
bakgrunn og víðtæka alþjóðlega reynslu. Þennan grunn notum við í samvinnu við viðskiptavini 
til að móta hugmyndir sem skipta máli og í innleiðingu lausna sem skila árangri.

Árangur fyrirtækja ræðst af þekkingu, 

getu og reynslu starfsmanna. 

Hver einstök ráðning er mikilvæg 

fjárfesting og er hagur bæði fyrirtækis 

og viðkomandi einstaklings að vel 

takist til.

RÁÐUM EHF • Sími 519 6770
www.radum.is • radum@radum.is

 Við ráðum
Ráðum býður upp á ráðgjöf og ráðningar 
sniðnar að þörfum viðskiptavinarins.
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Trausti fasteignasala • trausti@trausti.is • s.546-5050 • Vegmúla 4 • 108 Reykjavík

Styrmir Þór Sævarsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala, í námi til 
löggildingar fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 846-6568

Garðar B. Sigurjónsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala, í námi til 
löggildingar fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 898-0255

Gunnar Þórisson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala, í námi til 
löggildingar fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 692-6226 

Garðar Kjartansson
Aðstoðarmaður  
fasteignasala
S: 853-9779

Gylfi Jens Gylfason 
hdl., löggiltur fasteigna-,  
fyrirtækja- og skipasali.
S: 822-5124 

Sólveig Regína Biard
Aðstoðarmaður 
fasteignasala, í námi til 
löggildingar fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 869-4879

Bryndís Bára 
Eyjólfsdóttir
Sölufulltrúi.  
Er í námi til löggildingar 
fasteigna-, fyrirtækja- 
og skipasölu.
S: 616-8985 

Bryndís Bára 
Eyjólfsdóttir
Sölufulltrúi.  
Er í námi til löggildingar 
fasteigna-, fyrirtækja- 
og skipasölu.
S: 616-8985 

Bryndís Bára 
Eyjólfsdóttir
Sölufulltrúi.  
Er í námi til löggildingar 
fasteigna-, fyrirtækja- 
og skipasölu.
S: 616-8985 

Bryndís Bára 
Eyjólfsdóttir
Sölufulltrúi.  
Er í námi til löggildingar 
fasteigna-, fyrirtækja- 
og skipasölu.
S: 616-8985 

Bryndís Bára 
Eyjólfsdóttir
Sölufulltrúi.  
Er í námi til löggildingar 
fasteigna-, fyrirtækja- 
og skipasölu.
S: 616-8985 

Bára Daníelsdóttir
Skrifstofustjóri
S: 693-1837

Kristján Baldursson 
hdl., löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali, 
löggiltur leigumiðlari.
S: 867-3040

Kristján Baldursson 
hdl., löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali, 
löggiltur leigumiðlari.
S: 867-3040

Kristján Baldursson 
hdl., löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali, 
löggiltur leigumiðlari.
S: 867-3040

Kristján Baldursson 
hdl., löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali, 
löggiltur leigumiðlari.
S: 867-3040

Kristján Baldursson 
hdl., löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali, 
löggiltur leigumiðlari.
S: 867-3040

Bergþóra Heiða 
Guðmundsdóttir
Lögfræðingur - löggiltur 
fasteigna-, fyrirtækja- 
og skipasali.
S: 779-1929

Einar P. Pálsson
löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali
S: 857-8392

Guðbjörg  
Matthíasdóttir. 
hdl. Sölufulltrúi.  
Er í námi til löggildingar 
fasteigna-, fyrirtækja-  
og skipasölu. 
S: 899-3984

Guðbjörg G.  
Sveinbjörnsdóttir
Sölustjóri. Viðskiptafr.,  
lögg. fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali, 
leigumiðlari.
S: 899-5949

Trausti fasteignasala | trausti@trausti.is | s.546-5050 | Vegmúla 4 | 108 Reykjavík

VIÐ ERUM TRAUSTI

 

URRIÐAHOLT - GARÐABÆR 

SUÐURGATA 24A – 580 SIGLUFJÖRÐUR

HELGAFELLSLAND - MOSFELLSBÆR

SUÐURGATA 6 – 580 SIGLUFJÖRÐUR

Hús nr. 4, 6, 8, 10, 12, 16 eru SELD! 
SÖLUSÝNING SUNNUDAGINN  24. JÚNÍ KL. 15:30 - 16:00
Reisuleg parhús í byggingu í Urriðaholtinu í Garðabæ. Húsin eru alls 227 fm. á tveimur hæðum, 
þar af er 40 fm. innbyggður bílskúr. Um er að ræða vel skipulögð fjölskylduhús.  
Fjögur svefnherbergi, hjónaherbergi með sérbaðherbergi og fataherbergi, fjölskylduherbergi, 
samliggjandi eldhús, stofa og borðstofa. Frá stofu er gengið út 17 fm. svalir með útsýni. 

Útgengt er á baklóð frá neðri hæð. Lofthæð er allt að 3,8 metrar. Gólfsíðir gluggar og glæsileg 
útilýsing meðfram húsunum. Eignin selst á byggingarstigi 5, þá tilbúið til innréttinga.  
Bílastæði verður hellulagt og  með hitalögn. 

Skilalýsing, söluyfirlit, teikningar og nánari upplýsingar veita 
Bryndís Bára í síma: 616-8985 eða á netfanginu 
bryndis@trausti.is  eða Kristján Baldursson hdl. og 
lögg. fasteignasali kristjan@trausti.is

Vel skipulögð og sjarmerandi 78,8 fm. 4ra herbergja íbúð með afgirtri timburverönd. Eignin er 
með einstöku útsýni á eftirsóttum stað á Siglufirði í Fjallabyggð. Leyfi er fyrir heimagistingu og 
hefur íbúðin skilað af sér góðum leigutekjum. Eignin skiptist í  forstofu, borðstofu, setustofu, 
eldhús með borðkrók og baðherbergi. Hæð í risi er með tveimur rúmgóðum svefnherbergjum. 
Þvottahús, þurrkherbergi og geymslu í sameign á jarðhæð. Á lóð hússins er einkabílastæði, 
garður og suður timburverönd. Eignin lítur vel út og hefur fengið gott viðhald. Miklar endurbætur 
hafa verið gerðar á húsinu á síðustu árum. Húsið var ástandsskoðað 2017 án athugasemda. 
Möguleiki er að kaupa allt innbú með. 

Bókið skoðun hjá Bryndísi í síma 616-8985.
Verð: 13.9 millj.

Allar frekari upplýsingar veita Bryndís Bára
í síma 616-8985 eða á netfanginu bryndis@trausti.is
eða Kristján Baldursson hdl. og
lögg. fasteignasali kristjan@trausti.is

SÖLUSÝNING SUNNUDAGINN  24. JÚNÍ KL. 14:00 - 14:30
Einstök parhús í byggingu á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr í Helgafellshverfi. 
Húsin eru 192 fm. á tveimur hæðum, þar af 26 fm. innbyggður bílskúr. Um er að ræða vönduð 
fjölskylduhús með fimm svefnherbergjum, tveimur stofum, samliggjandi eldhúsi og borðstofu. 
Frá stofu er gengið út á svalir með einstöku útsýni.
Eignin selst á byggingarstigi 5, tilbúin til innréttinga. Afhending fyrstu tveggja íbúðanna verður í  
júlí 2018. Möguleiki er á að fá íbúðirnar skemur komnar. Byggingaraðili er Deshús ehf.  
Staðsetning er í nálægð við náttúru og víða eru fallegar gönguleiðir. Nýr og glæsilegur skóli, 
Helgafellsskóli, rís í hverfinu og fyrsti áfangi verður tekinn í notkun í byrjun 2019.

Skilalýsing, söluyfirlit, teikningar og nánari upplýsingar veita 
Bryndís Bára í síma 616-8985 eða á netfanginu 
bryndis@trausti.is eða Kristján Baldursson hdl. og 
lögg. fasteignasali, kristjan@trausti.is 

Húsið er skráð 496 fm. með þremur eignarhlutum með sama fastanúmeri. Skipulag hússins býður 
upp á að gera nýjan eignaskiptasamning, hver eignarhlutur væri þá með sitt fastanúmer. Bílskúr 
skráður 40 fm. er með rafmagni, heitu og köldu vatni. Steyptar tröppur eru að baklóð hússins sem 
er að hluta til afgirt. Húsið stendur á viðskipta- og þjónustulóð. Húsið er að mestu í útleigu og  
hefur gefið af sér góðar leigutekjur. Eignin skiptist í  jarðhæð 191,7 fm. sem er með þrjú 
verslunar rými. Hvert bil er með sérinngangi. Á fyrstu hæð er 4ra herbergja nýlega innréttuð 147,5 
fm. íbúð á 1. hæð með sérinngangi að aftanverðu.  Á annarri hæð er 120,7 fm. fimm herbergja 
íbúð með sér forstofugang  frá 1. hæð að aftanverðu. Íbúðin er tilbúin til innréttingar.

Seljendur óska eftir tilboði.

Allar frekari upplýsingar veita Bryndís Bára 
í síma 616-8985 eða á netfanginu bryndis@trausti.is 
eða Kristján Baldursson hdl. og 
lögg. fasteignasali kristjan@trausti.is



Flesjakór 11
203 KÓPAVOGUR

LIND fasteignasala kynnir:

STÆRÐ: 247 fm PARHÚS      HERB: 6

89.900.000
Heyrumst
Bjarni   662 6163

Bæjarlind 7-9
201 KÓPAVOGUR

LIND fasteignasala kynnir:

Afhending við kaupsamning.

STÆRÐ: 98-162 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2-4

Verð frá 46M
Heyrumst
Hannes  699 5008

Kirkjubraut 9

STÆRÐ: 60 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3-4

35.500.000
Heyrumst
Halldór   618 9999

Skeiðarás 8

STÆRÐ: 201,5 fm IÐNAÐARHÚS   HERB: 3

43.900.000
Heyrumst
Halldór  618 9999

Breiðavík 2

STÆRÐ: 120 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

48.900.000
Heyrumst
Hannes  699 5008

Sandavað 5

STÆRÐ: 121,6 fm FJÖLBÝLI      HERB: 5

54.900.000
Heyrumst
Stefán  892 9966

Hrauntunga 95
200 KÓPAVOGUR

STÆRÐ: 214,3 fm RAÐHÚS      HERB: 4

79.900.000
Heyrumst
Kristján  696 1122

OPIÐ HÚS    25. júní 17:30 – 18:00 BÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS    25. júní 17:30 – 18:00

OPIÐ HÚS    25. júní 17:30 – 18:00

OPIÐ HÚS    27. júní 17:45 – 18:15



BÆJARSTJÓRI SVF. ÁRBORGAR 

Upplýsingar veita:

Geirlaug Jóhannsdóttir, geirlaug@hagvangur.is

Katrín S. Óladóttir, katrin@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 10. júlí nk. 

Umsóknum skal fylgja ítarleg ferilskrá  

og kynningarbréf. 

Við hvetjum bæði konur og karla til að sækja um 

starfið. Öllum umsóknum verður svarað þegar 

ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.   

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Starfssvið: 

  Bæjarstjóri er framkvæmdastjóri sveitarfélagsins, 
sér um framkvæmd ákvarðana sem teknar eru af 
bæjarstjórn og bæjarráði

  Bæjarstjóri er æðsti yfirmaður starfsmanna 
bæjarfélagsins, undirbýr og situr fundi bæjarstjórnar 
og bæjarráðs og hefur þar málfrelsi og tillögurétt

  Nánari útlistun á hlutverki bæjarstjóra er að finna 
í 49. gr. samþykktar um stjórn og fundarsköp 
sveitarfélagsins Árborgar 

Menntunar- og hæfniskröfur:

  Háskólamenntun sem nýtist í starfi
  Farsæl reynsla af stjórnun og rekstri er skilyrði
  Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu er 
skilyrði

  Þekking og reynsla af stefnumótun er kostur
  Leiðtogahæfni og hæfni í mannlegum samskiptum
  Framúrskarandi samskiptahæfni
  Skipulagshæfileikar og metnaður til árangurs
  Hæfileiki til að tjá sig í ræðu og riti 

Sveitarfélagið Árborg er fjölmennasta sveitarfélagið á Suðurlandi. Það varð til við sameiningu Eyrarbakkahrepps, 
Sandvíkurhrepps, Selfossbæjar og Stokkseyrarhrepps árið 1998 og er því 20 ára á þessu ári. Gríðarleg 
íbúafjölgun hefur orðið á skömmum tíma í sveitarfélaginu og eru íbúar nú orðnir rúmlega 9000. Einn af helstu 
kostum sveitarfélagsins eru fjölbreyttir búsetukostir í dreifbýli, búgarðabyggð, sjávarþorpum við ströndina og 
stóru þéttbýli. Í Svf. Árborg er gott mannlíf. Þar er miðstöð þjónustu á Suðurlandi, góðir skólar ásamt öflugu 
íþrótta-, félags- og menningarlífi. Mikil uppbygging hefur átt sér stað í sveitarfélaginu á undanförnum misserum 
sem hefur ýmis spennandi tækifæri og áskoranir í för með sér. 

Auglýst er eftir framkvæmdastjóra í Svf. Árborg til að leiða öflugt starf bæjarstjórnar sveitarfélagsins. Fjölbreytt og spennandi 
verkefni eru framundan og leitað er að kraftmiklum, heiðarlegum og jákvæðum einstaklingi sem er reiðubúinn að leggja sig allan 
fram í krefjandi starfi. Lögð er rík áhersla á að viðkomandi eigi auðvelt með samskipti fyrir hönd sveitarfélagsins og að vera 
talsmaður þess, hvort sem er í samskiptum við opinbera stjórnsýslu, starfsfólk, viðskiptavini, íbúa eða fjölmiðla.  

SVEITARSTJÓRI Í DALABYGGÐ

Upplýsingar veitir:

Geirlaug Jóhannsdóttir, geirlaug@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 9. júlí nk. 

Umsóknum skal fylgja ítarleg ferilskrá  

og kynningarbréf. 
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Starfssvið: 

  Daglegur rekstur sveitarfélagsins og ábyrgð  
á framkvæmd ákvarðana sveitarstjórnar

  Yfirumsjón með skipulagi og virkni stjórnsýslu 
sveitarfélagsins og starfsmannamálum

  Náið samstarf við sveitarstjórn, undirbúningur og 
upplýsingagjöf á fundum sveitarstjórnar og byggðaráðs

  Annast upplýsingamiðlun og samskipti við 
samstarfsaðila, stofnanir, samtök, fyrirtæki og íbúa

  Að gæta hagsmuna Dalabyggðar út á við, vera 
talsmaður sveitarstjórnar og vinna að framfaramálum

  Stefnumarkandi vinna og mótun framtíðarsýnar  
í ólíkum málaflokkum

Menntunar- og hæfniskröfur:

  Háskólamenntun sem nýtist í starfinu
  Reynsla af stjórnun, rekstri og bókhaldi 
  Áhugi á og reynsla af eflingu atvinnulífs til að 
stuðla að vexti samfélagsins 

  Reynsla af kynningar- og ímyndarmálum sem 
og stefnumótun 

  Framúrskarandi hæfni í mannlegum 
samskiptum

  Leiðtogahæfni, frumkvæði og hugmyndaauðgi
  Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti
  Þekkja vel og hafa reynslu af lögum og 
reglugerðum í opinberri stjórnsýslu 

  Reynsla af störfum á sveitarstjórnarstigi er 
æskileg en ekki skilyrði

Dalabyggð er landbúnaðarhérað sem geymir mikla sögu. Dalirnir eru náttúruparadís með útsýni út á Hvammsfjörð og hinar óteljandi 
Breiðafjarðareyjar sem bjóða upp á mikla möguleika í útivist og afþreyingu. Dalabyggð er sveitarfélag í vexti og þar búa rúmlega 670 íbúar. 
Í Dalabyggð er veitt fjölbreytt þjónusta, þar er Auðarskóli (leik-, grunn- og tónlistarskóli), almenn læknisþjónusta, verslun, veitingasala, 
banki og ýmis verktakaþjónusta. Atvinnulíf er öflugt og framundan eru spennandi ný tækifæri, s.s. uppbygging Vínlandsseturs í Búðardal og 
Minjaverndar í Ólafsdal. Dalabyggð er miðsvæðis og mikilvæg tenging milli landshluta innan við tvær klukkustundir frá höfuðborgarsvæðinu. 
Sjá nánar á www.dalir.is 

Starf sveitarstjóra í Dalabyggð er laust til umsóknar og er leitað að kraftmiklum og áhugasömum einstaklingi til að stýra 
krefjandi verkefnum á vegum sveitarfélagsins. Rík áhersla er á að efla atvinnu og vinna af krafti að nýjum verkefnum 
sem sveitarfélagið hyggst hefja undirbúning á í náinni framtíð. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
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Sölufulltrúar 

Hrannar Helgason, hrannar@frettabladid.is 512 5441

Viðar Ingi Pétursson,  vip@frettabladid.is 512 5426



Við leitum að öflugum fyrirliða til að stýra skrifstofu
landbúnaðar og matvæla en skrifstofan er ein þriggja fagskrifstofa

sem heyra undir sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra.

Skrifstofustjóri stýrir og ber ábyrgð á faglegu starfi skrifstofunnar.
Í því felst stjórnun og rekstur, áætlanagerð, stefnumótun, markmiðs- 
setning og mat á árangri. Lögð er áhersla á nýsköpun og gott samráð 
og samstarf við stofnanir og hagaðila á málefnasviðum skrifstofunnar. 

Skrifstofan fer með málefni landbúnaðar, matvæla, velferð dýra og 
viðskipta- og tollasamninga. Hún fer með samskipti við 
Eftirlitstofnun EFTA og stofnanir Evrópusambandsins er varða þætti 
er lúta að rekstri og þróun EES samningsins sem og samskipti við 
Alþjóðaviðskiptastofnunina (WTO) og OECD á sviði viðskipta og 
framleiðslu landbúnaðarvara. Þá heyra málefni norrænu 
embættismannanefndarinnar um landbúnað og matvæli undir 
skrifstofuna.

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun skilyrði
• Stjórnunarreynsla áskilin
• Leiðtogahæfileikar og geta til að hvetja aðra til árangurs
• Reynsla af stefnumótunarvinnu
• Metnaður, skapandi hugsun og vilji til að ná árangri
• Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og skipulagshæfni
• Þekking og áhugi á opinberri stjórnsýslu
• Gott vald á íslensku og færni til að tjá sig í ræðu og riti
• Góð kunnátta í ensku

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra skipar í embættið til fimm ára 
frá 15. september 2018. 

Upplýsingar um starfið veitir Kristján Skarphéðinsson, ráðuneytisstjóri, (ks@anr.is)
í síma 545 9700. Áhugasamir einstaklingar, konur og karlar, eru hvattir til að sækja um.

Umsókn skal fylgja ítarlegt kynningarbréf ásamt rökstuðningi um færni viðkomandi til að gegna 
embættinu. Einnig ferilskrá og upplýsingar um starfsheiti. Umsókn skal skila rafrænt á netfangið 
postur@anr.is eða með bréfi til atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins Skúlagötu 4, 101 
Reykjavík eigi síðar en   2018. Tekið skal fram að umsóknir geta gilt í sex mánuði frá því að 
umsóknarfrestur rennur út, sbr. reglur nr. 464/1996, um auglýsingar á lausum störfum, með síðari 
breytingum. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um skipun í embættið liggur fyrir. 

Sérstök hæfnisnefnd, skipuð þremur einstaklingum, mun meta hæfni umsækjenda og skila 
greinargerð til ráðherra. Nefndin starfar samkvæmt reglum nr. 393/2012, um ráðgefandi nefndir 
er meta hæfni umsækjenda um embætti við Stjórnarráð Íslands. Um embættið gilda lög nr. 
115/2011, um Stjórnarráð Íslands, og lög nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna 
ríkisins. Um launakjör fer eftir kjarasamningi Félags háskólamenntaðra starfsmanna 
Stjórnarráðsins og fjármála- og efnahagsráðherra.

Skrifstofustjóri á skrifstofu
landbúnaðar og matvæla
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Viltu hjálpa rafmagnsbílum að keyra lengra?

Tæknimaður vélbúnaðar

Capacent — leiðir til árangurs

Elkem Ísland kappkostar 
að starfa í víðtækri sátt við 
starfsfólk sitt, viðskiptavini, 
íslenskt samfélag og lífríki 
náttúrunnar. Með öryggi, 
fagmennsku og heiðarleika að 
leiðarljósi leggjum við okkar 
af mörkum til framleiðslu á 
hágæða kísilmálmi. Fyrirtækið 
ber virðingu gagnvart því 
jafnvægi sem ávallt þarf að ríkja 
á milli nýtingar og verndunar 
náttúruauðlinda.  
Elkem Ísland er hluti af Elkem 
A/S samsteypunni sem hefur 
í meira en hundrað ár verið 
frumkvöðull í tækniþróun í 
kísiliðnaði og haft frumkvæði 
að þróun margvíslegra lausna á 
sviði umhverfismála.  
 
Elkem Ísland starfar 
samkvæmt vottaðri gæða- og 
umhverfisstjórnun.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/6853 

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf í vélaverkfræði eða tæknifræði.
Starfsreynsla í sambærilegum störfum æskileg.
Hæfni og áhugi til að vinna að fyrirbyggjandi viðhaldi og 
leysa verkefni í hópvinnu.
Nákvæm vinnubrögð, frumkvæði og sjálfstæði í starfi.
Jákvætt viðhorf og virðing í samskiptum.
Öryggisvitund.
Góð íslensku- og enskukunnátta.
Kunnátta í öðru Norðurlandamáli er kostur.

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Umsóknarfrestur

8. júlí 

Starfssvið
Tæknileg umsjón með viðhaldi og fjárfestingarverkefnum.
Skipulag, undirbúningur og stjórn á viðhaldsstoppum.
Forgangsröðun viðhaldsfjárfestinga og viðhaldsumbóta.
Kostnaðareftirlit viðhalds.
Uppfærsla og eftirfylgni á fyrirbyggjandi viðhaldi.
Önnur tilfallandi verkefni í samráði við framkvæmdastjóra 
tæknisviðs.

Elkem Ísland óskar eftir að ráða tæknimann til að sinna fjölbreyttum störfum í tæknideild fyrirtækisins.

Bæjarstjóri
Ísafjarðarbær varð til þann 
1996 við sameiningu sex 
sveitarfélaga. Í sveitarfélaginu 
búa tæplega 4000 íbúar. 
Sveitarfélagið er víðfeðmt 
og nær allt frá Arnarfirði að 
sunnanverðu að Geirólfsnúpi á 
Hornströndum. Byggðarkjarnar 
sveitarfélagsins eru fimm: 
Flateyri, Hnífsdalur, Ísafjörður, 
Suðureyri og Þingeyri.  
 
Sameinað sveitarfélag er hið 
langstærsta á Vestfjörðum, en 
þar býr liðlega helmingur allra 
Vestfirðinga. 
 
 Nánari upplýsingar um 
sveitarfélagið má nálgast á 
heimasíðu Ísafjarðarbæjar, 
www.isafjordur.is.  
 

 

capacent.is/s/6855 

:
Háskólamenntun sem nýtist í starfi er skilyrði.
Farsæl reynsla af stjórnun og rekstri er skilyrði.
Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu er kostur.
Þekking og reynsla af stefnumótun er kostur.
Leiðtogahæfni og hæfni í mannlegum samskiptum.
Góðir skipulagshæfileikar og metnaður til árangurs.

•
•
•
• 
•
•

•

•

•

9. júlí 

Starfssvið:
Er framkvæmdastjóri sveitarfélagsins, hefur með höndum 
málefni þess og sér um framkvæmd ákvarðana sem teknar 
eru af bæjarstjórn og bæjarráði.
Er æðsti yfirmaður starfsliðs sveitarfélagsins, er prókúruhafi 
bæjarsjóðs og undirritar skjöl varðandi kaup og sölu 
fasteigna, lántökur og aðrar skuldbindingar.
Undirbýr og situr fundi bæjarstjórnar og bæjarráðs og hefur 
þar málfrelsi og tillögurétt.

Ísafjarðarbær óskar eftir að ráða öflugan og framsýnan leiðtoga í starf bæjarstjóra. Leitað er að jákvæðum, heiðarlegum 
og kraftmiklum einstaklingi sem er reiðubúinn til að leggja sig allan fram í krefjandi starf. Viðkomandi þarf að búa yfir góðri 
reynslu af því að starfa með fólki og hafa brennandi áhuga á að ná árangri í starfi. Bæjarstjóri er talsmaður sveitarfélagsins og 
annast samskipti fyrir hönd sveitarfélagsins, hvort sem er við opinbera stjórnsýslu, viðskiptavini, íbúa eða fjölmiðla. 
 
Útlistun á hlutverki bæjarstjóra er að finna í 49. gr. samþykktar um stjórn Ísafjarðarbæjar og fundarsköp bæjarstjórnar.

Við mönnum stöðuna

www.capacent.is 

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.
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Hlutverk okkar er að hanna og framleiða hátæknilausnir fyrir vinnslu á fiski með það að markmiði að 
auka afköst, nákvæmni og framleiðni í samræmi við óskir viðskiptavina. Framtíð fyrirtækisins byggir 
á hæfu, heiðarlegu og framsæknu starfsfólki sem axlar ábyrgð og sýnir frumkvæði í starfi. Fyrirtækið 
starfar á alþjóðlegum markaði og því má reikna með ferðalögum í tengslum við störfin. 

Við leitum að drífandi og hæfileikaríkum
leiðtoga í starf vöruþróunarstjóra. 
Viðkomandi starfsmaður mun
stýra vöruþróunarsviði og sitja í 
framkvæmdastjórn fyrirtækisins.

Vöruþróunarstjóri Ábyrgðarsvið: 
Stjórnun vöruþróunarsviðs sem hefur það hlutverk 
að þróa nýjar vörur og leiða endurbætur á 
núverandi vörum, oft í samstarfi við viðskiptavini, 
birgja, háskóla og rannsóknarstofnanir
Stjórnun þriggja meginferla sviðsins sem eru 
vélhönnun, vef- og tækjaforritun
Koma auga á tækifæri til nýsköpunar og tryggja 
skilvirka vernd á hugverkaréttindum Völku

Menntun og hæfniskröfur: 
Háskólamenntun sem nýtist í starfi, t.d. 
verkfræði, tölvunarfræði, tæknifræði, raunvísindi, 
nýsköpunarfræði
Stjórnunarreynsla  
Brennandi áhugi á vöruþróun og nýsköpun 
Sterkur tæknilegur bakgrunnur og sýn á framtíð 
tækniþróunar
Framúrskarandi samskiptahæfileikar, drífandi, 
sjálfstæð vinnubrögð og lausnamiðuð hugsun
Þekking á matvælaiðnaði er kostur

Svæðissölustjóri

Við leitum að skipulögðum, drífandi og
sjálfstæðum svæðissölustjóra í söluteymi
Völku. Viðkomandi mun svara til sölustjóra
Völku og fær tækifæri til að taka ábyrgð og
sýna frumkvæði í starfi.

Ábyrgðarsvið: 
Ábyrgð á gerð söluáætlunar fyrir sitt svæði 
og að ná sölumarkmiðum þess
Fylgir söluferli fyrirtækisins, frá fyrstu hugmynd 
að yfirfærslu til þjónustu s.s. framkvæmd 
verðútreikninga, gerð tilboða og samninga
Ábyrgð á að greina þarfir viðskiptavina, koma 
á og viðhalda góðum tengslum við þá 
Náin samvinna við kerfishönnun, verkefnastjórnun, 
vöruþróun og fjármálasvið

Menntun og hæfniskröfur:
Háskólamenntun sem nýtist í starfi
Tæknilegur bakgrunnur
Lágmark 5 ára reynsla af sambærilegu sölustarfi
Framúrskarandi samskiptahæfileikar, drífandi, 
sjálfstæð vinnubrögð og lausnamiðuð hugsun
Þekking á matvælaiðnaði er kostur
Gott vald á talaðri og ritaðri ensku og íslensku. 
Annað Norðurlandamál og/eða spænska mikill 
kostur

Upplýsingar veitir: Þórir Þorvarðarson - thorir@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 8. júlí nk.

Umsóknum skal fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf.

HEFUR ÞÚ ÁHUGA Á HÁTÆKNI?

VERKEFNASTJÓRI 

Upplýsingar veita:

Geirlaug Jóhannsdóttir, geirlaug@hagvangur.is

Gyða Kristjánsdóttir, gyda@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 8. júlí nk. 

Umsóknum skal fylgja ítarleg ferilskrá  

og kynningarbréf. 
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Starfs- og ábyrgðarsvið: 

  Umsjón með Uppbyggingarsjóði Vesturlands
  Umsjón með fjármálum SSV
  Umsjón með upplýsingamálum SSV
  Skjalavarsla

Menntunar- og hæfniskröfur:

  Háskólamenntun er æskileg sem og reynsla 
sem nýtist í starfi

  Jákvæðni, sveigjanleiki og lipurð í samskiptum
  Frumkvæði, fagmennska og geta til að vinna 
sjálfstætt

  Góð tölvukunnátta
  Þekking á atvinnulífi og sveitarfélögum  
á Vesturlandi er kostur

SSV er samstarfsvettvangur sveitarfélaganna varðandi hagsmunagæslu og þjónustu 
í ýmsum málaflokkum í landshlutanum s.s. byggðaþróun, samgöngumál, atvinnumál, 
menningar- og menntamál ásamt fleiri málum sem upp geta komið á þessum vettvangi.

Samtök sveitafélaga á Vesturlandi (SSV) óska eftir að ráða verkefnastjóra til þess að annast umsjón 
með ýmsum málum fyrir samtökin. Leitað er að einstaklingi sem er drífandi og tilbúinn í að takast á við 
spennandi verkefni.

SAMTÖK
SVEITARFÉLAGA
Á VESTURLANDI

www.hagvangur.is

Ný tækifæri,
nýjar áskoranir!



 

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

GJALDKERI

TJÓNAMATSAÐILI Í ÖKUTÆKJATJÓNUM

Starfssvið:  
 Greiðsla reikninga
 Bókun á innborgunum
 Uppgjör á afgreiðslukerfi
 Umsjón með samþykktum reikninga

Starfssvið:  
 Tjónamat ökutækja
 Tjónaskoðanir og eftirlit með viðgerðum
 Samskipti og þjónusta við viðskiptavini og 
samstarfsaðila

 Gagnaöflun og útreikningur tjónabóta
 Kaup á bifreiðum

Hæfniskröfur:  
 Stúdentspróf eða önnur sambærileg menntun sem nýtist í starfi
 Reynsla af sambærilegu starfi við reikningshald
 Góð almenn tölvukunnátta og geta til að tileinka sér nýjar leiðir
 Frumkvæði og þjónustulipurð
 Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
 Brennandi áhugi fyrir verkefnum og þróun í starfi

Hæfniskröfur:  
 Menntun og/eða reynsla á sviði bíliðngreina
 Reynsla af Cabas tjónamatskerfinu æskileg
 Góð almenn tölvukunnátta ásamt hæfni til að koma frá sér  
upplýsingum í ræðu og riti

 Frumkvæði og þjónustulipurð
 Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
 Brennandi áhugi fyrir verkefnum og þróun í starfi

Upplýsingar veitir:

Rannveig J. Haraldsdóttir, rannveig@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 1. júlí nk. 

Umsóknum skal fylgja ítarleg ferilskrá  

og kynningarbréf. 

FULLTRÚI Í ÞJÓNUSTUMIÐJU

Starfssvið:  
 Útgáfa og frágangur nýtrygginga
 Almenn þjónusta við viðskiptavini í síma, netspjalli 
eða eftir öðrum leiðum

 Stuðningur og leiðsögn við söluaðila

Hæfniskröfur:  
 Stúdentspróf eða önnur sambærileg menntun 
sem nýtist í starfi

 Reynsla af sambærilegu starfi í þjónustu æskileg
 Góð almenn tölvukunnátta ásamt hæfni til að 
koma frá sér upplýsingum í ræðu og riti

 Frumkvæði, þjónustulipurð og góð samskiptafærni
 Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
 Brennandi áhugi fyrir verkefnum og þróun í starfi

Vörður leitar að sjálfstæðum, framsæknum og drífandi einstaklingum til að slást í hóp 
framúrskarandi mannauðs félagsins. Störf hjá Verði eru fjölbreytt, áhugaverð og krefjandi  
og fyrirtækjamenningin einkennist af jafnrétti, samheldni og góðum starfsanda.

Vörður er framsækið þjónustufyrirtæki sem býður upp á nútímalegt starfsumhverfi. Áhersla er lögð á framsækna 
hugsun, sveigjanleika, árangur og starfsánægju. Í dag starfa um 90 starfsmenn hjá félaginu. Vörður er 
jafnlaunavottað fyrirtæki og starfar eftir jafnlauna- og jafnréttisstefnu. Starfsánægja mælist há hjá Verði sem og 
ánægja viðskiptavina. Framtíðarsýn Varðar er að vera besti kostur viðskiptavina þegar kemur að vörum og þjónustu 
á tryggingamarkaði.

FJÖLSMIÐJAN LEITAR AÐ FORSTÖÐUMANNI

Upplýsingar veitir:

Þórir Þorvarðarson  

thorir@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 9. júlí nk. 

Umsóknum skal fylgja ítarleg ferilskrá  

og kynningarbréf. 

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Ábyrgðarsvið og helstu verkefni: 

  Ber ábyrgð á daglegum rekstri og að fjármál 
Fjölsmiðjunnar séu í samræmi við samþykkta 
fjárhagsáætlun stjórnar

  Ber ábyrgð á ráðningum og hefur mannaforráð yfir 
deildarstjórum Fjölsmiðjunnar og aðstoðarfólki

  Framfylgir þeim samningum sem í gildi eru við opinberar 
stofnanir, sveitarfélög og þá sem kaupa þjónustu af 
Fjölsmiðjunni

  Tengsl við menntastofnanir og atvinnulífið vegna 
þátttöku nema úti í samfélaginu

  Ber ábyrgð á móttökuferli nýrra nema og að aðlögun 
þeirra sé samkvæmt verklagsreglum

  Dagleg umgengni við nema, samskipti við forráðamenn 
og fagaðila eftir þörfum

Menntunar- og hæfniskröfur:

  Háskólamenntun sem nýtist í starfi
  Leiðtogahæfni og hæfni mannlegum 
samskiptum

  Reynsla af starfi með ungu fólki  
er mikill kostur

  Þekking og reynsla af rekstri  
og mannaforráðum er æskileg

  Tenging við atvinnulífið er æskileg

Fjölsmiðjan er sjálfseignarstofnun sem rekin er með stuðningi Vinnumálastofnunar, sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu 
og fleiri aðila. Hún er vinnusetur fyrir ungt fólk. Markmiðið er að gera nema Fjölsmiðjunnar hæfari á vinnumarkaði. 
Áhersla er lögð á að styrkja félagslega færni og þroska námsgetu. Fjölsmiðjan sinnir mikilvægu hlutverki þegar þörf 
er á félagslegum úrræðum fyrir ungt fólk. Byggt er á góðu samstarfi við atvinnulífið, félagsþjónustu sveitarfélaganna, 
Vinnumálastofnun, menntastofnanir og aðra aðila sem vinna að málefnum ungs fólks.



Hjallastefnan

Kokkur eða Matráður
Leikskólinn Sólborg í Sandgerði auglýsir eftir körlum og konum til starfa. 
Við leitum að kokki eða matráði í eldhúsið okkar.

Matreitt er fyrir ca. 120 nemendur og 30 starfsmenn.

Við leitum að jákvæðum og drífandi einstaklingi sem er tilbúinn 
að stýra eldhúsinu. Í boði er áhugavert og krefjandi starf fyrir 
 einstakling með metnað fyrir matargerð og heilbrigðum lífsstíl. 
Í skólum Hjallastefnunnar er mikið lagt upp úr gæðum og hollustu 
matar, heilbrigði og vellíðan. Ráðið verður í stöðuna sem fyrst. 

Um er að ræða framtíðarstarf. 

Frekari upplýsingar fást hjá skólastýru Hulda Björk 
Stefánsdóttir í síma 423-7620 eða með því að senda 
tölvupóst í netfangið solborg@hjalli.is.

Skólar Hjallastefnunnar starfa 
að sameiginlegum markmiðum 
eftir sömu hugmyndafræði en 
sjálfstæði hvers skóla er mikið. 
 Jafnréttisuppeldi, skapandi 
hugsun, félagsþjálfun og eins-
taklingsstyrking eru innviðir 
 hugmyndafræðinnar sem við 
 t eljum að geti skipt sköpum í 
þroska komandi kynslóða.

VERKEFNASTJÓRI

Upplýsingar veita:

Inga S. Arnardóttir, inga@hagvangur.is 

Geirlaug Jóhannsdóttir, geirlaug@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 9. júlí nk. 

Umsóknum skal fylgja ítarleg ferilskrá  

og kynningarbréf. 

Launakjör verkefnastjóra taka mið af 

kjarasamningum ríkisins og viðeigandi 

stéttarfélags.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Starfssvið: 

  Skoða og fara yfir verkferla er varða meðferð og vinnslu 
upplýsinga

  Gerð og skráning nýrra verkferla
  Verkefnastjórnun
  Samskipti og samvinna við þjónustuaðila og aðra 
starfsmenn

  Vinna við vinnsluskrár og skoðun vinnslusamninga
  Innleiðing nýrra reglna
  Fræðsla til starfsfólks 
  Upplýsingagjöf, eftirfylgni og eftirlit

Hæfniskröfur:

  Lögfræðimenntun eða önnur háskólamenntun 
sem nýtist í starfi

  Mikil þekking á persónuverndarlögum og nýrri 
löggjöf

  Hæfni í mannlegum samskiptum
  Skipulagshæfni og nákvæmni
  Sjálfstæði í vinnubrögðum
  Góð almenn tölvuþekking
  Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku 

Biskupsstofa veitir söfnuðum þjóðkirkjunnar og öðrum kirkjulegum aðilum margvíslega þjónustu hvað varðar 
helgihald, fræðslu og kærleiksþjónustu. Enn fremur er veitt ráðgjöf og þjónusta á sviði fjármála, fasteignamála, 
starfsmannahalds og fleiri þátta er lúta að starfsemi framangreindra aðila.

Biskup Íslands auglýsir eftir verkefnastjóra til að sinna innleiðingu nýrra laga um persónuvernd og vinnslu 
persónuupplýsinga, auk skyldra verkefna. Um er að ræða 100% starf sem er tímabundið til eins árs. 

Ný tækifæri,
nýjar áskoranir!

www.hagvangur.is
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Spennandi störf í boði
hjá VIRK
Sérfræðingur í úrræðum
Óskum eftir að ráða kröftugan og lausnamiðaðan sérfræðing til 
starfa á rýnisviði VIRK. VIRK kaupir fjölbreytt úrræði af þjónustu-
aðilum um land allt og mun sérfræðingurinn starfa náið með 
verkefnastjóra úrræða. Starfið felur m.a. í sér mikil samskipti við 
þjónustusaðila auk stuðnings við ráðgjafa og sérfræðinga VIRK 
varðandi úrræðakaup.
 
Starfs- og ábyrgðarsvið
• Umsjón og eftirlit með úrræðum og þjónustuaðilum 
• Samskipti og þjónusta við fjölbreyttan hóp innan og utan VIRK
• Samstarf við þverfagleg teymi 
• Öflun og miðlun upplýsinga
• Skráningarvinna í nýju upplýsingakerfi VIRK
• Tölfræði- og greiningarvinna

Menntunar- og hæfnikröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Metnaður, frumkvæði og fagmennska
• Mjög góð tölvu- og tæknikunnátta
• Þekking á vinnumarkaði og símenntun er kostur
• Skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Rík kostnaðarvitund
• Framúrskarandi samskiptahæfni, jákvætt viðmót og   
 þjónustulund
• Þekking á verkefnastjórnun er kostur
• Gott vald á íslensku og ensku, bæði í ræðu og riti

Atvinnulífstenglar
Óskum eftir að ráða tvo fjölhæfa og metnaðarfulla einstaklinga í 
starf atvinnulífstengils. Megináherslur í verkefnum atvinnulífs-
tengils er að virkja fyrirtæki og stofnanir atvinnulífsins til að taka 
ríkan þátt í starfsendurhæfingu og auðvelda þannig einstakling-
um endurkomu til vinnu eftir veikindi eða slys.

 
Starfs- og ábyrgðarsvið
• Mynda samband við og heimsækja fyrirtæki og stofnanir í
 þeim tilgangi að finna viðeigandi störf fyrir einstaklinga í   
 starfsendurhæfingu
• Ráðgjöf við einstaklinga í þjónustu og aðstoð við atvinnuleit
• Samstarf við þverfagleg teymi og öflun og miðlun upplýsinga
• Framfylgja verkferlum, annast skráningu og skýrslugerð
• Veita fyrirtækjum sem ráða til sín einstaklinga í starfsendur-
 hæfingu stuðning og samtvinna þannig starfendurhæfingar-
 ferlið við atvinnuþátttöku
• Umbóta- og þróunarstarf

 Menntunar- og hæfnikröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Metnaður, frumkvæði og fagmennska
• Hagnýt starfsreynsla og mjög góð þekking á vinnumarkaði
• Skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Ástríða fyrir því að starfa úti í samfélaginu og vera á ferðinni
• Framúrskarandi samskiptahæfni og þjónustulund
• Félagslyndi, frumkvæði og jákvætt viðmót
• Gott vald á íslensku og ensku ásamt góðri tölvukunnáttu

Hlutverk VIRK er að efla starfsgetu einstaklinga í kjölfar 
veikinda eða slysa með árangursríkri starfsendurhæfingar-
þjónustu. VIRK hefur í samstarfi við fagaðila, fyrirtæki og 
stofnanir skilað samfélagslegum ávinningi með aukinni 
þátttöku einstaklinga á vinnumarkaði og er leiðandi í rannsókn-
um og þróun á sviði starfsendurhæfingar. Að VIRK standa öll 
helstu samtök launamanna og atvinnurekenda á vinnumarkaði.
 
VIRK er metnaðarfullur vinnustaður þar sem lögð er áhersla á 
jákvæðan starfsanda og sterka liðsheild. VIRK kappkostar að 
skapa jákvæða menningu með traustu fagfólki. Gildi VIRK eru 
fagmennska, virðing og metnaður og er starfsfólk hvatt til að 
hafa gildin að leiðarljósi í störfum sínum. 

Nánari upplýsingar um VIRK er að finna á virk.is

Upplýsingar veitir:
Geirlaug Jóhannsdóttir
geirlaug@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is.
Umsóknarfrestur er til og með 1. júlí 2018.

Umsókn þarf að fylgja starfsferilskrá og einnar blaðsíðu
kynningarbréf þar sem á kerfisbundinn hátt er gerð grein fyrir 
því hvernig viðkomandi uppfyllir hæfnikröfur starfsins.



Afreksstjóri Skíðasambands Íslands
Skíðasamband Íslands (SKÍ) fer 
með sérgreinamálefni skíða- og 
snjóbrettaíþróttarinnar innan vébanda 
Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands 
(ÍSÍ). Skíðasamband Íslands er samband 
héraðssambanda og íþróttabandalaga þeirra 
íþróttafélaga sem iðka, æfa og keppa í skíða- 
og  snjóbrettaíþróttinni. 

Tilgangur SKÍ er að hafa yfirstjórn á málefnum 
skíða- og snjóbrettaíþróttarinnar á Íslandi og 
vinna að eflingu hennar.  

Nánari upplýsingar um SKÍ er að finna á 
www.ski.is

Nánari upplýsingar veitir Jón Viðar Þorvaldsson, framkvæmdastjóri SKÍ, á netfanginu ski@ski.is.
Umsóknarfrestur er til og með 10.júlí 2018 og með umsókn þarf að fylgja ferilskrá.
Umsóknum skal skila á netfangið ski@ski.is

Menntunar- og hæfniskröfur:Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

Sunnulækjarskóli
Við Sunnulækjarskóla á Selfossi eru lausar 

stöður smíðakennara og textílkennara.

Óskað er eftir smíðakennara í fulla stöðu og hlutastarf 
en textílkennara í hlutastarf.
Í skólanum eru um 700 nemendur og þar er lögð 
áhersla á sveigjanlega og fjölbreytta kennsluhætti, 
einstaklingsmiðað nám, teymisvinnu kennara, ábyrgð 
nemenda og góða samvinnu allra sem að skólastarfinu 
koma. Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningi 
Launanefndar Sveitarfélaga og viðkomandi  
stéttarfélags. Starfið hentar jafnt konum sem körlum.
Nánari upplýsingar má finna á vefsíðu skólans:  
http://www.sunnulaekjarskoli.is 
Umsóknarfrestur er til 27. júní 2018 en ráðið er í  
stöðurnar frá 1. ágúst 2018.

Umsókn með upplýsingum um menntun, starfsreynslu 
og umsagnaraðilum sendist Birgi Edwald, skóla- 
stjóra, birgir@sunnulaek.is eða Sunnulækjarskóli, 
Norðurhólum 1, 800 Selfoss. 

Skólastjóri

• Færni í að fylgja málum vel eftir
• Góð kostnaðarvitund
• Skipulagshæfileikar
• Frumkvæði og metnaður í starfi
• Framúrskarandi samskiptahæfileikar  

og jákvætt viðmót

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Háskólapróf sem nýtist í starfi, framhaldsnám  

er kostur
• Reynsla í að stýra verkefnum annarra
• Starfsreynsla á sviði dagdvalar er kostur
• Reynsla í að vinna með einstaklingum  

með heilabilun

Umsóknir berist fyrir 12. júlí á netfangið sigrun.stefansdottir@hrafnista.is,  
þar sem einnig má leita frekari upplýsinga.

Umsóknum skal fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir 
ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi til að gegna starfinu.

Hrafnista í Reykjavík leitar að áhugasömum einstaklingi til að stýra nýrri starfsemi og taka þátt  
í uppbyggingu dagdvalar fyrir skjólstæðinga með heilabilun. Deildin tekur til starfa í haust. Þjónusta 
dagdvalarinnar miðar að því að rjúfa einangrun skjólstæðinganna, gefa þeim kost á að umgangast 
jafningja, taka þátt í daglegum athöfnum og þjálfa hug og hönd eins og geta hvers og eins býður.

Hrafnista í Reykjavík

Deildarstjóri – dagdvöl fyrir 
einstaklinga með heilabilun

Hrafnista  Reykjavík   I   Hafnarfjörður   I   Kópavogur   I   Garðabær   I   Nesvellir   I   Hlévangur

Aðstoðarmaður í framleiðsludeild óskast í 
fullt starf. 
Vinnutíminn er frá 7:00-15:15. 
Áhugasamir hafið samband við Birgir í síma
557-8866 eða 894-4982 einnig má senda
tölvupóst á birgir@kjotsmidjan.is

----------------------------------

Bílstjóri óskast í fullt starf.
Vinnutíminn er 7:45-16:00
Áhugasamir hafið samband við Birgir í síma
557-8866 eða 894-4982 einnig má senda
tölvupóst á birgir@kjotsmidjan.is

-----------------------------------

Kjötiðnaðarmaður óskast í fullt starf.
Vinnutíminn er 6:00-14:15
Áhugasamir hafið samband við Birgir í síma
557-8866 eða 894-4982 einnig má senda
tölvupóst á birgir@kjotsmidjan.is
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Efnaverkfræðingur
Rótgróið iðnfyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir að 
ráða efnaverkfræðing eða efnafræðing til framtíðarstarfa.

Starfssvið:
 Vöruþróun
 Tækniráðgjöf
 Samskipti við erlenda birgja
 Önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur:
 Próf í efnaverkfræði eða efnafræði
 Lipurð í mannlegum samskiptum og hæfni til að vinna  

 með öðrum
 Metnaður, frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
 Gott vald á íslenskri tungu
 Góð kunnátta í ensku og einu Norðurlandamáli

Vinsamlegast sendið umsóknir til Fréttablaðsins á 
hrannar@frettabladid.is fyrir 1 júlí.

 

ReSource International er vaxandi fyrirtæki á sviði umhverfisverkfræði og -þjónustu.
Umsóknarfrestur er til 1. júlí 2018. Sendið umsóknir á job@resource.is. www.resource.is/career

UMHVERFISVERKFRÆÐINGUR / 
UMHVERFISRÁÐGJAFI 
Helstu verkefni:
 Ráðgjöf og skýrslugerð
 Rannsóknir og þróun
 Verkefnastjórnun
 Viðskiptaþróun

Hæfniskröfur:
 BSc or MSc í umhverfisverkfræði, umhverfis- og  
 auðlindafræði eða sambærilegt
 Þekking og/eða reynsla á skólphreinsistöðvum,  

 lífgasi, úrgangsstjórnun,  
 bókhaldi gróðurhúsalofttegunda (GHG) og lífsfer 
 ilgreiningum (LCA)
 Samskiptahæfileika og reynslu í skýrslugerð á  

 íslensku og ensku
 Þekking á Norðurlandamáli er kostur

ENVIRONMENTAL LABORATORY 
TECHNICIAN
Main responsibilities:
 Daily laboratory analysis on microplastic samples
 Organization of the laboratory, working   

 procedures, methods, etc.
 Analysis of organic material (biogas, compost,  

 sludge, etc.)
 Reporting and data processing

Requirements:
 Experience in laboratory work and research projects
 Education in Chemistry, Microbiology, Biology or  

 similar
 Good communication and reporting skills in English
 Icelandic and Scandinavian language skills is a plus
 Being capable of working autonomously and 

 following work procedures

 Má bjóða þér að taka þátt í metnaðarfullu skólastarfi.
Má bjóða þér að vera hluti af góðum og öflugum

starfsmannahópi sem vinnur saman að því að mæta
ólíkum einstaklingum í krefjandi verkefnum.

Lágafellsskóli í Mosfellsbæ er heildstæður grunnskóli sem
vinnur í anda Uppbyggingarstefnunnar. Starfsemi skólans fer
fram í tveimur byggingum þar sem 1. - 2. bekkur er staðsettur
í útibúi skólans, Höfðabergi,  ásamt 5 ára leikskóladeildum.

Laus störf til umsóknar:
Aðstoðarleikskólastjóri í Höfðabergi. Viðkomandi
ber ábyrgð á daglegri stjórnun leikskóladeilda skólans og
skipulagningu uppeldisstarfsins, í samstarfi við skólast-
jóra.  Um fullt starf er að ræða og felur starfið að hluta í sér
kennslu á deild.
Umsjónarkennarastaða á yngsta stigi, tæplega 90%
starfshlutfall.
Umsjónarkennarastaða á miðstigi, 100% starfshlut-
fall.
Íslensku- og stærðfræðikennsla á unglingastigi,
10 kest. í hvorri grein.

Einnig viljum við ráða til starfa:
Skólaliða í Höfðaberg. Vinnutími 07:50 - 13:00 (aðstoð,
gæsla og létt ræsting)
Frístundaleiðbeinendur (hlutastarf) Vinnutími frá 13:00
-16:00/17:00. Möguleiki á að vinna einstaka daga.
Frekari upplýsingar um störfin má finna á www.mos.is og
www.lagafellsskoli.is

Laun samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitar-
félaga og viðkomandi stéttarfélags. Upplýsingar veitir Jóhan-
na Magnúsdóttir skólastjóri í síma 8968230. Umsóknir með
upplýsingum um menntun, starfsreynslu og umsagnaraðila
sendist rafrænt á netfangið johannam@lagafellsskoli.is

Umsóknarfrestur um stöðurnar er til 7. júlí 2018.

Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um.

Sveitarstjóri í spennandi starfsumhverfi

Sveitarfélagið Skagaströnd auglýsir lausa til umsóknar stöðu sveitarstjóra

Sveitarstjóri hefur umsjón með daglegum rekstri sveitarfélagsins og ber ábyrgð á framkvæmd ákvarðana

sveitarstjórnar, hann hefur yfirumsjón með fjármálum, bókhaldi og áætlanagerð jafnframt því að hafa

yfirumsjón með skipulagi og virkni stjórnsýslu sveitarfélagsins og starfsmannamálum. Sveitarstjóri, sem

starfar náið með sveitarstjórn, hann annast samskipti og upplýsingamiðlun við samstarfsaðila auk þess að

annast undirbúning og upplýsingagjöf á fundum sveitarstjórnar. Starfið er afar fjölbreytt en sveitarstjóri er

jafnframt hafnarstjóri Skagastrandarhafnar og er að auki framkvæmdastjóri Félags- og skólaþjónustu A-

Hún.

Leitað er að sjálfstæðum einstaklingi með leiðtogahæfni og frumkvæði til framkvæmda auk hæfni í

mannlegum samskiptum.

Hæfnikröfur eru
� Menntun, sem nýtist í starfi
� Reynsla af rekstri og stjórnun
� Þekking og reynsla á sviði fjármála
� Þekking á sveitarstjórnarmálum og opinberri stjórnsýslu er kostur
� Góð íslenskukunnátta í ræðu og riti er skilyrði
� Gott almennt talnalæsi og meðferð talna
� Kunnátta á notkun helstu tölvukerfa.

Umsóknarfrestur er til og með 2. júlí nk., gengið verður frá ráðningu fljótlega.

Sveitarfélagið Skagaströnd er afar blómlegt sveitarfélag þar sem öll nauðsynleg þjónusta og nútíma

þægindi eru til staðar, einnig gott tómstundar- og félagslíf í barnvænu umhverfi. Aðstoðað verður við

útvegun húsnæðis er þörf verður á. Sjá nánar .www.skagastrond.is

Guðný Harðardóttir veitir nánari upplýsingar um starfið í síma 588-3031 frá kl.13-15 alla virka daga

meðan á umsóknarferlinu stendur. Vinsamlega sendið eigin starfsferilskrár og meðfylgjandi gögn til

stra@stra.is. eðaÞeir sem eiga umsóknir fyrirliggjandi hringi sendi rafpóst með tilkynningu um

þátttöku.

Athygli er vakin á því að umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út með vísan til 3. tölul. 2. mgr.
2. gr. reglna um auglýsingar á lausum störfum nr. 464/1996, með síðari breytingum, sem settar eru með stoð í 2. mgr. 7.
gr. laga nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um
ráðning hefur verið tekin.ar

Forstöðumaður
Óskum eftir manni  til að hafa forstöðu með litlu iðnfyrirtæki 

sem starfar á stórreykjavíkursvæðinu.
Viðkomandi þarf að geta hugsað og starfað sjálfstætt og 

mun hafa mannaforráð
Iðnmentun ekki skilyrði en kostur ef viðkomandi hefur 

reynslu eða innsýn í byggingariðnað.
Góð laun í boði.

Upplýsingar í síma 897-8960   Valdimar

Húsasmíði 

Húsasmíði óskar eftir að ráða vana smiði eða reynslumikla 
byggingarverkamenn til starfa. Mikil vinna framundan.   
Íslensku- eða enskukunnátta nauðsynleg.

Nánari upplýsingar í netpósti 

Trésmiðir 
óskast



Sendikennari í íslensku við 
háskólann í Caen

 Staða íslenskukennara við Caen-háskóla í Normandí er 
laus til umsóknar. Ráðið verður í stöðuna frá og með 1. 
september 2018. Ráðning er tímabundin til þriggja ára með 
möguleika á endurráðningu til jafnlangs tíma. 

Krafist er MA-prófs í íslensku eða tengdum greinum.  
Æskilegt er að umsækjendur hafi lokið kennararéttin-
danámi og/eða hafi reynslu af því að kenna íslensku sem 
annað eða erlent mál. Nær eingöngu er um íslensku-
kennslu að ræða á BA-stigi en umsækjendur þurfa einnig 
að geta kennt íslenskar bókmenntir og fjallað um íslenskt 
samfélag. Æskilegt er að þeir hafi búið á Íslandi undan-
farin ár. Kunnátta í frönsku er nauðsynleg. Mögulegt er að 
stunda framhaldsnám við skólann með kennslu. 

Umsóknir, sem greini frá námi og störfum umsækjenda, 
ásamt skýrslu um ritsmíðar og rannsóknir, skulu sendar til 
Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, stofu 
Sigurðar Nordals, pósthólf 1220, 121 Reykjavík,  
fyrir 30. júní 2018.

Nánari upplýsingar veitir Úlfar Bragason rannsóknar-
prófessor í síma 562 6050.

Reykjavík 12. júní  2018
Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum

Prentmet, Lynghálsi 1 í Reykjavík óskar eftir ritara til 
 framtíðarstarfa í 50% starf. Vinnutími frá 13:00-17:00. 

 Starfið er aðallega fólgið í símsvörun, móttöku 
 viðskiptavina og reikningagerð.

Prentmet býður upp á hágæða prentun þar sem hraði, gæði 
og persónuleg þjónusta fara vel saman í framleiðslunni. 

Lögð er rík áhersla á að starfsfólki líði vel á vinnustað.
Við mat á umsóknum verður tekið sérstakt tillit til reynslu 

og þekkingar umsækjenda. 
Óskað er eftir stundvísum og reglusömum aðila  

með framúrskarandi þjónustulund.
Nánari upplýsingar um starfið veitir framkvæmdastjóri 
mannauðsmála, s. 85 60 601, ingasteina@prentmet.is.

Atvinnuumsókn er á www.prentmet.is.
Umsóknarfrestur er til 4. júlí n.k.

RITARI ÓSKAST  
Í 50% STARF

S. 5 600 600 - www.prentmet.is
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Laust er til umsóknar starf stöðvarstjóra Icelandair á Keflavíkurflugvelli. 
Unnið er á dag- og næturvöktum.

STARFSSVIÐ:

I  Dagleg umsjón og eftirfylgni flugafgreiðslu 
Icelandair á Keflavíkurflugvelli.

I  Stjórn farþegatengdra aðgerða í Network Control 
Center Icelandair á Keflavíkurflugvelli.

I  Aðstoð og ráðgjöf til afgreiðsluaðila Icelandair 
erlendis.

I  Samskipti við erlend yfirvöld.

I  Önnur tilfallandi verkefni innan sviðsins.

HÆFNISKRÖFUR:

I  Menntun sem nýtist í starfi.

I  Góð þekking á flugvallarstarfsemi er nauðsynleg.

I  Mjög góð íslensku- og enskukunnátta er 
nauðsynleg. 

I  Góð þekking og færni í tölvukerfum, Amadeus 
innritunar- og bókunarkerfi, Outlook, Word  
og Excel.

I  Frumkvæði, skipulagshæfileikar og samskiptahæfni.

I  Reynsla af þjónustustörfum er æskileg.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Við leitum að áhugasömum einstaklingi í spennandi og 
krefjandi starf í alþjóðlegu og skemmtilegu umhverfi.

STÖÐVARSTJÓRI Á  
KEFLAVÍKURFLUGVELLI

Nánari upplýsingar veitir:
Guðmundur Ólafsson I gudmunduro@icelandair.is

+  Umsóknir ásamt ferilskrá óskast fylltar út á vef félagsins 
www.icelandair.com/is/um-okkur/storf-i-bodi/ 
eigi síðar en 3. júlí 2018.

Mótasmiðir óskast 
Mótasmiðir óskast til starfa sem  
fyrst vegna aukinna verkefna fyrirtækisins.
Nánari upplýsingar veitir Pétur Einarsson 
alla virka daga milli kl 09:00 -16:00 í síma   
822-4437. Einnig er hægt að sækja um á heimasíðu 
Eyktar. eykt@eykt.is

Eykt ehf. Stórhöfða 34-40. 110 Reykjavík S: 595-4400

Íslenska leitar að hæfileikaríkum og ástríðufullum texta- og hugmyndasmið 
til að sinna fjölbreyttum skrifum og hugmyndavinnu fyrir samfélagsmiðla, 
vefmiðla, sjónvarp, útvarp og prent. 

Skapandi og skemmtilegt fólk leynist í hverju horni hússins og talsvert er um 
teymisvinnu. Oft eru margir boltar á lofti á fjörugum vinnustað.

-

Íslenska hefur verið í fremstu röð íslenskra auglýsingastofa um árabil. 
Stofan hefur unnið til fjölda verðlauna og viðurkenninga hér heima og erlendis 
og verið í hópi Framúrskarandi fyrirtækja á Íslandi mörg undanfarin ár. 
Hjá Íslensku starfa um 50 manns sem veita viðskiptavinum heildarþjónustu 
á sviði markaðsmála í skapandi, krefjandi og umfram allt skemmtilegu umhverfi. 

Umsókn sendist rafrænt á starf@islenska.is ekki síðar en 3. júlí 2018. 
Allar umsóknir eru trúnaðarmál.

Ert þú lipur penni í leit 
að skapandi starfi?  



ÉG VINN
MIKILVÆGASTA 
STARF Í HEIMI 

LEIKSKÓLAR

REYKJAVÍKURBORGAR

Leikskólastarfið er 
fjölbreytt og litríkt. Á hverjum 
degi sameinumst við um bjartari 
framtíð fyrir börnin og okkur.
 
,,Enginn dagur er eins og ég læri eitthvað nýtt á hverjum 
degi. Ég er bæði kennarinn og nemandinn. Þegar ég sé 
ánægða foreldra og glöð börn er það mér hvatning til að gera 
betur. Starfsumhverfið verður stöðugt betra og hlunnindi starfsins 
vega þungt. Samgöngustyrkur, sundkort, ókeypis aðgangur á söfn, 
heilsustyrkur og málsverðir gera leikskóla að aðlaðandi vinnustað ofan á allt 
annað. Uppbyggingin er í fullum gangi."

LEIKSKÓLAR REYKJAVÍKURBORGAR ÓSKA EFTIR 
FÓLKI TIL AÐ STARFA MEÐ FRAMTÍÐ LANDSINS

Við leitum að skapandi og áhugasömu fólki með margvíslega menntun, 
reynslu og þekkingu sem hefur áhuga á að vinna með ungum börnum.

Í boði eru störf í öllum hverfum borgarinnar.

Nánari upplýsingar eru á www.reykjavik.is/laus-storf/sfs

VIÐ VINNUM MEÐ FRAMTÍÐ LANDSINS



Melabraut 18 - 220 Hafnarfirði  - Sími 599-6000 

Vegna aukinna verkefna erum við hjá  
Hópbílum hf. að leita að nýjum  

starfsmönnum til að aka rútunum okkar.

Starfshlutfall: Fullt starf
Dagsetning ráðningar: Sem fyrst

Hæfniskröfur: Rúturéttindi (ökuréttindaflokkur D eða  D1). 
Enskukunnátta mikilvæg. Rík þjónustulund og góð mannleg 

samskipti. Hreint sakavottorð.

Hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um

Hægt er að senda inn umsóknir á 
atvinna@hopbilar.is eða hafa samband við 

Davíð í síma 5996014.

Laust er til umsóknar starf forstöðumanns Héraðsskjalasafn-
sins á Akureyri. 

Starfssvæði Héraðsskjalasafnsins á Akureyri nær yfir 
Akureyrarkaupstað, Eyjafjarðarsveit, Grýtubakkahrepp, 
Hörgársveit og Svalbarðsstrandarhrepp.

Safnið starfar skv. Lögum nr. 77 / 2014 um opinber skjalasöfn 
og er hlutverk þess m.a.: Innheimta og varðveisla skjala frá 
opinberum aðilum og að hafa þau aðgengileg fyrir notendur 
í þeim tilgangi að tryggja réttindi og hagsmuni einstaklinga 
jafnt sem stjórnvalda. Leiðbeina um notkun skjala og veita 
upplýsingar úr þeim og greiða fyrir rannsóknum. Hafa eftirlit 
með og veita samþykki fyrir meðferð skjala hjá sveitar- 
stjórnum og öðrum skilaskyldum aðilum í héraðinu. Gangast 
fyrir rannsóknum sem tengjast safnkosti og leitast við að afla 
einnig heimilda frá einstaklingum, félögum og einkaaðilum til 
að tryggja að heimildir um sögu héraðsins varðveitist.

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:

 Akureyri.

 er á um í fyrrgreindum lögum.
 

 safnsvæðinu.
 

 Héraðsskjalasafnsins.

 hönd safnsins innan lands sem utan.

Menntunar- og/eða hæfniskröfur: 

 
 skjalastjórn.

 kostur.

 ræðu og riti.

 og að framkoma og athafnir á vinnustað og utan hans  
samrýmist starfinu.

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu 
Akureyrarbæjar, www.akureyri.is þar sem sótt er um rafrænt.
Umsóknarfrestur er til og með 18. júlí 2018.

Héraðsskjalasafnið á Akureyri 
Forstöðumaður   

Starf umsjónarmanns mannauðs- og launakerfis í Kjaradeild 

Fjármálaskrifstofa/Kjaradeild

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og  
að vinnustaðir endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

Kjaradeild sinnir launavinnslu Reykjavíkurborgar og hefur eftirlit með framkvæmd kjarasamninga. Deildin ber ábyrgð á túlkun kjarasamninga 
og fer með fyrirsvar þeirra mála gagnvart viðsemjendum og aðilum vinnumarkaðar.  Deildin sinnir auk þess ráðgjöf á sviði kjarasamninga  
innan Reykjavíkurborgar og hefur umsjón með og ber ábyrgð á launa- og  mannauðsupplýsingakerfi borgarinnar og þróun þess.  
Hjá Kjaradeild starfa 29 starfsmenn og hefur deildin aðsetur að Borgartúni 12.  

Óskað er eftir öflugum starfsmanni til starfa við umsjón á launa- og mannauðskerfi Reykjavíkurborgar.  Leitað er að einstaklingi sem býr 
yfir mikilli samskiptahæfni, sýnir frumkvæði og hefur tileinkað sér sjálfstæð vinnubrögð.  Unnið er með SAP  mannauðs- og launakerfi auk 
undirkerfa og krefst vinnan skipulagshæfni og þekkingar á stórum fjárhagsupplýsingakerfum.

Helstu verkefni:
 Þróun, viðhald, eftirlit og bilanagreining mannauðs- og launakerfa
 Greining og úrvinnsla á launa- og mannauðsgögnum
 Skýrslu- og upplýsingagjöf til innri og ytri aðila
 Innsetning og viðhald launaforsendna 
 Aðstoð við notendur

Hæfniskröfur: 
 Háskólamenntun sem nýtist í starfi
 Góð þekking á hugbúnaðarprófunum
 Þekking og reynsla af stórum fjárhagsupplýsingakerfum 
 Reynsla af SAP æskileg
 Reynsla af framsetningu á mannauðs- og launaupplýsingum  

 er kostur
 Skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum 
 Góðir samskiptahæfileikar og lipurð í mannlegum samskiptum

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.  Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um 
starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf 

Umsóknarfrestur er til og með 9. júlí 2018.

Nánari upplýsingar veitir Atli Atlason, deildarstjóri kjaradeildar í netfangi atli.atlason@reykjavik.is 

Ármúli 2  ı  108 Reykjavík  ı  Sími 480 6000

Samgöngustofa leitar að einstaklingi með þekkingu á umferðar-
mannvirkjum og stöðlum og reglum sem taka til slíkra mannvirkja. 
Leitað er að áhugasömum einstaklingi til að vinna hratt og örugglega að undirbúningi, 
skipulagningu, innleiðingu og eftirfylgni öryggisúttekta á samgöngumannvirkjum 
og stöðugu eftirliti með því að fylgt sé kröfum um öryggi samgöngumannvirkja og 
öryggisstjórnun við rekstur þeirra. Starfshlutfall er 100%. 

Í boði er spennandi starf hjá metnaðarfullri stofnun í alþjóðlegu umhverfi. 
Við bjóðum upp á góða starfsaðstöðu og frábæra vinnufélaga. 

Eftirlitsmaður 
umferðar-
mannvirkja

Umsóknarfrestur 
er til 9. júlí 2018

Hægt er að sækja 
um starfið rafrænt á 
samgongustofa.is/storf

Upplýsingar um 
Samgöngustofu má finna 
á samgongustofa.is

Menntunar- og hæfniskröfur

• BSc gráða í verkfræði eða skyldum greinum,       
eða nám sem meta má sambærilegt. 

• Haldgóð þekking og reynsla á kröfum og stöðlum 
er varða umferðarmannvirki er kostur.

• Samskiptafærni og mikill áhugi á nýjum áherslum, 
innleiðingu nýrra ferla og öryggismálum 
umferðarmannvirkja.

• Reynsla og þekking á gæða- og öryggisstjórnunarferlum 
og þ.á.m. reynsla af úttektum og skoðunum.

• Leitað er að samviskusömum og jákvæðum einstaklingi 
sem getur unnið sjálfstætt, hefur gott viðmót og sýnir 
frumkvæði í starfi. 

Ertu smiður eða hefurðu áhuga  
á byggingarvinnu? 

B.Ó. Smiðir ehf. eru að leita að smiðum og verkamönnum í 
framtíðarstarf vegna aukinna verkefna. 
Verkefnastaða er víðsvegar um land, þó aðallega á  
höfuðborgarsvæðinu og Suðurlandi. 

Umsóknir og fyrirspurnir má senda á bosmidir@bosmidir.is



Íþróttafræðingar

Starfsfólk í móttöku

Heilsuborg vill bæta við sig metnaðarfullum íþrótta-
fræðingum.  Annars vegar er um að ræða tvær 100% 
stöður, hins vegar leitum við að íþróttafræðingum til að 
sinna hóp- og einstaklingsþjálfun sem verktakar.

Við leitum að jákvæðum, lausnamiðuðum og 
samvinnufúsum íþróttafræðingum, því um er að ræða 
þverfaglegt og fjölbreytt starf. Reynsla af hópþjálfun 

 
1. september.   

Nánari upplýsingar veitir Bára Sigurbjörg Ólafsdóttir 

Umsóknir sendist á bara@heilsuborg.is fyrir 1. júlí.

þjónustu Heilsuborgar og samskiptum við þá, símsvörun 
og afgreiðslu símtala, ásamt öðrum tilfallandi verkefnum í 

· Morgunhanar
· Dagvakt
· Kvöld- og helgarvaktir  

Við leitum að starfsfólki sem hefur reynslu af skrifstofu-

verkefni sín. Sveigjanleiki, jákvæðni og vinnugleði eru 
mikils metnir eiginleikar, sem og sjálfstæði og frumkvæði 

verslunarmannahelgi.

 
Umsóknir sendist á netfangið berglind@heilsuborg.is 
fyrir 1. júlí.

Viltu starfa á einstökum vinnustað?

/  Höfðinn  /  110 Reykjavík  / /  heilsuborg@heilsuborg.is

Heilbrigð sál í 
hraustum líkama

heilsuborg.is

Heilsuborg er sá staður sem fólk leitar til þegar 

það vill koma í veg fyrir heilsubrest, öðlast aukna 

vellíðan eða vinna með heilsuverkefni sem upp 

hliðstæða þjónustu.

Hjá Heilsuborg starfar samhentur hópur 

starfsmanna að því markmiði að bæta heilsu 

og lífsgæði viðskiptavinanna. Fagmennska og 

virðing eru höfð að leiðarljósi í starfseminni. 

leitað nýrra leiða til að þjóna viðskiptavinum 

sem best. Allir sérfræðingar Heilsuborgar 

eru með háskólamenntun í sínu fagi. Hjá 

Heilsuborg starfa m.a. hjúkrunarfræðingar, 

læknar, næringarfræðingar, félagsfræðingur, 

íþróttafræðingar, sjúkraþjálfarar, sálfræðingar,  

og ástríðukokkur.

Heilsuborg hefur nýlega komið sér fyrir í nýju 

Laus er til umsóknar staða hjúkrunarfræðings við 
Sjúkrahúsið Vog að Stórhöfða 45. Starfshlutfall er 
samkomulagsatriði. Um er að ræða þrískiptar vaktir og 
unnið aðra til þriðju hverja helgi. Næturvaktir eru hluti af 
starfinu en einnig kemur til greina að ráða hjúkrunar-
fræðing sem vinnur eingöngu næturvaktir. Staðan er laus 
frá 1. ágúst 2018.

Helstu verkefni og ábyrgð
Hjúkrun sjúklinga  í afeitrun
Þátttaka í teymisvinnu ásamt sjúkraliðum, áfengis- og 
vímuefnaráðgjöfum, sálfræðingum og læknum

Menntun og hæfniskröfur

Kjör fara eftir kjarasamningi SFV og Félags íslenskra 
hjúkrunarfræðinga. Umsóknum ásamt upplýsingum um 
menntun og starfsferil skal skilað á Sjúkrahúsið Vog, 
Stórhöfða 45, 110 Reykjavík, merkt: Hjúkrunarfræðingur 
eða í tölvupósti á netfangið thora@saa.is eigi síðar en 
1. ágúst 2018.

Nánari upplýsingar veitir
Þóra Björnsdóttir, framkvæmdastjóri 
hjúkrunar á Sjúkrahúsinu Vogi í síma 
530 7600, netfang: thora@saa.is 

Hjúkrunarfræðingar

Réttindi til að starfa sem hjúkrunarfræðingur á Íslandi
Áhugi á hjúkrun áfengis- og vímuefnasjúklinga 
Góð færni í mannlegum samskiptum og skipulögð 
vinnubrögð

Starf verkefnastjóra gæðamála  í Kjaradeild 

Fjármálaskrifstofa/Kjaradeild

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og  
að vinnustaðir endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

Kjaradeild sinnir launavinnslu Reykjavíkurborgar og hefur eftirlit með framkvæmd kjarasamninga. Deildin ber ábyrgð á túlkun kjarasamninga 
og fer með fyrirsvar þeirra mála gagnvart viðsemjendum og aðilum vinnumarkaðar.  Deildin sinnir auk þess ráðgjöf á sviði kjarasamninga  
innan Reykjavíkurborgar og hefur umsjón með og ber ábyrgð á launa- og  mannauðsupplýsingakerfi borgarinnar og þróun þess.  
Hjá Kjaradeild starfa 29 starfsmenn og hefur deildin aðsetur að Borgartúni 12.  

Óskað er eftir öflugum starfsmanni til starfa við gæðamál í tengslum við launavinnslu Reykjavíkurborgar.  
Um er að ræða verkefni  við gerð gæðahandbókar, viðhaldi hennar, innleiðingu, eftirfylgni ásamt  innri úttektum og umbótaverkefnum 
tengdum gæðamálum kjaradeildar.  Starfið felur einnig í sér verkefnastjórn í verkefnum á vegum deildarinnar.  
Þátttaka í  starfshópum, þróunarverkefnum og samstarfshópum fyrir hönd deildarinnar. 
Leitað er að einstaklingi sem býr yfir mikilli samskiptahæfni, sýnir frumkvæði og hefur tileinkað sér sjálfstæð vinnubrögð.  

Helstu verkefni:
 Mótun og uppbygging gæðamála launavinnslu kjaradeildar
 Umsjón með gerð, viðhaldi og þróun gæðakerfis innan  

 launavinnslu
 Umsjón með gerð, viðhaldi og þróun vinnuhandbókar  

 vegna launavinnslu
 Innleiðing gæðaskjala og verkferla
 Eftirfylgni og úrlausn ábendinga
 Innleiðing innri úttekta
 Fræðsla og þjálfun vegna gæðamála
 Upplýsingagjöf og skýrslugerð

Hæfniskröfur: 
 Háskólamenntun sem nýtist í starfi
 Þekking og reynsla af verkefnastjórnun og gæðastjórnun
 Skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum 
 Góðir samskiptahæfileikar, þjónustulund og lipurð í  

 mannlegum samskiptum

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.  Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um 
starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf 

Umsóknarfrestur er til og með 9. júlí 2018.

Nánari upplýsingar veitir Atli Atlason, deildarstjóri kjaradeildar í netfangi atli.atlason@reykjavik.is 
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STÖRF HJÁ
GARÐABÆ
Hofsstaðaskóli
• Skólaliði
• Stuðningsfulltrúi
• Þroskaþjálfi

 Sjálandsskóli
• Íslenskukennari á unglingastig

• Stuðningsfulltrúar

•  Starfsmaður á tómstundaheimili

•  Þroskaþjálfi

 Urriðaholtsskóli - leikskólastig
• Deildarstjóri

• Háskólamenntaðir leiðbeinendur

• Leikskólakennarar

• Ritari

 Leikskólinn Akrar
• Leikskólakennarar – 50% og 100% staða

• Leikskólasérkennari

 Leikskólinn Bæjarból
• Deildarstjóri

• Starfsfólk með fjölbreytta menntun

 Leikskólinn Holtakot
• Deildarstjóri

• Leikskólakennari

• Starfsmaður í eldhús

 Leikskólinn Kirkjuból
• Leikskólasérkennari

 Leikskólinn Krakkakot
• Leikskólakennarar

 Leikskólinn Lundaból
• Leikskólakennari

 Sigurhæð – heimili fyrir fatlað fólk
• Starfsmaður

Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, 
eru hvattir til að sækja um.

Nánari upplýsingar má finna á ráðningarvef 
Garðabæjar https://starf.gardabaer.is.
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Tækifæri til náttúru-
verndar í skipulagi
Starf sérfræðings

Umhverfisstofnun leitar að starfsmanni með áhuga og góða þekkingu á um-
hverfismálum til að vinna að umsögnum til sveitarfélaga um skipulagsáætlanir. Í 
boði er krefjandi starf í þverfaglegu teymi sérfræðinga þar sem áhersla er lögð á 
samstarf og möguleiki er á að hafa áhrif á þróun starfs.

Helstu verkefni

Helstu verkefni sérfræðingsins verða umsagnir um svæðis- og aðalskipulag 
sveitarfélaga skv. lögum um náttúruvernd svo og deiliskipulag á náttúruverndar-
svæðum. Jafnframt er gert ráð fyrir verkefnum er varða mat á umhverfisáhrifum 
sem og leyfisveitingar. Sérstök áhersla er á umbótaverkefni er varða aukna 
nýtingu stafrænna gagna og rafræna þjónustu. 

Ítarlegri upplýsingar um starfið, helstu verkefni og hæfniskröfur til starfsins er 
að finna á starfatorg.is og http://www.umhverfisstofnun.is/storf-i-bodi 

Umsóknarfrestur er til og með 9. júlí 2018. 

Okkur vantar góðan  
lyfjafræðing í hópinn

Lyfjaver óskar eftir að ráða lyfjafræðing til starfa.  
Hjá Lyfjaveri starfar samhentur hópur lyfjafræðinga og 

annarra starfsmanna að fjölbreyttum verkefnum í krefjandi 
starfsumhverfi. Lyfjaver rekur apótek, vélskömmtun lyfja, 
lyfjaheildsölu og sinnir þjónustu við heilbrigðisstofnanir.   

Viðkomandi þarf að vera samviskusamur,  
skipulagður og geta unnið undir álagi.

Umsóknarfrestur er til og með 1. júlí 2018. 

Nánari upplýsingar eru veittar í síma 895-3466 
eða á alli@lyfjaver.is

Við viljum ráða annan sjóntækjafræðing 

í teymið okkar 

 Samkeppnishæf laun

 Sveigjanlegan vinnutíma

 Tækifæri til starfsþróunar á öllum sviðum vöruhússins

Í sjóntækjadeild Costco leggjum við áherslu á framúrskarandi þjónustu við 
meðlimi okkar og faglega ráðgjöf um allt sem viðkemur sjóntækjum. 
Costco býður:

Ef þér finnst þetta vera rétta tækifærið fyrir þig, vinsamlegast sendu ferilskrána þína til: 

Ste McClay hjá sjóntækjadeildinni í Bretlandi 
netfang: smcclay@costco.co.uk 

GAKKTU TIL LIÐS 
VIÐ OKKUR!

SJÓNTÆKJAFRÆÐINGUR



Fjármálastjóri eða grafískur hönnuður?

Fjármálastjóri
H:N fjölskyldan er margar sjálfstæðar rekstrar-
einingar sem sameinast um fjármálaþjónustu. 
Við leitum að kröftugum einstaklingi til þess 
að leiða hópinn sem veitir þessum fyrirtækjum 
framúrskarandi þjónustu. Við erum framsækin 
og byggjum fjármálaferlana okkar á rafrænni 
nálgun. Við erum sífellt að leita leiða til þess 
að nýta tæknina betur og ná aukinni skilvirkni 
og samtengingu á milli kerfa. 

 Háskólamenntun sem nýtist í starfi
 Reynsla af fjármálastjórnun og færslu bókhalds
 Greiningarhæfni
 Góð tæknileg þekking; færni í Excel
 Snerpa og nákvæmni
 Geta til að vinna undir álagi

Grafískur hönnuður
Við störfum fyrir mörg stórfyrirtæki og leitum 
að metnaðarfullum grafískum hönnuði með ríka 
starfsreynslu. Hugmyndaríkum grafíker með 
framúrskarandi hæfileika og frjóa sköpunargáfu 
fyrir krefjandi og fjölbreytt verkefni. Sjálfstæði 
og frumkvæði er mikilvægur eiginleiki en ekki 
síður hæfileiki til að vinna í kraftmiklum og 
glaðlyndum hópi sem fer sífellt stækkandi 
á frábærum stað í Bankastræti 9.

 Próf í grafískri hönnun
 Reynsla af hönnun 
 Sjálfstæði til að framkvæma
 Hæfni í mannlegum samskiptum

Nánari upplýsingar um störfin má finna á: hn.is/stofan/storf-i-bodi/
Umsóknir sendist á atvinna@hn.is fyrir 7. júlí.

Við Fjölbrautaskóla Suðurnesja eru eftirfarandi kennarastöður 
lausar til umsóknar næsta skólaár.  Ráðningartími er frá  
1. ágúst 2018.

Vélstjórnargreinar – heil staða
Rafiðngreinar - heil staða

Einnig vantar íslenskukennara í fullt starf á haustönn 2018 
vegna afleysinga.

Umsókn með upplýsingum um menntun og starfsreynslu skal 
skila í tölvupósti til skólameistara á netfangið kras@fss.is eigi 
síðar en 9. júlí 2018. Leitað er að framhaldsskólakennara með 
menntun í viðkomandi fagi. Laun eru samkvæmt kjarasamning-
um ríkissjóðs og KÍ skv. nánari útfærslu í stofnanasamningi 
skólans. 
Tekið skal fram að skv. 4. mgr. 8. gr. laga framhaldsskóla nr. 
92/2008 er óheimilt að ráða einstakling til starfa við framhalds-
skóla sem hlotið hefur refsidóm fyrir brot á ákvæðum XXII. kafla 
almennra hegningarlaga.
Nánari upplýsingar má fá í síma 421-3100 eða í tölvupósti hjá 
Kristjáni Ásmundssyni skólameistara, kras@fss.is og Guðlaugu 
Pálsdóttur aðstoðarskólameistara, gp@fss.is. Öllum umsóknum 
verður svarað eftir að ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
Á heimasíðu skólans, www.fss.is, má finna frekari upplýsingar 
og sjá myndir úr skólalífinu.

Skólameistari

Lausar stöður við  
Fjölbrautaskóla Suðurnesja

Viltu taka þátt í að móta bókasafn framtíðarinnar?  

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það 
margbreytilega samfélag sem við búum í. Reykjavíkurborg vinnur gegn mismunun á vinnumarkaði og hvetur innflytjendur, 

fatlað fólk, hinsegin fólk og fólk á öllum aldri til að sækja um störf hjá borginni.

Laus er til umsóknar tímabundin 80% staða verkefnastjóra miðlunar og sýningarhalds til eins árs hjá Borgarbókasafninu. 
Borgarbókasafnið hefur markað sér metnaðarfulla framtíðarsýn og miklar breytingar eru í farvatninu, jafnt í miðlun sem og 
þjónustu við gesti. Viðburða- og sýningarhald í menningarhúsum Borgarbókasafnsins er í stöðugri þróun. Lögð er áhersla á 
alþýðumenningu, barnamenningu og fjölmenningu, með samveru, upplifun, miðlun og menningarlæsi að leiðarljósi. 

Nánari upplýsingar um helstu verkefni og ábyrgð er að finna á innri vef Reykjavíkurborgar.

Launakjör eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.  

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 15. ágúst 2018.

Upplýsingar um starfið gefur Guðrún Dís Jónatansdóttir, deildarstjóri fræðslu og miðlunar, 
gudrun.dis.jonatansdottir@reykjavik.is  

Umsóknarfrestur er til og með 8. júlí n.k. Umsóknir skulu sendar á vef Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf.

Verkefnastjóri heyrir undir fræðslu- og miðlunardeild og  
vinnur þvert á allar starfsstöðvar Borgarbókasafnsins og 
hefur frumkvæði að og umsjón með sýningarhaldi og hönnun 
markaðs- og kynningarefnis.

Verkefnastjóri tekur virkan þátt í framkvæmd og þróun 
verkefna er tengjast stefnumótun Borgarbókasafnsins og því 
breytingaferli sem almenningsbókasöfn ganga nú í gegnum. 

Hæfniskröfur

 hönnun og sýningarhaldi

 sjálfstæði í starfi

 viðfangsefnum

 Photoshop og hvers kyns nýmiðlun

 tjá sig í ræðu og riti, kunnátta í fleiri tungumálum er kostur  
 en ekki skilyrði

 
 í vinnubrögðum

Borgarbókasafnið  
– Verkefnastjóri miðlunar og sýningarhalds

ERTU Í LEIT AÐ DRAUMASTARFINU?    

Finndu þitt starf á atvinna.frettabladid.is

Efnaverkfræðingur
Rótgróið iðnfyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir að 
ráða efnaverkfræðing eða efnafræðing til framtíðarstarfa.

Starfssvið:
 Vöruþróun
 Tækniráðgjöf
 Samskipti við erlenda birgja
 Önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur:
 Próf í efnaverkfræði eða efnafræði
 Lipurð í mannlegum samskiptum og hæfni til að vinna  

 með öðrum
 Metnaður, frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
 Gott vald á íslenskri tungu
 Góð kunnátta í ensku og einu Norðurlandamáli

Vinsamlegast sendið umsóknir til Fréttablaðsins á 
hrannar@frettabladid.is fyrir 1 júlí.



Starfsmaður til umsýslu sjóða Rannsóknamiðstöð Íslands Reykjavík 201806/1260
Starfsmaður í æskulýðsteymið Rannsóknamiðstöð Íslands Reykjavík 201806/1259
Starfsmaður í skólateymið Rannsóknamiðstöð Íslands Reykjavík 201806/1258
Sérfræðingur  Rannsóknamiðstöð Íslands Reykjavík 201806/1257
Móttaka og símsvörun Rannsóknamiðstöð Íslands Reykjavík 201806/1256
Mannauðs- og samskiptastjóri Rannsóknamiðstöð Íslands Reykjavík 201806/1255
Deildarstjóri Háskóli Íslands, Lyfjafræðideild Reykjavík 201806/1254
Forstöðulæknir bráðalækninga Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201806/1253
Aðalvarðstjórar Lögreglustjórinn á Suðurnesjum Reykjanesbær 201806/1252
Lögreglumenn Lögreglustjórinn á Suðurnesjum Reykjanesbær 201806/1251
Verkefnastjóri Biskupsembættið Reykjavík 201806/1250
Tæknimaður Landspítali, heilbr.-/upplýsingatækn. Reykjavík 201806/1249
Sálfræðingur Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201806/1248
Læknir Heilbrigðisstofnun Norðurlands Húsavík 201806/1247
Sjúkraþjálfari Heilbrigðisstofnun Norðurlands Húsavík 201806/1246
Verkefnisstjóri Háskóli Íslands, Upplýsingatæknisvið Reykjavík 201806/1245
Lyfjatæknir Landspítali, sjúkrahúsapótek Reykjavík 201806/1244
Starfsmaður Landspítali, sjúkrahúsapótek Reykjavík 201806/1243
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, dagdeild skurðlækninga Reykjavík 201806/1242
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Grindavík 201806/1241
Líffræðingur/lífeindafræðingur Tilraunastöð HÍ að Keldum Reykjavík 201806/1240
Kennari, spænska Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra Sauðárkrókur 201806/1239
Sérfræðingur Matvælastofnun Selfoss 201806/1238
Kennari, húsasmíði Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra Sauðárkrókur 201806/1237
Sérfræðingur, endurhæfingalækn. Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201806/1236
Aðstoðarskólameistari Menntaskólinn á Ísafirði Ísafjörður 201806/1235
Umsjón fasteigna Menntaskólinn á Ísafirði Ísafjörður 201806/1234
Heimavistavörður, stuðningsfulltr. Menntaskólinn á Ísafirði Ísafjörður 201806/1234
Mannauðs- og fræðslufulltrúi Íbúðalánasjóður Reykjavík 201806/1233

Lögreglumaður Lögreglustjórinn á Vestfjörðum Patreksfjörður 201806/1287
Lögregluvarðstjóri Lögreglustjórinn á Vestfjörðum Ísafjörður 201806/1286
Íþróttakennari Fjölbrautaskóli Suðurlands Selfoss 201806/1285
Sérfræðingur Tryggingastofnun Reykjavík 201806/1284
Næringarfræðingur Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Ísafj./Patreksfj. 201806/1283
Nýdoktor ranns. á sviði hreyfivís. Háskóli Íslands Reykjavík 201806/1282
Kennari á sjúkraliðabraut Fjölbrautaskólinn í Breiðholti Reykjavík 201806/1281
Sálfræðingur Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201806/1280
Lífeindafræðingur Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201806/1279
Kennari, uppeldisgr. og lífsleikni Fjölbrautaskóli Vesturlands Akranes 201806/1278
Verkfræðingur í vaktakerfisráðgjöf Landspítali Reykjavík 201806/1277
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, krabbameinslækningad. Reykjavík 201806/1276
Sjúkraliði Landspítali, móttökugeðdeild Reykjavík 201806/1275
Sérfræðingur í hjúkrun aldraðra Landspítali, öldrunarteymi Reykjavík 201806/1274
Sérfræðingur í bráðahjúkrun Landspítali Reykjavík 201806/1273
Yfirlæknir Landspítali, bráðalækningar Reykjavík 201806/1272
Forstöðumaður rannsóknastofu Landspítali/HÍ, bráðafræði Reykjavík 201806/1271
Sérfræðingur í nýburalækningum Landspítali, Barnaspítali Hringsins Reykjavík 201806/1270
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, öldrunarteymi Reykjavík 201806/1269
Ráðgjafi/stuðningsfulltrúi/félagsliði Landspítali, móttökugeðdeild Reykjavík 201806/1268
Doktorsnemi Háskóli Íslands, Jarðvísindadeild Reykjavík 201806/1267
Yfirlæknir í krabbameinslækn. Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201806/1266
Eftirlitsmaður umferðarmannvirkja Samgöngustofa Reykjavík 201806/1265
Launafulltrúi Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201806/1264
Kennari, íslenska Fjölbrautaskóli Suðurnesja Reykjanesbær 201806/1263
Kennarar, vélstjórnar- og rafiðngr. Fjölbrautaskóli Suðurnesja Reykjanesbær 201806/1262
Sjúkraflutn.- og umsjónamaður Heilbrigðisstofnun Vesturlands Hvammstangi 201806/1261

Staða æskulýðsfulltrúa hjá 
Lágafellssókn, Mosfellsbæ

Lágafellssókn í Mosfellsbæ auglýsir lausa til umsóknar 
stöðu æskulýðsfulltrúa. Um er að ræða nýtt 100% starf, 
frá og með 1. ágúst 2018
Æskulýðsfulltrúi tekur þátt í mótun, skipulagningu og 
annast barna og æskulýðsstarf í Lágafellssókn.

Æskilegt er að æskulýðsfulltrúi hafi uppeldis-, leiðtoga-, 
djákna- eða guðfræðimenntun og/eða haldgóða reynslu 
sem nýtist í starfi. Jákvætt viðhorf til kirkjustarfs er 
forsenda fyrir velgengni í starfi. Umsækjandi þarf að geta 
sýnt frumkvæði og unnið sjálfstætt.
Með umsókn veitir umsækjandi Lágafellssókn heimild til 
að afla sakarvottorðs.

Nánari upplýsingar um starfslýsingu æskulýðsfulltrúa er 
að finna á heimasíðu Lágafellssóknar,  
www.lagafellskirkja.is

Nánari upplýsingar um starfið veitir Rafn Jónsson,  
formaður sóknarnefndar í síma 896 8916 og/eða sr. 
Arndís G. Bernhardsdóttir Linn, prestur safnaðarins, 
í síma 866 8947.

Umsóknir ber að senda rafrænt á netfangið:  
lagafellskirkja@lagafellskirkja.is

Umsóknarfrestur er til og með 8. júlí 2018

Hvalasafnið á Húsavík
Framkvæmdastjóri óskast

Laust er til umsóknar starf framkvæmdastjóra Hvala- 
safnsins á Húsavík.  Hvalasafnið er sjálfseignastofnun 
sem hefur það meðal annars sem markmið að reka 
fræðslumiðstöð og safn um hvali og lífríki sjávar við 
Ísland. Hvalasafninu er ætlað að safna upplýsingum, 
sögum, gögnum og gripum sem tengjast markmiðum 
safnsins.
Á Hvalasafninu eru til sýnis margar grindur af hvala- 
tegundum úr Norður-Atlantshafi og miðlar safnið fræðslu 
um þær ásamt fróðleik um vistfræði hvala og nýtingu 
í sögulegu ljósi.  Hvalasafnið er vinsæll áfangastaður 
ferðamanna á Norðurlandi og árlegur gestafjöldi er um 
35.000, mest erlendir ferðamenn.  Hvalasafnið er viður- 
kennt safn skv. safnalögum og markast starfsemi safnsins 
af því. Hvalasafnið er jafnframt meðlimur í Samtökum 
ferðaþjónustunnar, Markaðsstofu Norðurlands og 
Húsvíkurstofu.
Verksvið framkvæmdastjóra snýr að hinum ýmsu þáttum á 
Hvalasafninu.  Auk umsjónar og ábyrgðar með daglegum 
rekstri og áætlanagerð þarf framkvæmdastjóri að geta 
sýnt frumkvæði og sveigjanleika í  öllum helstu daglegu 
störfum á safninu, þ.m.t. afgreiðslustörfum, alþjóðlegu 
samstarfi, rekstri á minjagripabúð, samskiptum við opin-
bera aðila og ferðaskrifstofur og fasteignaumsjón.

Hæfniskröfur:

 ábyrgðarsviði safnsins
 

 safnastarfi 

Umsóknarfrestur er til 30. júní 2018.
Upplýsingar veitir Þorkell Lindberg Þórarinsson stjórnar- 
formaður, lindi@nna.is og/eða Valdimar Halldórsson 
framkvæmdastjóri, valdimar@hvalasafn.is.  Umsóknir 
berist á framangreind netföng.



kopavogur.is

Kópavogsbær

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Ýmis störf 

· Starfsmaður í Þjónustumiðstöð við almenna  
þjónustu

· Verkefnastjóri stefnumótunar 

Grunnskólar

· Aðstoðarforstöðumaður frístundar í  
Álfhólsskóla 

· Aðstoðarforstöðumaður frístundar í  
Snælandsskóla 

· Deildarstjóri sérúrræða í Álfhólsskóla 

· Frístundaleiðbeinandi í Smáraskóla 

· Frístundarstarfsmenn í Vatnsendaskóla 

· Íþróttakennari í Álfhólsskóla 

· Kennari í hönnun og smíði í Kársnesskóla 

· Kennari í hönnun og smíði í Vatnsendaskóla 

· Kennari í Kópavogsskóla 

· Kennari í leiklist og/eða dans í Álfhólsskóla 

· Sérkennari/þroskaþjálfi í Álfhólsskóla 

· Skólaliði í Smáraskóla 

· Stuðningsfulltrúi í Smáraskóla 

· Tölvuumsjónarmaður í Kársnesskóla 

· Umsjónarkennari á miðstigi í Álfhólfsskóli 

· Umsjónarkennari í miðstig í Vatnsendaskóla 

Leikskólar

· Aðstoðarmaður í eldhús í Álfatúni 

· Deildarstjóri í Baugi 

· Deildarstjóri í Fífusölum 

· Deildarstjóri í Kópahvol 

· Deildarstjóri í Kópasteini 

· Deildarstjóri í Læk 

· Deildarstjóri í Sólhvörfum 

· Leikskólakennari í Arnarsmára 

· Leikskólakennari í Álfatúni 

· Leikskólakennari í Dal 

· Leikskólakennari í Grænatúni 

· Leikskólakennari í Kópahvoli 

· Leikskólakennari í Kópasteini 

· Leikskólakennari í Læk 

· Leikskólakennari í Marbakka 

· Leikskólakennari í Núp 

· Leikskólasérkennari í Kópahvol 

· Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi í Baug 

· Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi í Kópasteini 

· Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi í   
Sólhvörfum 

· Starfsfólk í Núp 

· Þroskaþjálfi/leikskólasérkennari í Álfatúni 

Velferðarsvið

· Forstöðumaður íbúðarkjarna fyrir fatlað fólk 

· Frístundaleiðbeinendur í félagsmiðstöðvum   
Kópavogs 

Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt á
heimasíðu Kópavogsbæjar, www.kopavogur.is,
þar sem jafnframt má finna fleiri störf og nánari
upplýsingar.

Sveitarstjóri

Umsókn

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferlisskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu 
umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Umsóknarfrestur er til og með 2. júlí 2018

Nánari upplýsingar um starfið veita Guðmundur H. Jakobsson formaður byggðaráðs í síma 898 8489 og 
Rannveig Lena Gísladóttir forseti sveitarstjórnar í síma 893 0816. Umsókn skal skilað rafrænt á netfangið 
sveitarstjori@blonduos.is

Blönduósbær er vel staðsett sveitarfélag í alfaraleið með ríflega 900 íbúa. Spennandi framkvæmdir eru á döfinni og mikil 
tækifæri til uppbyggingar. Á Blönduósi er fjölskylduvænt samfélag með hátt þjónustustig og metnaðarfullt leik og grunn- 
skólastarf. Möguleikar til útivistar, íþróttaiðkunar, afþreyingar og félagsstarfa eru fjölmargir í sveitarfélaginu. Nánari upplýsingar 
um sveitarfélagið má finna á www.blonduos.is

Sveitarfélagið Blönduósbær auglýsir 
eftir öflugum einstaklingi til að taka 
við starfi sveitarstjóra.

Leitað er að jákvæðum, heiðarlegum og kraftmiklum einstaklingi sem er reiðubúinn til að leggja 
sig allan fram í krefjandi starfi. Viðkomandi þarf að búa yfir góðri reynslu af því að starfa með fólki 
og þarf einnig að eiga auðvelt með samskipti fyrir hönd sveitarfélagsins og að vera talsmaður 
þess, hvort sem er í samskiptum við opinbera stjórnsýslu, viðskiptavini, íbúa eða fjölmiðla. 

Starfssvið

Sveitarstjóri er framkvæmdastjóri sveitarfélagsins 
og sér um framkvæmd ákvarðana sem teknar eru af 
sveitarstjórn og byggðaráði.

Sveitarstjóri skipuleggur og undirbýr dagskrá funda, 
situr fundi sveitarstjórnar, byggðaráðs og annarra 
nefnda eftir atvikum og hefur þar málfrelsi og 
tillögurétt.

Sveitarstjóri leiðir atvinnuuppbyggingu og 
eflingu atvinnulífs á svæðinu og önnur verk 
sem honum kunna að vera falin.

Nánari útlistun á hlutverki sveitarstjóra er að finna í 
49. gr. samþykkta um stjórn og fundarsköp 
Sveitarfélagsins Blönduósbæjar.

Menntunar- og hæfniskröfur

Menntun og reynsla sem nýtist í starfi er skilyrði.

Farsæl reynsla af stjórnun, rekstri og samskiptum er 
skilyrði.

Þekking og reynsla af stefnumótun er kostur.

Þekking og reynsla af sveitarstjórnarmálum og opinberri 
stjórnsýslu er kostur.

Góðir skipulagshæfileikar, frumkvæði, hugmyndaauðgi 
og metnaður til árangurs.

Hæfileiki til að tjá sig í ræðu og riti.

Leiðtogahæfileikar með áherslu á frumkvæði, örugga 
ákvarðanatöku og skipulögð vinnubrögð. 

Launafl ehf er iðnfyrirtæki í Fjarðabyggð með um 100 manns í vinnu og þjónar 
viðskiptavinum sínum í flestum greinum sem lúta að iðnaði.

Helstu verkefni
 Viðhalda og þróa UHÖ (Umhverfi,Heilsa og Öryggi) 

 stefnu fyrirtækisins
 Utanumhald á atvikaskráningum
 Eftirlit á vinnusvæðum
 Kynning og fræðsla innan fyrirtækis á gæða-og  

 öryggismálum.
 Samskipti við eftirlitsaðila.
 Rekstur og þróun gæðakerfis.
 Greining á árangri í gæða- og öryggismálum.

Menntun
 Háskólamenntun sem nýtist í starfi er kostur.
 Skipulögð vinnubrögð og frumkvæði í starfi.
 Þekking á iðnaðarumhverfi og stóriðju er kostur.
 Mjög góð hæfni í mannlegum samskiptum.
 Góð tjáning í ræðu og riti.
 Tungumálakunnátta í íslensku og ensku er skilyrði.
 Góð tölvukunnátta. Þekking á excel og word.

Umsóknarfrestur er til og með 12 júlí 2018.   
Umsækjandi þarf að geta hafið störf eigi síðar en 1 september 2018 eða eftir nánara samkomulagi.
Umsóknir skulu sendar á netfang magnus@launafl.is. 

Launafl ehf. – www.launafl.is – sími 414-9400.

Gæða- og öryggisstjóri
Launafl ehf. (LA) auglýsir eftir gæða- og öryggisstjóra til starfa hjá félaginu.
Um er að ræða fullt starf.  Mikilvægt er að umsækjandi tileinki sér öryggis- og gæðamál fyrirtækisins.

Húsasmíði 

Húsasmíði óskar eftir að ráða vana smiði eða reynslumikla 
byggingarverkamenn til starfa. Mikil vinna framundan.   
Íslensku- eða enskukunnátta nauðsynleg.

Nánari upplýsingar í netpósti 

Trésmiðir 
óskast

ERTU Í LEIT AÐ DRAUMASTARFINU?    

Finndu þitt starf á atvinna.frettabladid.is
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Ánægðir viðsskkippttaavvinniirr eeru 
okkkkkkkaar besta aauuggllýýsiingg

lind@fassttraddninningargarg .is.i
mjoll@@fasfastradningar.ir.ir. ss

FAST
Ráðningar

www.ffastradninngagagarr.is 

Til hvers að auglýsa ?

Ef þú auglýsir sjálf-/ur eftir starfsmanni eyðir þú verulegum tíma
í úrvinnslu innsendra umsókna.

Okkar styrkur er öflugur gagnabanki og yfir tveggja áratuga reynsla við að
þjónusta fyrirtæki við leit að starfsmanni.

Sparaðu þér tíma, kostnað og fyrirhöfn - leitaðu aðstoðar
fagmanna með langvarandi reynslu af ráðningarmálum.

STRÁ Starfsráðningar ehf. - Suðurlandsbraut 30 - sími 588-3031
stra@stra.is - gudny@stra.is - www.stra.is.

Með starf
fyrir þig

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfs-
manna- og ráðningarmála
en stofan hefur unnið fyrir
mörg helstu og leiðandi
fyrirtæki landsins um
árabil.

Rík áhersla er lögð á trúnað
varðandi vörslu gagna og
upplýsinga bæði gagnvart
umsækjendum, sem og
vinnuveitendum.

Ánægðir viðskiptavinir til
margra ára hafa notið
þjónustu STRÁ, en stofan
hefur jafnframt umsjón
með ráðningum í sérfræði-
og stjórnunarstöður.

www.stra.is

Kerhólsskóli er sameinaður leik- og grunnskóli með um 70 nemendur á  
aldrinum 1. árs upp í 10. bekk.  Skólinn er Grænfánaskóli og leggur 
áhersl ur á fagleg vinnubrögð, einstaklingsmiðað nám, umhverfismennt 
og úti kennslu, list- og verkgreinar. Vakin er athygli á stefnu Grímsnes- og 
Grafningshrepps um jafnan hlut kynja í störfum hjá sveitarfélaginu. Allir 
starfsmenn skólans sem eru í 100% vinnu fá tvær hreyfistundir á viku í 
vinnutíma auka annarra fríðinda.

Kerhólsskóli óskar eftir að ráða í eftirtaldar stöður:

Umsjónarkennara á yngsta stig.
Menntunar og hæfniskröfur:
• Leyfisbréf til grunnskólakennslu.
• Reynsla af kennslu í grunnskóla æskileg.
• Reynsla af teymisvinnu.

Sérkennara
Helstu verkefni og ábyrgð:
Heldur utan um öll sérkennslumál í báðum deildum og er 
kennurum til stuðnings varðandi nám og kennslu barna sem 
þurfa stuðning.
Menntunar og hæfniskröfur:
• Leyfisbréf til kennslu í grunn- og/eða leikskóla.
• Menntun á sviði sérkennslu æskileg.
• Æskilegt að hafa reynslu af kennslu á báðum  
 skólastigunum.
• Góða skipulagshæfileika.
• Frumkvæði í starfi og faglegur metnaður 
• Reynsla af teymisvinnu.

Stuðningsfulltrúa og leiðbeinanda í frístund 
Um er að ræða 40-100% stöður sem skiptist í að vera 
stuðningsfulltrúi ca. 60% og leiðbeinandi í frístund ca. 40%. 
• Stuðningsfulltrúi starfar í nánu samstarfi við  
 umsjónarkennara og sérkennara.
• Leiðbeinandi í frístund vinnur eftir leiðsögn  
 frístundarfulltrúa sveitarfélagsins.

Vænst er af öllum umsækjendum:
• Góðrar færni í samskiptum 
• Frumkvæði í starfi, faglegs metnaðar og ábyrgðar
• Sjálfstæði og skipulagðra vinnubragða
• Sveigjanleika og góðrar færni í samskiptum.
• Góðrar íslenskukunnáttu 
• Framtakssemi og jákvæðni.
• Vilja til að gera góðan skóla betri.

Umsækjendur þurfa að sýna fram á hreint sakavottorð 
Umsóknarfrestur  er til 1. ágúst 2018

Nánari upplýsingar gefur Jóna Björg Jónsdóttir skólastjóri 
og Íris Anna Steinarrsdóttir aðstoðarskólastjóri í síma 480-
5520, 863-0463. Umsóknir með upplýsingum um menntun, 
starfsreynslu og umsagnaraðila berist til skólastjóra, 
jonabjorg@kerholsskoli.is 

RAFVIRKI ÓSKAST !
Vanur rafvirki óskast til starfa.  

Umsókn ásamt ferilskrá sendist á rafrun@rafrun.is

Gjótuhraun 8 - 220 Hafnarfjörður – 555 6060 – rafrun@rafrun.is

Urð og Grjót ehf óskar eftir vönum vörubílstjórum í 
vinnu, bæði til skammtíma og langtíma.

Óskum einnig eftir Gröfumönnum, bæði til  
skammtíma og langtíma.

Óskum einnig eftir verkstæðismanni í vinnu.

Áhugasamir hafið samband á urdoggrjot@urdoggrjot.is 
eða síma 660-0040.

Vörubílstjórar – Gröfumenn 
– Verkstæðismaður
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Innkaupadeild

ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

útboð 14281.

Nánari upplýsingar er að finna á  
www.reykjavik.is/utbod

Auglýsing um 
skipulagsmál í 
Hveragerði

Tillaga að breytingu á deiliskipulagi  
Kambalands í Hveragerði.

Bæjarstjórn Hveragerðisbæjar samþykkti þann 15. júní sl. að 
auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi Kambalands, skv. 1. 
mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Skipulagssvæðið afmarkast 
til suðurs og vesturs af Hringvegi (Suðurlandsvegi), til norðurs af 
Hamrinum og til austurs af núverandi byggð við Smyrlaheiði,  
Valsheiði, Kjarrheiði, Borgarhraun og Kambahraun.  Tillagan felur 
í sér þéttingu byggðar á suðausturhluta Kambalands þannig að 
þar verði samtals 133 íbúðir í  rað- og fjölbýlishúsum í stað 81 
íbúðar í einbýlis-, par- og raðhúsum. Tillagan liggur frammi á  
bæjarskrifstofunni Breiðumörk 20 og er til sýnis frá og með 
mánudeginum 25. júní til mánudagsins 6. ágúst 2018. Tillagan 
er einnig aðgengileg á heimasíðu Hveragerðisbæjar, www.
hveragerdi.is 

Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með gefinn 
kostur á að gera athugasemdir við tillöguna til þriðjudagsins 
7. ágúst 2018. Athugasemdir skulu vera skriflegar og skal þeim 
skilað á  bæjarskrifstofur Hveragerðisbæjar Breiðumörk 20 eða á 
netfangið: gfb@hveragerdi.is.

Skipulagsfulltrúinn í Hveragerði.

Lögð er fram til kynningar verkefnislýsing vegna 
breytinga á svæðisskipulagi Suðurnesja 

2008-2024 sbr. 2. mgr. 23. gr. skipulagslaga nr. 
123/2010. Breytingar felast í breyttri afmörkun 

vatnsverndarsvæða í Reykjanesbæ og nýs 
flugbrautarkerfis Keflavíkurflugvallar. 

Verkefnislýsing er aðgengileg á skrifstofu SSS, 
Skógarbraut 945, 262 Reykjanesbær, á vefsíðu 

www.sss.is/svaedisskipulag og á vefsíðum 
sveitarfélaga á Suðurnesjum.

Athugasemdum og ábendingum varðandi 
lýsinguna má skila til skrifstofu SSS eða á 

netfangið sss@sss.is. Æskilegt er að þær berist 
fyrir 20. ágúst 2018.

Samvinnunefnd um Svæðisskipulag 
Suðurnesja

Ólafur Þór Ólafsson, formaður

Breyting á svæðisskipulagi Suðurnesja 
verkefnislýsing

ÚTBOÐ

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Byggingar á  West-End svæði  
Keflavíkurflugvallar  

Rafkerfisbreytingar og endurbætur  
á lagna-og loftræsikerfum. Útboð nr. 20787

Framkvæmdasýsla ríkisins, f.h. Landhelgisgæslu Íslands, 
óskar eftir tilboðum í  framkvæmdir við rafkerfisbreytingar í 
byggingum á West-End svæði Keflavíkurflugvallar og auk þess 
breytingar á lagna og loftræsikerfum í byggingum nr. 1760, 
1776 og 1777. Með útboðsgögnum fylgir verkáætlun verkkaupa 
hvenær vinna getur hafist í byggingum, hvenær byggingar eiga 
að vera tilbúnar til notkunar eða í nothæfu ástandi og hvenær 
verklok eru.  Í nokkrum byggingum verður verktaki að gera ráð 
fyrir takmörkuðu aðgengi að tilgreindum byggingum á  
ákveðnum tímabilum sbr. verkáætlun.

Fara þarf inn um vaktað hlið (Silfurhlið Isavia) til þess að 
komast á verkstað og skulu starfsmenn verktaka hafa 
aðgangsheimild inn á vinnusvæðið og fylgja öryggisreglum og 
fyrirmælum Landhelgisgæslu Íslands, Isavia og þeim reglum 
sem gilda á öryggissvæðinu á Keflavíkurflugvelli. 
Vettvangsskoðun verður haldin 27. júní 2018, kl. 10:00 að 
viðstöddum fulltrúa verkkaupa. Nánari upplýsingar verða birtar 
á vef Ríkiskaupa www.rikiskaup.is.

Verkinu skal vera að fullu lokið eigi síðar en 31. mars 2020.
Útboðsgögn verða aðgengilega á vef Ríkiskaupa  
www.rikiskaup.is frá og með þriðjudeginum 26. júní 2018. 
Tilboðin verða opnuð hjá Ríkiskaupum 15. ágúst 2018, kl. 11:00 
að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

 
 
 
 
 

Kalmanstorg – Esjubraut 
Gatnagerð og veitur 

 
Akraneskaupstaður og Veitur ohf. óska eftir 
tilboðum í gatnagerð og lagnir við Kalmanstorg 
og í Esjubraut á Akranesi.  
Skila skal verkinu fyrir 30. nóvember 2018. 

Um er að ræða endurgerð Kalmanstorgs ásamt 
gönguleiðum og stígum við torgið.  Í Esjubraut 
austan Kalmanstorgs skal lagfæra ójöfnur í 
yfirborði götunnar og malbika báðar akbrautir. 
Gera skal nýja göngu- og hjólastíg að norðanverðu 
með götunni. 

Fyrir Veitur ohf. skal endurnýja allar lagnir í 
Kalmanstorgi og lagnir með Esjubraut að 
norðanverðu. 

Nokkrar stærðir: 

Malbik á götur og stíga 5200 m2 

Steyptar stéttar  800 m2 

Fráveitulagnir   750 m 

Kaldavatnslagnir  380 m 

Útboðsgögn eru afhent á stafrænu formi 26. júní 
með því að senda tölvupóst á netfangið 
akranes.utbod@mannvit.is, þar sem fram kemur 
nafn bjóðanda ásamt netfangi, nafni og símanúmer 
tengiliðs. 

Tilboð verða opnuð á bæjarskrifstofu 
Akraneskaupstaðar að Stillholti 16-18, 1. hæð, 
fimmtudaginn 12. júlí 2018 kl. 11:05. 
 

Veitingasala 
í Íþróttamiðstöðinni Versölum 

Kópavogsbær óskar eftir áhugasömum rekstraraðila til að taka að sér 
veitingarekstur í björtu anddyri íþróttamiðstöðvarinnar.

kopavogur.is

Sá sem annast veitingarekstur þarf að:
• Bjóða upp á einfaldar og hollar veitingar sem henta starfsemi íþróttamið-

stöðvarinnar og samræmast lýðheilsustefnu sveitarfélagsins (s.s. salöt, safa,
búst og samlokur).

• Hafa reynslu og hæfni til að sinna veitingarekstri.
• Búa yfir góðri samskiptahæfni og vera fær um að sinna fjölbreyttum hópi gesta.
• Vera tilbúinn til að þróa reksturinn í takt við starfsemi íþróttamiðstöðvarinnar

hverju sinni.
Íþróttamiðstöðin Versölum er opin alla virka daga kl. 6:30–22:00. Helgaropnun er 
tvískipt. Á sumrin kl. 8:00–20:00 en að vetri til kl. 8:00–18:00.
Í íþróttamiðstöðinni er að finna Salalaug, fimleikafélagið Gerplu og líkamsræktarstöð 
Reebok fitness. Árlega koma um 600.000 gestir í íþróttamiðstöðina. Rekstraraðili á
jafnframt kost á að semja við Kópavogsbæ um þjónustu við starfsfólk og aðra sem
njóta niðurgreiðslu á máltíðum.
Gert er ráð fyrir að rekstraraðili starfi með forstöðumanni Salalaugar að því að setja
nýjan brag á veitingaþjónustu og ná til nýrra markhópa auk þeirra sem fyrir eru.
Tekið er á móti öllum umsóknum með opnum huga.
Áhugasömum er bent á að hafa samband við Guðmund Halldórsson forstöðumann
Salalaugar, fyrir 5. júlí, í gegnum netfangið: gudmundur.h@kopavogur.is
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FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is 
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ERTU Í LEIT AÐ 
DRAUMASTARFINU?

Kíktu inn á atvinnuvef Fréttablaðsins og JOB.is  
á atvinna.frettabladid.is eða á www.job.is 

Glæný og fersk störf í hverri viku.          


