
Fjölskyldusvið Akureyrarbæjar óskar eftir að ráða félagsráð-
gjafa eða sálfræðing í fullt starf í barnavernd. Æskilegt er að 
viðkomandi geti hafið störf sem allra fyrst.

Fjölskyldusvið sinnir félagsþjónustu og barnavernd. 
Starfsmaður í barnavernd annast dagleg störf í umboði 
barnaverndarnefndar Eyjafjarðar sem nær yfir Akureyri, 
Eyjafjarðarsveit, Hörgársveit, Grýtubakkahrepp og Sval-
barðsstrandahrepp. Starfsmaðurinn þarf að búa yfir sér-
þekkingu í málefnum barna og foreldra sem gerir honum  
kleift að bera ábyrgð á íhlutun skv. barnaverndarlögum.  
Starfið krefst auk þess víðtækrar þekkingar á sviði barna-
verndar- og stjórnsýslulaga og úrræðum bæði ríkis og 
sveitarfélaga.

Helstu verkefni eru:
• Könnun í málefnum barna og mat á stuðningsþörf.
• Öflun úrræða og eftirfylgni með stuðningi og 

velferð barna.
• Vinnsla við fóstur- og vistunarmál.
• Almenn ráðgjöf og sérhæfður stuðningur við 

foreldra og börn.
• Markvisst samstarf við aðrar stofnanir og 

samþætting verkefna.
• Fræðslustarf og þróun í málaflokknum. 

Hæfniskröfur:
• Starfsréttindi í félagsráðgjöf eða íslenskt starfs-

leyfi sálfræðings.
• Reynsla á sviði barnaverndar- og fósturmála.
• Fjölskylduráðgjafamenntun eða viðbótarmenntun 

á sviði barnaverndar er kostur.
• Þekking og vinnsla með greiningartæki er kostur 

(s.s. ESTERmat).
• Geta til að nýta viðurkennda vísindalega þekkingu 

við úrlausn mála .
• Þekking og reynsla af viðtalstækni.
• Krafa er um lipurð í samskiptum, jákvæðni og 

sveigjanleika.
• Hæfni til þverfaglegs samstarfs er nauðsynleg.
• Frumkvæði, skipulögð vinnubrögð, sjálfstæði og 

hæfni til að vinna undir álagi eru mikilvægir kostir.
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og koma frá sér vönd-

uðum skriflegum texta.
• Gerð er krafa um vammleysi, s.s. að vera með gott 

orðspor 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 15. janúar 2019

Sérfræðingur í barnavernd
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Fagstjóri hjúkrunar Heilsugæslan Hamraborg Kópavogur 201812/2245
Lektor í jarðrækt Landbúnaðarháskóli Íslands Hvanneyri/Rvk 201812/2244
Flugvirki Landhelgisgæsla Íslands Reykjavík 201812/2243
Deildarstjóri skólaheilsugæslu Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Grindavík 201812/2242
Embætti prests Biskupsembættið Patreksfjörður 201812/2241
Sjúkraliði Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201812/2240
Varnarmálafulltrúi Utanríkisráðuneytið Reykjavík 201812/2239

Viltu taka þátt í að gæta hagsmuna þjóðarinnar?
Fiskistofa óskar eftir að ráða sjálfstæðan og árangursdrifinn sérfræðing til starfa á veiðieftirlitssvið 
stofnunar innar á Akureyri, Ísafirði eða Vestmannaeyjum.  Um er að ræða fullt starf og er stefnt að  
ráðningu eins fljótt og auðið er. 

Mannauður Fiskistofu er grunnstoðin í starfsemi hennar og er mikil áhersla lögð á starfsþróun, teymisvinnu 
og þekkingarmiðlun.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Hildur Ösp Gylfadóttir sviðsstjóri mannauðs og fjármála eða  
Áslaug Eir Hólmgeirsdóttir sviðsstjóri veiðiefirlits í síma 569 7900. 
Umsókn sem inniheldur ferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er ítarleg grein fyrir hæfni viðkomandi í 
starfið sendist í gegnum heimasíðu fiskistofu, www.fiskistofa.is „Sérfræðingur í eftirliti“
Umsóknarfrestur er til og með 10. janúar 2018.

Laun taka mið af kjarasamningi ríkisins við viðkomandi stéttarfélag og Fiskistofa leggur áherslu á að greiða 
samkeppnishæf laun.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. 

Athygli er vakin á því að umsóknir munu gilda í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út, með vísan til 3. tl. 2. mgr. 
2. gr. regla nr. 464/1996 um auglýsingar á lausum störfum, með síðari breytingum, sem settar eru samkvæmt heimild í 2. 
mgr. 7. gr. laga nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins.

Helstu verkefni:
• Starfar með sviðsstjóra að úrlausn fjölbreyttra 

verkefna.
• Leiðir erlent samstarf fyrir ákveðna málaflokka 

veiðieftirlitssviðs. 
• Leiðir kynningarmál fyrir hönd veiðieftirlitssviðs. 
• Greiningar á veiðieftirlitssviði. Tekur þátt í virkri 

framþróun eftirlits, einkum rafræns eftirlits og 
nýtingu gagnagrunna.

• Ber ábyrgð á innleiðingu og framkvæmd áhættu-
mats eftirlits.

• Sinnir gæðamálum á veiðieftirlitssviði

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, meistarapróf 

kostur
• Mjög góð tölvukunnátta nauðsynleg, þekking 

á hagnýtingu og greiningu gagna. Þekking á 
viðskiptagreindarhugbúnaði kostur.  

• Vönduð vinnubrögð eru lykilþáttur.
• Frábær samskiptahæfni og jákvætt viðhorf er 

nauðsynlegt.
• Góð skipulagshæfni, frumkvæði sem og geta og 

reynsla af því að vinna sjálfstætt.
• Framúrskarandi íslensku- og enskukunnátta  

skilyrði.
• Þekking á sjávarútvegi og alþjóðasamstarfi er 

kostur. 

Fiskistofa er þjónustu- og eftirlitsstofnun með sex starfsstöðvar um land allt og eru höfuðstöðvar á  
Akureyri. Stofnunin annast stjórnsýslu á sviði sjávarútvegs og lax- og silungsveiði ásamt því að safna og 
vinna úr upplýsingum um þá málaflokka. Nánari upplýsingar um Fiskistofu má finna á www.fiskistofa.is.  
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Viðar Ingi Pétursson,  vip@frettabladid.is 550 5626
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Við leitum að áhugasömum einstaklingi með 

mikla skipulagshæfni til að slást í hópinn! 

Starfið felur í sér umsjón með lager, móttöku 

á vörusendingum og afgreiðslu pantana.

Óskum eftir starfsmanni á lager

Tekið er á móti umsóknum á netfangið 

jonthor@rafport.is. Umsóknum skal 

fylgja upplýsingar um nám og starfsferil. 

Farið verður með allar umsóknir sem 

trúnaðarmál og þeim svarað.

Rafport  /  Auðbrekka 9-11  /  200 Kópavogur

Sími 580 1900  /  www.rafport.is  /  rafport@rafport.is

KVEIKIR
ÞETTA 
STARF
Í ÞÉR?

Quality Assurance Manager
Job responsibilities: Assures consistent handling of in-house 
quality procedures, standards and specifications in accordance 
with the principles of GMP (cGMP). Evaluates and drives change 
and improvement in the productions performance and quality.  
Updates Master Files and maintains contacts with Medicinal 
Agencies and Customers throughout the world. Assures that EHS 
and Animal Welfare commitments of the company are kept.

Education/background/qualities: At least a Masters degree or 
comparable, in a field of science. Experience in quality systems 
such as GMP/GLP, ISO or other. Technical and numerical skills. 
Communication and teamwork skills. Natural  problem-solving 
abilities and personal confidence. Excellent use of English and 
preferrably Icelandic. 

Start of employment is negotiable.

Send your application, CV and other relative documentation to 
isteka@isteka.com before January 15th 2019. 

Further information on the position are available from Arnþór 
Guðlaugsson, MD, arnthor@isteka.com and Hörður Kristjánsson, 
CDO, hordur@isteka.com.

Ísteka’s field of work is in biologics and diagnostic kits for 
international markets. The company holds a GMP certificate and 
is registered with official medicinal agencies in countries all over 
the world, among others with the FDA in USA. Ísteka has repea-
tedly been on the list of Iceland’s top 2% strongest companies.   

Fjármálasvið
»    Sérfræðingur
Fjölskylduþjónusta
»    Félagsráðgjafi í ráðgjafarteymi
Grunnskólar
»    Forfallakennari - Víðistaðaskóli
»    Frístundaleiðbeinandi - Víðistaðaskóli
»    Kennari í íslensku sem öðru máli - Víðistaðaskóli
Málefni fatlaðs fólks
»    Forstöðumaður afleysingastarf - Erluás
»    Tímabundið starf - Berjahlíð
»    Starfsmaður á heimili fatlaðs fólks í sjálfstæðri búsetu
»    Stuðningsfulltrúi - Vinaskjól
»    Yfirþroskaþjálfi - Hæfingarstöðin Bæjarhrauni
Leikskólar
»    Leikskólakennari - Hlíðarendi
»    Deildarstjóri - Hraunvallaskóli
»    Leikskólakennari - Hraunvallaskóli
»    Þroskaþjálfi - Hraunvallaskóli
»    Leikskólakennari - Stekkjarás
»    Leikskólasérkennari - Stekkjarás
»    Þroskaþjálfi - Norðurberg
Stjórnsýslusvið
»    Skjalavörður
Umhverfis- og skipulagsþjónusta
»    Bifvélavirki / Vélvirki í þjónustumiðstöð
»    Tækjamaður II í þjónustumiðstöð
»    Starfsmaður vatnsveitu

 

  

Nánar á hafnarfjordur.is

HJÁ HAFNARFJARÐARBÆ
LAUS STÖRF

585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

hafnarfjordur.is

Vantar þig starfsfólk?
Vinnumálastofnun býður upp á ýmsa möguleika fyrir atvinnurekendur

EURES og fyrirtækjaráðgjöf hjá Vinnumálastofnun veita atvinnurekendum  
alhliða þjónustu við ráðningar starfsfólks þeim að kostnaðarlausu.

Nánari upplýsingar um okkar þjónustu og úrræði má finna á vefsíðu okkar  
vmst.is, í síma 515-4800 eða á vinnumidlun@vmst.is

Fyrirmyndarþjónusta Virðing Áreiðanleiki

Við þökkum ánægjulegt samstarf á liðnu ári  
og hlökkum til að heyra frá þér á nýju ári.

 2 ATVINNUAUGLÝSINGAR  2 9 .  D E S E M B E R  2 0 1 8  L AU G A R DAG U R



STÖRF HJÁ ORF LÍFTÆKNI

MENNTUN OG HÆFNISKRÖFUR:

•     Háskólamenntun sem nýtist í starfi
•     Afburða greiningarhæfni og geta til að setja 
       upplýsingar skýrt fram
•     Geta til að setja sig hratt inn í fjölbreytt viðfangsefni
•     Hæfni í mannlegum samskiptum og tengslamyndun
•     Frumkvæði, metnaður og sköpunargáfa
•     Færni í ensku og íslensku í ræðu og riti

MENNTUN OG HÆFNISKRÖFUR:

•     Menntun sem nýtist í starfi  (t.d. lífeindafræðingur, 
       lyfjatæknir eða annað sambærilegt) 
•     Reynsla af rannsóknavinnu er nauðsynleg
•     Reynsla af gerð ELISA mælinga er æskileg
•     Grunnþekking af örveruprófunum (agar plötum) æskileg 
•     Góð enskukunnátta, bæði í töluðu og rituðu máli 
•     Góð almenn tölvukunnátta  
•     Nákvæmni, samviskusemi og snyrtimennska
•     Geta til að setja sig hratt inn í fjölbreytt viðfangsefni 
•     Frumkvæði, metnaður, jákvæðni og dugnaður  
•     Færni í mannlegum samskiptum

MENNTUN OG HÆFNISKRÖFUR:

•     Háskólamenntun sem nýtist í starfi       
•     Hagnýt reynsla af sölu- og markaðsmálum erlendis er kostur     
•     Afburða samskiptahæfileikar       
•     Reynsla af gerð og eftirfylgni sölu og markaðsáætlana       
•     Góð þekking á Microsoft Office (excel)
•     Frumkvæði og sjálfstæði í starfi       
•     Mjög gott vald á ritaðri og talaðri ensku er skilyrði

MENNTUN OG HÆFNISKRÖFUR:

•     Menntun sem nýtist í starfi (snyrtifræði kostur)
•     Reynsla af sölu- og þjónustustörfum 
•     Góð almenn tölvukunnátta (NAV og Excel kunnátta kostur)
•     Gott vald á íslensku í ræðu og riti
•     Gott vald á talaðri ensku 
•     Lipurð í mannlegum samskiptum 
•     Góðir samstarfshæfileikar 
•     Þjónustulund, stundvísi og snyrtimennska

ORF Líftækni er íslenskt þekkingarfyrirtæki sem framleiðir vörur sem byggja á 
lífvísindum, m.a. BIOEFFECT húvörur sem seldar eru á Íslandi og erlendis og hafa 
fengið ýmsar viðurkenningar fyrir virkni sína og hreinleika. Hjá ORF Líftækni starfar 
breið flóra fólks, með fjölbreyttan bakgrunn, reynslu og þekkingu. ORF Líftækni 
leitast við að vera eftirsóknarverður vinnustaður fyrir konur jafnt sem karla. 

Umsókn ásamt ferilskrá og kynningarbréfi óskast 
send í gegnum heimasíðuna Alfreð (www.alfred.is) 
fyrir dagslok 9. janúar 2019. Nánari upplýsingar um 
starfið veitir Harpa Magnúsdóttir í síma 591-1590.

Nánari upplýsingar um félagið og vörumerkin BIOEFFECT og ISOKINE má finna á 
heimasíðu félagsins: www.orf.is. Æskilegt er að viðkomandi umsækjendur geti hafið 
störf sem fyrst. Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál og þeim svarað.

AÐSTOÐARMAÐUR Á RANNSÓKNASTOFU

ORF Líftækni hf. leitar að nákvæmum og samviskusömum aðstoðarmanni á 
rannsóknastofu félagsins. Viðkomandi starfsmaður mun aðallega starfa innan 
próteintæknideildar en jafnframt sinna verkefnum innan annarra deilda 
Rannsókna- og nýsköpunarsviðs félagsins.

•     Verkefni í tengslum við gæðaeftirlit BIOEFFECT húðvara (ELISA QC og
       örverumælingar QC)
•     Aðstoðar við próteinframleiðslu í verksmiðju 
•     Almenn verkefni á rannsóknastofu (t.d. þvottur glervöru o.fl.)

ALÞJÓÐLEGUR VIÐSKIPTASTJÓRI – 
KEY ACCOUNT MANAGER

ORF Líftækni hf. óskar eftir að ráða metnaðarfullan og reyndan einstakling í starf 
alþjóðlegs viðskiptastjóra fyrir BIOEFFECT húðvörur félagsins.
Leitað er að einstaklingi sem er tilbúinn til þess að takast á við skemmtileg 
og fjölbreytt verkefni sem snúa að BIOEFFECT húðvörulínunni. 

•     Uppbygging og eftirfylgni á sölustarfi félagsins erlendis
•     Aðaltengiliður og ábyrgð á völdum markaðssvæðum erlendis
•     Þátttaka og eftirfylgni með sölu- og markaðsáætlunum  

SÖLUFULLTRÚI – 
80% AFLEYSINGARSTARF Í 12 MÁNUÐI

ORF Líftækni hf. leitar að sölufulltrúa með góða þjónustulund. Meginhluti 
starfsins felst í að taka niður pantanir í verslunum og sjá til þess að framsetning 
BIOEFFECT húðvaranna sé samkvæmt þeim stöðlum sem ORF Líftækni setur 
vörunum ásamt því að sjá um kynningar og sölu á BIOEFFECT húðvörum í 
verslunum. Viðkomandi þarf að geta unnið að hluta til um helgar og á álags-
tímum. Starfsmaðurinn mun einnig vera til aðstoðar í húðrannsóknum í samstarfi 
við deildarstjóra Heilbrigðisvísindadeildar, þar sem rannsóknarhópar koma í 
húðmælingar í tengslum við þróun á BIOEFFECT húðvörum.

•     Heimsóknir í verslanir og skráning pantana 
•     Kynningar og sala á BIOEFFECT húðvörum í verslunum 
•     Tryggja góða framsetningu á vörum í verslunum
•     Skráningar í gæðakerfi félagsins 
•     Aðstoð við húðrannsóknir

VERKEFNASTJÓRI Í VIÐSKIPTAÞRÓUN OG GREININGUM

ORF Líftækni hf. leitar að drífandi og skipulögðum einstaklingi í stöðu verkefna-
stjóra í viðskiptaþróun og greiningum. Um er að ræða áhugavert og krefjandi 
starf innan ört vaxandi, alþjóðlegs þekkingarfyrirtækis.

•     Gerð fýsileikamats og annarra greininga í tengslum við nýjar vörur, 
       markaði og verkefni
•     Uppbygging viðskiptaáætlana fyrir þróunarverkefni
•     Eftirfylgni viðskiptaáætlana á grunnstigum þróunarverkefna
•     Greiningar og framkvæmdaáætlanir tengdar rekstrarumbótum
•     Þróun og eftirfylgni annarra sérverkefna



Kópavogsbær auglýsir eftirtalin störf 
laus til umsóknar:

kopavogur.is

Grunnskólar
Dönskukennari í Kópavogsskóla
Forfallakennarar í Álfhólsskóla
Forfallakennari í Kópavogsskóla
Forfallakennari í Vatnsendaskóla
Frístundaleiðbeinandi í Salaskóla
Frístundaleiðbeinandi í Vatnsendaskóla
Leikskólar
Deildarstjóri í Kópahvol
Leikskólakennari í Álfaheiði
Leikskólakennari í Baug
Leikskólakennari í Grænatún
Leikskólakennari í Kópahvol
Leikskólasérkennari í Álfaheiði
Velferðarsvið
Starfsmaður á heimili fyrir fatlaða

Umsóknir ásamt upplýsingum um störfin 
eru á vef Kópavogsbæjar, kopavogur.is.

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Deildarstjóri í málefnum aldraðra óskast til starfa hjá Sveitarfélaginu Ölfusi í 
100% starf.  Auglýst er eftir öflugum og metnaðarfullum leiðtoga til að stýra 
málefnum eldri borgara í sveitarfélaginu.
.
Helstu verkefni

• Stjórnunarleg ábyrgð á þjónustu við eldri borgara í sveitarfélaginu
• Ábyrgð á daglegri umsjón með rekstri dagdvalar, stuðningsþjónustu og mötuneyti
• Stefnumótun og umbótastarf

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Þekking og reynsla af vinnu með öldruðum
• Leiðtogahæfileikar og framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
• Reynsla af stjórnun og umbótarstarfi
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti

Umsókn með upplýsingum um menntun og starfsreynslu berist til; 
Maríu Kristjánsdóttur, forstöðumanns Skóla- og velferðarþjónustu Árnesþings 
á netfangið maria@hveragerdi.is, fyrir 25. janúar 2019.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Samband íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags 
innan Bandalags háskólamanna.

Samstarf er á milli sjö sveitarfélaga í Árnessýslu á sviði skóla- og velferðarþjónustu. 
Einn forstöðumaður er yfir svæðinu og er sameiginleg skólaþjónustu- og velferðarnefnd. 
Forstöðumaður hefur yfirumsjón með faglegu starfi og ráðgjöf. Sveitarfélögin bjóða upp á 
fjölbreytt verkefni á sviði skóla- og velferðarmála og svigrúm til nýrra verkefna og vinnubragða.

... hamingjan er hér!

Deildarstjóri í málefnum aldraðra

Artasan er sérhæft fyrirtæki á sviði markaðssetningar á 
samheitalyfjum, lausasölulyfjum og öðrum heilsuvörum. 

Gildi Artasan eru áreiðanleiki, hreinskiptni og framsækni.

Sölufulltrúi
Artasan óskar eftir að ráða metnaðarfullan og öflugan einstakling í starf sölufulltrúa. 
Viðkomandi mun bera ábyrgð á sölu og kynningu á vörum fyrirtækisins ásamt 
samskiptum við viðskiptavini.

Helstu verkefni

• Sala á vörum fyrirtækisins til viðskiptavina

• Framstillingar og kynningar á vörum

• Skipulagning söluferða í samráði við markaðsstjóra

• Fylgist með eftirspurn og vöruþróun á markaði

• Að efla og viðhalda tengslum við viðskiptavini

Menntunar og hæfniskröfur

• Reynsla af sölustörfum er æskileg

• Frumkvæði og skipulögð vinnubrögð

• Mjög góðir samskiptahæfileikar og lausnarmiðað viðhorf

• Góð almenn tölvukunnátta

• Ökuréttindi 

Einungis er tekið við umsóknum í gegnum heimasíðu Artasan www.artasan.is og eru 
umsækjendur beðnir um að láta ferilskrá fylgja með. Farið verður með allar umsóknir 
sem trúnaðarmál og öllum verður svarað.

Nánari upplýsingar veita Brynjúlfur Guðmundsson, framkvæmdastjóri Artasan 
í síma 824 9220 og Pétur Veigar Pétursson  í síma 897 1626. 

Umsóknarfrestur er til og með 7. janúar 2019.

Laus störf við  
leikskólann  
Araklett á  

Patreksfirði

Við óskum eftir sérkennslustjóra frá 1. mars 
næstkomandi. 
Umsóknarfrestur til 31. janúar 2019

Óskum enn fremur eftir að ráða deildarstjóra og 
leikskólakennara til starfa hjá okkur.  
Umsóknarfrestur er til  1. janúar 2019.
Laun eru samkvæmt kjarasamningum leikskólakennara og 
sambands íslenskra sveitarfélaga.
Araklettur er þriggja deilda leikskóli fyrir börn frá 14 mánaða 
- 6 ára. Við erum „Skóli á grænni grein“ og vinnum eftir 
„Lífsmenntarstefnunni“ (Living Values Education).  
Virðing, traust og gleði eru aðaláhersluþættir leikskólans. 
Við njótum sérfræðiþjónustu frá TRÖPPU.   
Nánari upplýsingar um leikskólann er að finna á heimasíðu 
okkar: https://www.leikskolivesturbyggdar.net/

Hæfniskröfur:
• Leikskólasérkennaramenntun, leikskólakennaramenntun
• Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum með ungum  
 börnum æskileg.
• Færni í samskiptum.
• Frumkvæði í starfi og faglegur metnaður.
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð.
• Góð íslenskukunnátta.

Vakin er athygli á því að ef við náum ekki að ráða  leikskóla-
sérkennara og leikskólakenna kemur til greina að ráða 
annað háskólamenntað fólk eða leiðbeinendur. Karlar jafnt 
sem konur eru hvött  til að sækja um.

Nánari upplýsingar veitir leikskólastjóri í síma 450 2343 og 
833 8343. Umsóknir berist til leikskólastjóra á netfangið 
halla@vesturbyggd.is
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Ný tækifæri,
nýjar áskoranir!

www.hagvangur.is

MANNAUÐSSTJÓRI MEÐ KEPPNISSKAP
Bílabúð Benna leitar að öflugum einstaklingi sem hefur reynslu og áhuga á starfsmanna- og mannauðsmálum og langar að leiða þau mál í öflugu félagi. Mannauðsstjóri heyrir beint 
undir forstjóra og situr fundi framkvæmdastjórnar.  Starfið er nýtt og krefjandi í lifandi umhverfi þar sem starfa um 70 manns.

Hæfniskröfur

• Þekking og reynsla af mannauðsstjórnun.

• Góð hæfni til að leiða mál og fá fólk í lið með sér.

• Góð hæfni til tjáningar (munnlega og skriflega), jákvæðni  og drifkraftur – og  
 auðvitað góð færni í mannlegum samskiptum.

• Kurteisi og tillitsemi í mátulegri blöndu við ákveðni og þrautseigju til að láta hluti  
 gerast – og húmor.

• Góð færni í íslensku og ensku.

Helstu verkefni

Hlutverk - Leiðtogi innan Bílabúðar Benna hvað varðar mönnun, þjálfun, frammistöðumat, 
hvatningu og innri samskipti – og uppbyggingu á eftirsóknarverðum vinnustað.

Mönnun - Ráðgjöf til stjórnenda um mannaflaþörf og nálgun, umsjón með og aðstoð við 
ráðningar, tilfærslur innandyra.

Þjálfun - Starfsþróun og arftakaáætlanir, fræðslustefna, stjórnendaþjálfun, nýliðaþjálfun, 
leiðir innri og ytri kennslu og þjálfun.

Frammistöðumat - Útfærslur og aðstoð við frammistöðumat og starfsmannasamtöl, 
umsjón með endurgjöf og eftirfylgni.

Hvatning - Uppbygging á góðum starfsanda, launastefna og launastrúktur, aðbúnaður
og aðstaða starfsmanna, hlunnindi, túlkun kjarasamninga og ráðgjöf til stjórnenda.

Samskipti - Innri upplýsingagjöf, innri vefur, mannfagnaðir og viðburðir, viðhorfskannanir, 
dagleg starfsmannamál (agamál), samskipti við samtök atvinnulífsins, ráðgjöf og aðstoð 
við starfsfólk, öryggi og heilsa.

Hæfniskröfur

• Menntaður bifvélavirki með meistararéttindi eru æskileg. Önnur menntun kemur til greina.

• Góð kunnátta í ensku og tölvufærni.

• Sjálfstæður í vinnubrögðum.

• Metnaður og vilji til að ná árangi.

Starfssvið

• Viðgerðir og viðhald á bílum frá Porsche, Opel og SsangYong.

• Ábyrgðarviðgerðir á bílum í ábyrgð.

• Þátttaka í þjálfunarætlun framleiðenda.

BIFVÉLAVIRKI
Bílabúð Benna óskar eftir vönum bifvélavirkja til starfa á þjónustuverkstæði fyrirtækisins. Við leitum að einstaklingi með þægilegt viðmót, keppnisskap og hæfileika til að vinna í teymi.

STARFSMAÐUR Á FJÁRMÁLASVIÐI
Viltu vinna á líflegum vinnustað? Bílabúð Benna leitar að metnaðarfullum einstaklingi í starf bókara í fjármáladeild fyrirtækisins – um framtíðarstarf er að ræða.

 Starfssvið

• Færsla bókhalds og afstemmingar.

• Uppgjör ferðakostnaðar.

• Afstemmingar lánardrottna, kreditkorta og lánafyrirtækja.

• Önnur tilfallandi skrifstofustörf.

 

 

Hæfniskröfur

• Mikil reynsla af sambærilegu starfi.

• Góð tölvukunnátta skilyrði, þ.e. reynsla af Excel / Outlook
 og fjárhagskerfi NAV / OpusAllt.

• Nákvæmni, dugnaður og keppnisskap.

Umsókn, ásamt ferilskrá, berist til:
aevar@benni.is fyrir 14. janúar.

Umsókn, ásamt ferilskrá, berist til:
halla@benni.is fyrir 14. janúar.

Umsókn, ásamt ferilskrá, berist til:
 tryggvi@benni.is fyrir 14. janúar.



Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
• Víkingur – Endurnýjun aðalvallar. Jarðvinna,  

lagnir og tæknirými, útboð nr. 14385. 

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

Grunnskólafulltrúi á fræðslusviði
Reykjanesbær auglýsir starf grunnskólafulltrúa laust til umsóknar. Leitað er að metnaðarfullum 
einstaklingi sem býr yfir leiðtogahæfileikum, hefur víðtæka þekkingu á skólastarfi, framsækna skólasýn 
og er tilbúinn að taka þátt í mótun menntunar til framtíðar í Reykjanesbæ. Fræðslusvið annast stjórnsýslu, 
rekstur og þjónustu vegna uppeldis- og menntamála í bæjarfélaginu. 

Starfssvið grunnskólafulltrúa
• Ráðgjöf, umsjón og eftirlit með faglegum og 

rekstrarlegum þáttum í grunnskólastarfi 
• Tengsl við aðrar stofnanir, skýrslugerð og 

stjórnsýsla sem tengist málaflokknum
• Veita ráðgjöf og stuðla að þróun, nýsköpun og 

stefnumörkun varðandi grunnskólamál
• Umsjón með skipulagi endur- og símenntunar 

og stuðningur við starfsþróun í samráði við 
skólastjórnendur

• Eftirlit með gerð starfsáætlana, skólanámskráa 
og sjálfsmatsskýrslna

Menntunar- og hæfniskröfur
• Leyfi til að nota starfsheitið grunnskólakennari.
• Viðbótarmenntun á sviði stjórnunar eða 

uppeldis- og menntunarfræða
• Reynsla af faglegri forystu á sviði kennslu og 

þróunar í skólastarfi
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum og 

samstarfshæfileikar
• Þekking og færni í áætlanagerð.
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum ásamt 

góðri skipulagshæfni
• Þekking og vilji til að leita nýrra leiða í 

skólastarfi og leiða framsækna skólaþróun

Ráðið er í stöðuna frá og með 1. febrúar 2019. Umsóknarfrestur er til og með 3. janúar 2019. Laun eru 
samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ.

Umsóknum er skilað rafrænt á vef Reykjanesbæjar, Stjórnsýsla: Laus störf. Umsókn fylgi starfsferilskrá ásamt 
kynningarbréfi þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningi fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Helgi Arnarson sviðsstjóri Fræðslusviðs, helgi.arnarson@reykjanesbaer.is

Job.is
GLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á

Job.is

Job.isGLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á

Kennsla

Iðnaðarmenn Heilbrigðisþjónusta

Veitingastaðir Ferðaþjónusta

Verslun og þjónusta
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FRONT-END SOFTWARE ENGINEER SOFTWARE ENGINEER - DEVOPS

Opportunities at Tern Systems

SOFTWARE ENGINEER

jobs@ tern.i www.tern.is

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.

Að gera betur í dag en í gær 

er drifkraftur nýrra hugsana 

og betri árangurs.

Starfsmenn eru lykill 

að árangri allra fyrirtækja.

Rannsóknir auka þekkingu 

og gera ákvarðanir markvissari



Afsláttur
631.000 kr.

Afsláttur
1.000.000 kr.

Afsláttur
1.200.000 kr.

OPEL ATVINNUBÍLAR

Kynntu þér Opel atvinnubíla á opel.is eða hafðu
samband við sölumann í síma eða á opel@opel.is
og fáðu nánari upplýsingar

Sýningarsalir:
Krókháls 9,  Reykjavík, 590 2000
Njarðarbraut 9, Reykjanesbæ, 420 3330

Birt m
eð fyrirvara um

 m
ynda- og textabrengl

THE FUTURE IS EVERYONE’S

Sætisfjöldi:
Vél:

Gírskipting:
Burðargeta:

Rúmtak:

Tog:
   Eyðsla:

Verð:
Tilboðsverð:

Tilb.verð án vsk. aðeins: Tilb.verð án vsk. aðeins: Tilb.verð án vsk. aðeins:

Movano hópferðabíll (L3H2)
3 manna
1.6L dísel
Beinskiptur 6 gíra
1.280
1598
115
300 við 1750sn
6,5

4.090.000 kr.
3.459.000 kr.

9 manna
2.3L dísel
Beinskiptur 6 gíra
838
2298
145
350
6,6 - 6,3

6.390.000 kr.
5.390.000 kr.

17 manna
2.3L dísel
Beinskiptur 6 gíra
1.302
2298
145
350
7,8 - 8,0

7.790.000 kr.
6.590.000 kr.

Movano (L1H1)Vivaro - sendibíll (L2H1)

ÁRAMÓTA
SPRENGJA!

Nýttu þér skattalegt hagræði ársins
sem er að líða

Nokkrir sendi- og hópferðabílar
á dúndur afslætti

Sætisfjöldi:
Vél:

Gírskipting:
Burðargeta:

Rúmtak:

Tog:
   Eyðsla:

Verð:
Tilboðsverð:

Movano hópferðabíll (L3H2)
3 manna
1.6L dísel
Beinskiptur 6 gíra
1.280
1598
115
300 við 1750sn
6,5

4.090.000 kr.
3.459.000 kr.

9 manna
2.3L dísel
Beinskiptur 6 gíra
838
2298
145
350
6,6 - 6,3

6.390.000 kr.
5.390.000 kr.

17 manna
2.3L dísel
Beinskiptur 6 gíra
1.302
2298
145
350
7,8 - 8,0

7.790.000 kr.
6.590.000 kr.

Movano (L1H1)Vivaro - sendibíll (L2H1)

Tilb.verð án vsk. aðeins:

2.780.000 kr.   
Tilb.verð án vsk. aðeins:

4.347.000 kr.   
Tilb.verð án vsk. aðeins:

5.314.000 kr.   


