
STARFSMAÐUR
ÓSKAST Í NÍTRÓ

SÍMI 440 1000
WWW.N1.IS 

N1 BÍLAÞJÓNUSTA
N1 er leiðandi verslunar- og þjónustufyrirtæki á sviði 
bílatengdrar starfsemi fyrir einstaklinga og fyrirtæki.

N1 óskar eftir að ráða starfsmann í verslun Nítró
að Bíldshöfða. Helstu vöruflokkar verslunarinnar
eru mótorhjól, fjórhjól, jetski og fylgihlutir þeirra.

Helstu verkefni:
Skrifa út hjól og tæki
Umsóknir lána
Útfylling skráningapappíra
Önnur tilfallandi verkefni er varða sölu á 
hjólum og öðrum tækjum

Hæfniskröfur:
Almenn tölvuþekking
Þjónustulipurð
Samskiptafærni
Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð
Stundvísi

Nánari upplýsingar um starfið veitir
Haukur Þorsteinsson verslunarstjóri Nítró í
síma 440 1221. Vinsamlegast sækið um starfið
á www.n1.is fyrir 30. júlí n.k.

Tollstjórinn í Reykjavík óskar eftir að ráða í tvær stöður lögfræðinga á tollasviði.
Hjá tollstjóranum starfar hópur hæfileikaríks starfsfólks sem hefur það að markmiði að veita góða og 

skilvirka þjónustu og standa vörð um hagsmuni almennings og atvinnulífs. Lögð er áhersla á símenntun

starfsmanna, heilsueflingu og góðan aðbúnað

Embættispróf í lögfræði eða sambærilegt próf.

Gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti.

Tölvufærni og hæfni til að aðlagast 

  breytingum og nýjungum.

Frumkvæði og hæfileiki til að greina og leysa

  úr vandamálum.

Nauðsynlegt er að umsækjendur hafi til að

  bera lipurð í mannlegum samskiptum, séu

  kurteisir og búi yfir þjónustulund. 

Krafist er traustra vinnubragða og stundvísi.

Hreint sakavottorð.

Svörun erinda og álitaefna í tengslum við

  tollamál ásamt gerð úrskurða.

Ráðgjöf varðandi tollamál og tollframkvæmd,

  svo sem rannsókn og afgreiðsla tollalaga- 

  brota, tollafgreiðslu og tollheimtu.

Gerð lögfræðilegra álitsgerða um tollamál  

  og veiting umsagna.

Verkefnastjórnun og þróun verkferla.

Gerð leiðbeiningarita og handbóka.

Kennsla við Tollskóla ríkisins.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. Athygli er vakin á að 
umsóknir gilda í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.

LAUST
STARF

HJÁ TOLLSTJÓRA

Starfssvið:Menntunar- og hæfniskröfur:

Um er að ræða fjölbreytt störf með möguleika á 
sveigjanlegum vinnutíma. Launakjör eru 
samkvæmt kjarasamningum opinberra starfs-
manna. Um starfskjör, réttindi og skyldur gilda að 
öðru leyti lög um réttindi og skyldur starfsmanna 
ríkisins nr. 70/1996.

Nánari upplýsingar um starfið veita Harpa Hallsdóttir,
sérfræðingur á starfsmannasviði, í síma 560-0352
og Helga Hauksdóttir, deildarstjóri lögfræði-
deildar, í síma 864-3416.

Umsóknarfrestur er til 7. ágúst. nk. Umsóknir 
merktar „lögfræðingur tollasvið“ ásamt ferilskrá 
skal skila til starfsmannasviðs embættisins 
Skúlagötu 17, 101 Reykjavík eða í gegnum 
tölvupóst: starf@tollur.is



SÍMI 440 1000
WWW.N1.IS

N1 er leiðandi verslunar- og þjónustufyrirtæki á sviði bílatengdrar starfsemi fyrir einstaklinga og fyrirtæki.

STÖRF Í BOÐI
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HJÓLBARÐAVÖRUHÚS
N1 óskar eftir að ráða starfsmann í hjólbarðavöruhús að Bíldshöfða 
í Reykjavík.

Helstu verkefni:
Öll almenn lagerstörf á 
hjólbarðalager

VÖRUHÚS BÍLDSHÖFÐA
N1 óskar eftir að ráða starfsmann í vöruhús að Bíldshöfða í Reykjavík.

Helstu verkefni:
Öll almenn lagerstörf

Nánari upplýsingar um störfin veitir Björn Björnsson, vöruhússtjóri Bíldshöfða, í síma 440 1251.
Áhugasamir geta sótt um störfin á www.n1.is.

VÖRUHÚS GELGJUTANGA
N1 óskar eftir að ráða starfsmann í vöruhús að Gelgjutanga í Reykjavík. 

Helstu verkefni:
Vörumóttaka
Meðhöndlun endursendinga
Önnur tilfallandi verkefni

Nánari upplýsingar um starfið veitir Reynar Ellerup, vöruhússtjóri Gelgjutanga, í síma 440 1280.
Áhugasamir geta sótt um starfið á www.n1.is.

Æskilegir eiginleikar:
Þekking á starfsemi vörulagers
Almenn tölvuþekking
Þjónustulipurð
Samskiptafærni
Stundvísi

Æskilegir eiginleikar:
Almenn þekking á lagerstörfum 
Þjónustulipurð
Stundvísi
Ökuréttindi

Æskilegir eiginleikar:
Almenn þekking á lagerstörfum og hjólbörðum
Þjónustulipurð
Stundvísi
Ökuréttindi

Verkefnastjórar unglingastarfs

Reykjavíkurdeild Rauða kross Íslands auglýsir eftir
verkefnisstjórum til þess að halda utanum unglingastarf á 
vegum deildarinnar næsta vetur. 

Unglingahóparnir verða tveir og mun hvor hópur hittast 
vikulega.

Reynsla af verkefnastjórnun eða starfi með unglingum er 
skilyrði. Þekking á starfi Rauða krossins og/eða 
sjálfboðnum störfum er kostur. Um 25% stöðugildi er að 
ræða.

Viðkomandi þurfa að geta hafið störf 10. ágúst. 
Umsóknarfrestur er til 01. ágúst. Umsóknir sendist á 
marin@redcross.is



STARFSMANNAMIÐLUN

VANTAR ÞIG 
VANA SMIÐI?
Voot starfsmannamiðlun hefur 
milligöngu um að útvega innlenda 
sem erlenda starfsmenn fyrir ýmsar 
greinar atvinnulífsins

Er starfsmannaleiga rétta 
lausnin fyrir þig?

HAFNARGATA 90• 230 REYKJANESBÆR • WWW.VOOT.IS

SÍMI 581 2222

STARFSMANNAMIÐLUN

VANTAR ÞIG VANA
VERKAMENN?
Voot starfsmannamiðlun hefur 
milligöngu um að útvega innlenda 
sem erlenda starfsmenn fyrir ýmsar 
greinar atvinnulífsins

Er starfsmannaleiga rétta 
lausnin fyrir þig? 

HAFNARGATA 90• 230 REYKJANESBÆR • WWW.VOOT.IS

SÍMI 581 2222

KÓPAVOGSBÆR

www.kopavogur.is - www.job.is

Frá Kársnesskóla
Laus störf næsta skólaár

• Umsjónarkennari á miðstigi

• Starfsmaður í Dægradvöl 100%

Laun samkvæmt kjarasamningi Launanefndar 
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélaga.

Hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um 
störfin.

Nánari upplýsingar 
gefur skólastjóri í síma 

570 4100 og 898 4107, 
netfang gudrunpe@kask.kopavogur.is



STARFSMANNAMIÐLUN

VANTAR ÞIG PÍPU-
LAGNINGARMENN?
Voot starfsmannamiðlun hefur 
milligöngu um að útvega innlenda 
sem erlenda starfsmenn fyrir ýmsar 
greinar atvinnulífsins

Er starfsmannaleiga rétta 
lausnin fyrir þig?

HAFNARGATA 90• 230 REYKJANESBÆR • WWW.VOOT.IS

SÍMI 581 2222

Skólaskrifstofa
S E L T J A R N A R N E S B Æ R

Leikskólinn Mánabrekka
Seltjarnarnesi

Laus störf:
• leikskólakennara
• starfsmanns með áhuga á uppeldisstörfum

Í leikskólanum er rekið metnaðarfullt upp-
eldisstarf þar sem lögð er áhersla á
umhverfismennt og tónlist.
Góð vinnuaðstaða.

Kynnið ykkur leikskólann á heimasíðu hans
www.seltjarnarnes.is/manabrekka

Upplýsingar gefur Guðbjörg Jónsdóttir
leikskólastjóri í síma 5959 281,
gudbjorgjo@seltjarnarnes.is

Laun skv. kjarasamningi Launanefndar
sveitarfélaga við Félag leikskólakennara og
Starfsmannafélags Seltjarnarness.

Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnar-
nesbæjar eru karlmenn hvattir til að sækja
um störf í leikskólum bæjarins.
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SÍMI 440 1000
WWW.N1.IS

N1 er leiðandi verslunar- og þjónustufyrirtæki á sviði bílatengdrar starfsemi fyrir einstaklinga og fyrirtæki.

Nánari upplýsingar veitir Sigríður Harðardóttir, mannauðssviði N1 í síma 440 1000.
Áhugasamir geta sótt um störfin á www.n1.is

Nánari upplýsingar veitir Hjalti Guðmundsson verslunarstjóri í síma 535 9100. 
Áhugasamir geta sótt um starfið á www.n1.is fram til 29. júlí n.k.

FJÖLBREYTT
STÖRF Í BOÐI

Hæfniskröfur:

Almenn þekking á verslun og þjónustu
Þekking á helstu bílavarahlutum og 
verkfærum
Samskiptafærni
Þjónustulund

Helstu verkefni:

Almenn afgreiðsla
Þjónusta við viðskiptavini
Önnur tilfallandi verkefni í versluninni

N1 óskar eftir að ráða starfsfólk í verslun og þjónustu.

N1 VERSLUN Í KÓPAVOGI

Hæfniskröfur:

Almenn þekking á verslun og þjónustu
Samskiptafærni
Þjónustulund

 Stundvísi og reglusemi

Helstu verkefni:

Almenn afgreiðsla
Þjónusta við viðskiptavini
Önnur tilfallandi verkefni í versluninni

N1 ÞJÓNUSTUSTÖÐVAR Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU
ALMENNT STARFSFÓLK

VAKTSTJÓRI

Hæfniskröfur:
Almenn þekking á verslun og þjónustu
Samskiptafærni
Þjónustulund

 Stundvísi og reglusemi

Helstu verkefni:

Almenn afgreiðsla og þjónusta 
við viðskiptavini

 Stjórnun starfsmanna á vaktinni
 Vaktauppgjör
 Pantanir

Önnur tilfallandi verkefni á stöðinni

N1 ÞJÓNUSTUSTÖÐ, HÁHOLTI  MOSFELLSBÆ



Fossaleynir 17 (Grafarvogi), 112 Reykjavík 
www.studlar.is mru@studlar.is

::: SUMARSTARF

Birtíngur útgáfufélag

Starfslýsing:

Nánari upplýsingar
515 5500

ingahuld@birtingur.is – www.birtingur.is

ÍSTAK  |  Engjateigi 7  |  105 Reykjavík sími  |  530 2700 
www.istak.is.

GISTIAÐSTAÐA ÓSKAST
ÍSTAK óskar eftir gistiaðstöðu á höfuðborgarsvæðinu 

fyrir 15 - 20 starfsmenn.

Áhersla er lögð á snyrtilegt húsnæði.

Áhugasamir vinsamlegast hafi samband í síma 

530 2700 á skrifstofutíma kl. 8:15 – 17:00 

eða sendi netpóst á istak@istak.is

STARFSMANNAMIÐLUN

VANTAR ÞIG 
VANA MÚRARA?
Voot starfsmannamiðlun hefur 
milligöngu um að útvega innlenda 
sem erlenda starfsmenn fyrir ýmsar 
greinar atvinnulífsins

Er starfsmannaleiga rétta 
lausnin fyrir þig? 

HAFNARGATA 90• 230 REYKJANESBÆR • WWW.VOOT.IS

SÍMI 581 2222

Upplýsingar um starfið og umsóknareyðublöð eru á 
skrifstofu ÍSTAKS, Engjateigi 7, 105 Reykjavík og í 
síma 530 2700 milli 8:15 og 17:00. Einnig er hægt er 
að senda inn umsókn á heimasíðu okkar www.istak.is.

SENDILL
ÍSTAK óskar eftir að ráða starfsmann til sendiferða 

og lagerstarfa.  Lyftararéttindi æskileg.

Móttaka flóttafólks

Leitum eftir sjálfboðaliðum

Sjálfboðaliðar
Reykjavíkurdeild óskar eftir sjálfboðaliðum til starfa vegna 
komu flóttafólks í sumar.  Helstu verkefni sjálfboðaliða verða: 

Undirbúningur: Standsetning á íbúðum.
Stuðningsfjölskyldur: Hlutverk stuðningsfjölskyldu er 
að mynda vináttutengsl og vera eins konar tengiliður 
hennar við samfélagið og mannlífið á 
aðlögunartímanum.

Áhugasamir hafi samband við Sjálfboðamiðstöð í síma 
5450400.

Auglýsingasími

– Mest lesið





KÓPAVOGSBÆR

LAUS STÖRF
Áhaldahús Kópavogs:
• Skráningarfulltrúi á skrifstofu
• Starfsmaður með reynslu í 
 frárennslislögnum

Félagssvið:
• Rekstrarfulltrúi

Félagsstarf aldraðra:
• Gjábakki, matráður 80%
   sími  554 3400 kl. 10-11

Félagsþjónusta Kópavogs:
• Liðveitandi/persónulegur ráðgjafi og 
 tilsjón
• Aðstoð við heimilisstörf
• Stuðningsfjölskyldur
Roðasalir, sambýli og dagþjálfun 
fyrir heilabilaða:
• Sjúkraliði 100% starf 
• Sjúkraliðanemi í hlutast. með námi
• Starfsmaður til aðhlynningar 

Íþróttamiðstöðin Versalir:
• Laugarvarsla/baðvarsla karla

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Digranesskóli:
• Umsjónarkennari á yngsta stig
Hjallaskóli:
• Kennari í leikrænni tjáningu
• Umsjónarkennari á yngsta stig
• Umsjónarkennari á miðstig
Hörðuvallaskóli:
• Skólaritari 100% starf
• Forstöðumaður Dægradvalar
Kársnesskóli: 
• Umsjónarkennari á miðstigi
• Starfsmaður í Dægradvöl
Kópavogsskóli:
• 50% starf í Dægradvöl
• Störf við ræstingar (75%)
Salaskóli:
• Umsjónarkennari í 1. – 4. bekk
• Kennari með þekkingu á táknmáli
• Stuðningsfulltr.m/þekkingu á táknmáli
• Stuðningsfulltrúi á unglingastig
• Stuðningsfulltrúi á yngsta stig
• Þroskaþjálfi til að vinna m/einhverfum
• Starfsfólk í dægradvöl, gangavörslu og 
 ræstingar
Smáraskóli:
• Tónmenntakennari 100%
• Húsvörður
Snælandsskóli:
   Heimilisfræðikennari

LEIKSKÓLAR KÓPAVOGS:
LAUS STÖRF NÆSTA SKÓLAÁR:
• Leikskólastjóri
• Deildarstjórar/Leikskólakennarar
• Störf vegna sérkennslu og störf í 
 mötuneytum

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is 

og www.job.is

Viltu vinna hjá fyrirmyndar fyrirtæki?

Danól er framsækið fyrirtæki, leiðandi í 
innflutningi, markaðssetningu og dreifingu á 
mat- og sérvöru fyrir verslanir, bakarí og 
veitingahús. Danól var stofnað 1932 og er í dag 
stærsta innflutnings- og dreifingarfyrirtækið á 
Íslandi í almennri matvöru.

Í vöruhúsi Danól er að finna fullkomnasta búnað 
sem völ er á í meðferð matvæla. Vöruhúsið 
rúmar 4.500 pallettur, þar af rúmar 650 
pallettur í hágæða frystiklefum. Ennfremur er 
sölu- og dreifingarkefi Danól er með því 
fullkomnasta sem gerist.

Meðal þekktari vörumerkja Danól eru Nestlé, 
Merrild kaffi, Burton´s, Daloon, Hatting, Findus, 
Göteborg´s kex, Oroblu, L´oréal, Vichy, 
Maybelline, Johnson & Johnson, Metsa Tissue, 
Duni, Haribo og Mentos.

Hjá Danól starfa um 80 starfsmenn og vill 
fyrirtækið stuðla að starfsánægju starfsfólks og 
að það hafi tækifæri til að vaxa í starfi.
Einkunnarorð fyrirtækisins eru traust, gæði og 
hagkvæmni.

Danól óskar eftir að ráða kraftmikinn og metnaðarfullan starfsmann 
til almennra lagerstarfa.
Unnið er á tvískiptum vöktum mánudaga til fimmtudaga / föstudaga.

Í boði er 
• Mjög fullkomin vinnuaðstaða
• Góður aðbúnaður fyrir starfsfólk 
• Samhentir og skemmtilegir vinnufélagar
• Góð laun

Hæfniskröfur
• Reynsla af lagerstörfum
• Lyftarapróf æskilegt
• Lipurð í mannlegum samskiptum

Áhugasamir sendi greinargóða umsókn, sem tilgreinir menntun, reynslu og 
fyrri störf, til Danól, Skútuvogi 3, merkta „Lagerstarfsmaður“ eða á netfangið 
ee@egils.is fyrir 27. júlí nk.

Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál og þeim öllum svarað.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Elísabet Einarsdóttir starfsmannastjóri 
í síma 580 9029.

Daníel Ólafsson ehf. · Skútuvogur 3 · 104 Reykjavík · sími 580 6600 · www.danol.is

Lagerstarfsmaður



netfang: saevar@hamraborg.is
Sími: 554 2200 - Fax: 564 2277

Verkfræðistofan Hamraborg
Hamraborg 10  -  200 Kópavogi

ARKITEKTAR, BYGGINGAFRÆÐINGAR OG 
TÆKNITEIKNARAR ÓSKAST TIL STARFA

ARKITEKTAR OG 
BYGGINGAFRÆÐINGAR
Við leitum að arkitektum og byggingafræðingum 
til starfa við almenna hönnun.  Jafnframt þurfa 
þeir að geta starfað sjálfstætt og stýrt verkefnum 
fyrir hönd fyrirtækisins.

TÆKNITEIKNARAR
Leitum að tækniteiknurum til að sinna almennum 
hönnunar- og teiknistörfum.

Áhugasamir hafi samband við Helgu 
Benediktsdóttur framkvæmdastjóra í 
síma 562 5020 eða 821 5024 og á net-
fanginu  helga@arkitektur.i s

Fullum trúnaði heitið í meðferð umsókna. 
Öllum umsóknum svarað.

Vegna aukinna verkefna leitar arkitektur.is að ö  ugu og framsæknu fólki í hönnunarhópinn.

www.ark itektur. i sHverfisgata 26
101 Reykjavík
Sími: 562 5020     

Kaupangur v. Mýrarveg
600 Akureyri
Sími: 462 6727     

Víkurbraut 13
230 Reykjanesbæ
Sími: 421 5020

Félagsstofnun stúdenta
á og rekur átta
kaffistofur á
háskólasvæ›inu.

Kaffistofur stúdenta eru
í A›albyggingu,
Árnagar›i, Eirbergi,
Háskólabíói, Lögbergi,
Læknagar›i, Odda og
Öskju.

Félagsstofnun stúdenta er
sjálfseignarstofnun me›
sjálfstæ›a fjárhagsábyrg›.
A› henni standa stúdentar
innan Háskóla Íslands, HÍ
og menntamálará›uneyt-
i›. Auk Kaffistofa stúdenta
rekur FS Bóksölu stúdenta,
Leikskóla stúdenta,
Stúdentagar›a og
Stúdentami›lun.
Starfsfólk FS er um 100
talsins.

Kaffistofur stúdenta leita a› fljónustulundu›um einstaklingum
til a› starfa á Kaffistofum stúdenta. Í bo›i eru heilsdags- og
hlutastörf í líflegu umhverfi á flægilegum vinnutíma.

Áhugasamir hafi samband vi› Stúdentami›lun FS í s: 570 0888

Viltu starfa í
líflegu umhverfi?

rði

Leyfðu okkur
         að aðstoða.

Skráðu þig á
www.hhr.is.

» Ráðningarþjónusta

HH Ráðgjöf, Ráðningarþjónusta • Fiskislóð 81 • 107 Reykjavík
Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

     Ert þú í
 atvinnuleit?



Sölustjóri

Kynnisferðir ehf. vilja ráða sölustjóra til 
félagsins sem allra fyrst vegna aukinna 
umsvifa.

Við leitum að manneskju sem býr yfir góðri 
kunnáttu í íslensku og ensku og með 
skipulagshæfileika og góða þekkingu á 
íslenskum ferðamarkaði. Starfsreynslu hjá 
íslenskri ferðaskrifstofu er krafist. 

Umsóknir sendast til Kynnisferða ehf., 
Vesturvör 34, 200 Kópavogi fyrir 27. júlí 
2007, eða með tölvupósti birna@re.is. 
Farið verður með allar umsóknir sem 
trúnaðarmál.

__________ Útboð ___________

Verkfræðistofan Hnit hf, fyrir hönd Rangárþings ytra, 
óskar eftir tilboðum í verkið: 

RANGÁRHÖLLIN
Reiðhöll við Gaddstaðaflatir

ALÚTBOÐ

Verkið felst í að hanna, byggja og afhenda fullbúna um 
2.000 m² reiðhöll og um 240 m² tengibyggingu við 
Gaddstaðaflatir á Hellu. Verkið er boðið út sem 
heildarverk með alhönnun og frá jarðvinnu til 
fullbúinnar byggingar.  

Verkinu skal vera að fullu lokið 15. maí 2008. 

Útboðsgögn verða afhent í afgreiðslu Hnits hf, 
Háaleitisbraut 58-60 frá og með mánudeginum 23. júlí 
2007 kl. 12:00. 

Tilboð verða opnuð á sama stað þriðjudaginn 14. 
ágúst 2007 klukkan 14:00.
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Eignarhaldsfélagið Fasteign hf. óskar fyrir hönd Háskólans 
í Reykjavík hér með eftir tilboðum í verkið:
Háskólinn í Reykjavík – Jarðvinna

Verkið felst í því að grafa fyrir nýbyggingu Háskólans og endurfylla að
hluta með burðarhæfum fyllingum undir nýbyggingu.

Helstu magntölur eru:
Gröftur 59.000 m3

Fyllingar 15.000 m3

Verkinu skal skilað í áföngum og vera að fullu lokið 15. maí 2008. 
Útboðsgögn fást afhent á skrifstofu VGK Hönnunar hf., Grensásvegi 1,
Reykjavík, frá og með þriðjudeginum 17. júlí 2007 kl 14.00.

Tilboð verða opnuð á skrifstofu VGK Hönnunar hf., fimmtudaginn 
2. ágúst 2007 kl. 11.00. 

ÚTBOÐ – JARÐVINNA

Gránugötu 24, 580 Siglufirði, s. 464 9100, f. 464 9101
Ólafsvegi 4, 625 Ólafsfirði s. 464 9200, f. 464 9201

Spennandi starf í Fjallabyggð
Laun samkvæmt kjarasamningum Launanefndar sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag.

Sveitarfélagið Fjallabyggð er nyrst á Tröllaskaga og varð til
við sameiningu Ólafsfjarðar og Siglufjarðar árið 2006. Þar
búa um 2.400 manns. Bæirnir tveir eru afar fjölskylduvænir
og þaðan er stutt í góða útivistarmöguleika jafnt að sumri
sem vetri. Fjölbreytt þjónusta er í bæjunum og mannlíf gott
og líflegt.

Fjallabyggð

Skipulags- og byggingarfulltrúi Fjallabyggðar

Sveitarfélagið Fjallabyggð lýsir eftir umsóknum um stöðu skipulags- og byggingarfulltrúa.

Skipulags- og byggingarfulltrúi starfar samkvæmt skipulags- og byggingarlög nr. 73/1997, byggingareglugerð 441/1998 og skipulagsreglugerð
400/1998.  Hann hefur umsjón með skipulagsgerð, gefur út framkvæmdaleyfi, að fengnu samþykki sveitarstjórnar, og annast eftirlit með því að 
framkvæmdir séu í samræmi við útgefin leyfi.  Hann hefur auk þess yfirumsjón með umhverfismálum, gatnagerð, hreinlætismálum (sorphirða
og sorpeyðing, hreinsun gatna, opinna svæða o.þ.h.), fráveitumálum, umferðar- og samgöngumálum, ferlimálum, skráningu fasteigna, lóða- og 
jarðamálum, búfjármálum og forðagæslu.

Skipulags- og byggingarfulltrúi er yfirmaður tæknideildar Fjallabyggðar og ber ábyrgð á rekstri hennar og þeirra stofnana sem undir hana heyra, 
s.s. áhaldahúsa og veitustofnana. Hann gerir starfs- og framkvæmdaáætlanir fyrir þá málaflokka sem undir hann heyra og vinnur með yfirstjórn 
sveitarfélagsins að fjárhagsáætlun varðandi þá.

Skipulags- og byggingarfulltrúi hefur yfirumsjón með framkvæmdum á vegum sveitarfélagsins, gerð útboða og samninga og eftirlit þeirra. 
Hann hefur auk þess yfirumsjón með viðhaldi fasteigna sveitarfélagsins og annarra mannvirkja á vegum þess.

Skipulags- og byggingarfulltrúi á sæti í almannavarnanefnd.

Menntunar og hæfniskröfur:

• Umsækjendur þurfa að uppfylla skilyrði 48. og 49. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997og greinar 2.7 í skipulagsreglugerð
nr. 400/1998.

• Færni í mannlegum samskiptum
• Reynsla af sambærilegu starfi æskileg
• Reynsla af stjórnun og/eða verkefnisstjórnun
• Góð þekking á skipulags-, bygginga- og umhverfismálum

Umsóknarfrestur er til 7. ágúst n.k.
Tengiliður :  Þórir Kr. Þórisson bæjarstjóri,
thorir@fjallabyggd.is, s. 464-9100
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Vilt þú vinna
með þeim
bestu?

Tryggvagata11  • 101 Reykjavík

Því hefur löng-
um verið haldið 
fram að Íslend-
ingar séu dulít-
ið kuldalegir í 
s a m s k i p t u m . 
S k e m m t a n a -

glaðir útlending-
ar á börum bæj-

arins virðast oftar 
en ekki steinhissa á 

því að maðurinn í næsta barstól 
vilji ekki segja þeim ævisögu 
sína og fjölskylduleyndarmál 
yfir bjórkollu, og frekar stara 
ofan í eigið öl. 

Mér þykir við persónulega ekki 
kuldalegri en hver annar, en hitt 
er annað mál að við erum hundlé-
leg í að gefa og þiggja hrós. Fyrir 

nokkrum árum hóf ég hrósátak 
með sjálfri mér. Ég byrjaði bara 
að láta í ljós aðdáun mína, sama 
hvort hún kviknar vegna klæðn-
aðar fólks, skapgerðar eða nef-
stærðar. 

Fólk á hins vegar stundum erf-
itt með að taka slíkum gullhömr-
um. Það getur roðnað og blánað, 
eða bæði í einu, hóstað og stamað, 
eða hreinlega vísað öllu á bug. 
Það þykir mér leiðinlegast. Það 
er eins og metingurinn úr mynd-
menntatímum sitji enn í okkur.

Að því er mig minnir voru allir 
krakkar afskaplega ánægðir með 
sig og eigin verk, alveg þangað 
til að einhvers konar öfugsnúinn 
metingur hófst í myndmennt. 
Yfir nótt var það allt í einu ekki 

nógu smart að vera ánægður 
með abstrakt teikningu af fjöl-
skyldunni sinni, sem líktist yfir-
leitt frekar bleikum fíl. Í staðinn 
reyndu börnin, ég meðtalin, að ná 
nýjum hæðum í því að gera lítið 
úr afrakstri eigin erfiðis og hefja 
verk bekkjarfélaga sinna til 
vegs og virðingar. Það er frekar 
spaugilegt þegar litið er til baka, 
en því miður virðast allt of marg-
ir enn fastir í myndmenntatím-
unum og rógburði í eigin garð. 

Það stendur skrifað að sælla 
sé að gefa en þiggja. Í hróstilfell-
inu held ég að fólk ætti barasta 
að snúa þessu við hið snarasta og 
læra að þiggja. Það er eins og svo 
margt annað, vont en það venst. 
Og svo afar notalegt.


