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Sölufulltrúar
Hrannar Helgason, hrannar@frettabladid.is 512 5441
Viðar Ingi Pétursson, vip@frettabladid.is 512 5426

Verkefnastjóri liðaverndar
RARIK ohf. er hlutafélag í eigu ríkisins með
meginstarfsemi í dreifingu raforku auk þess
að reka fimm hitaveitur.
Starfsmenn RARIK eru um 200, aðalskrifstofa
er í Reykjavík og um 20 starfsstöðvar eru
dreifðar vítt og breitt um landið.
RARIK hefur á undanförnum áratugum
unnið jafnt og þétt að uppbyggingu
rafdreifikerfisins og er nú svo komið að um
60% þess er jarðstrengir.

Nánari upplýsingar um fyrirtækið má finna á
heimasíðu þess www.rarik.is

3"3*,ØTLBSFGUJSB§SÈ§BWFSLFGOBTUKØSBMJ§BWFSOEBS.FHJOWFSLFGOJFSVVQQTFUOJOHMJ§BCÞOB§BS
PHUFOHTMWJ§GKBSHTMVLFSGJ§
-FJUB§FSB§ESÓGBOEJPHNFUOB§BSGVMMVNFJOTUBLMJOHJUJMB§WJOOBB§¢FTTVNWFSLFGOVN4UBSGTTUÚ§
WFSLFGOBTUKØSBFSÓ3FZLKBWÓL
Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

Menntunar- og hæfniskröfur:

t6OEJSCÞOJOHVSPHÈUMBOBHFS§WFHOBMJ§BTLJQUB
t6QQTFUOJOHMJ§BCÞOB§BSPHUFOHTMWJ§
GKBSHTMVLFSGJ§
t:GJSGFS§PHQSØGVOMJ§BCÞOB§BSNF§SFHMVMFHVN
IUUJ
t6UBOVNIBMENF§TLSÈOJOHVÈSFLTUSBSUSVGMVOVN
t6OEJSCÞOJOHVSQBOUBOBGSÈCJSHKVN
t½OOVSWFSLFGOJ¢BSTFNTÏS¢FLLJOHWFSLFGOBTUKØSB
OâUJTUGZSJSULJOV

t)ÈTLØMBNFOOUVOÈTWJ§JSBGNBHOTWFSLGS§J
F§BULOJGS§J
t3FZOTMBBGWFSLFGOBTUKØSOVO
t3FZOTMBBGSBGWFJUVTUÚSGVNTLJMFH
t/ÈLWNOJPHTLJQVMBHÓWJOOVCSÚH§VN
t'SVNLW§JPHTKÈMGTU§JÓTUBSGJ
t+ÈLW§OJPHHØ§JSTBNTUBSGTIGJMFJLBS

6NGVMMUTUBSGFSB§S§B7J§IWFUKVNC§JLPOVSPHLBSMBUJMB§TLKBVN

Nánari upplýsingar veita Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) og Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) í síma
511 1225. Umsóknarfrestur er til og með 2. júlí 2018. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að fylgja
starfsferilskrá og kynningarbréf. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.
Intellecta Síðumúli 5, 108 Reykjavík.

Skipulags- og byggingarfulltrúi
Í Rangárþingi eystra búa tæplega 2000 manns.
Sveitarfélagið er mikið landbúnaðarhérað
en jafnframt er ferðaþjónusta vaxandi
atvinnugrein. Þar er að finna einstakar
náttúruperlur og þekkta sögustaði eins og
Þórsmörk, Tindfjöll, Eyjafjallajökull, Skógarfoss,
Seljalandsfoss og Paradísarhelli.
Sögusvið Brennu-Njáls sögu teygir sig um
allt svæðið. Þar er einnig afþreying af ýmsu
tagi og hentar öllum aldurshópum s.s. söfn,
sýningar, sundlaugar, hestaleigur, gönguleiðir,
íþróttamiðstöð, golf, gallerí, veiði o.fl.
Hvolsvöllur er þéttbýliskjarni sveitarfélagsins
og þar er stjórnsýslan ásamt grunnskóla og
leikskóla, heilsugæslu, apóteki, sundlaug,
íþróttahúsi, verslun, banka, veitingastöðum
o.fl. Helstu atvinnuvegir eru iðnaður, verslun og
þjónusta.
Nánari upplýsingar um sveitarfélagið má finna
á heimasíðu þess www.hvolsvollur.is

-BVTUFSUJMVNTØLOBSTUBSGTLJQVMBHTPHCZHHJOHBSGVMMUSÞBTFNKBGOGSBNUFSTWJ§TTUKØSJGSBNLWNEB
PH¢KØOVTUVTWJ§T3BOHÈS¢JOHTFZTUSB6NFSB§S§BGKÚMCSFZUUTUBSGÓTWFJUBSGÏMBHJ¢BSTFNNJLJM
VQQCZHHJOHÈTÏSTUB§
4LJQVMBHTPHCZHHJOHBSGVMMUSÞJCFSÈCZSH§ÈTLJQVMBHTHFS§ÓTWFJUBSGÏMBHJOVÓTBNSNJWJ§MÚH
OSPHSFHMVHFS§JSPHÈGSBNLWNEPQJOCFSTCZHHJOHBSFGUJSMJUTÓTBNSNJWJ§HJMEBOEJMÚH
OSPHSFHMVHFS§JS4UBSGJ§IFZSJSVOEJSTWFJUBSTUKØSB3BOHÈS¢JOHTFZTUSB
-FJUB§FSB§ÚGMVHVNPHNFUOB§BSGVMMVNFJOTUBLMJOHJÓTUBSGJ§4LJQVMBHTPHCZHHJOHBSGVMMUSÞJ
TWJ§TTUKØSJGSBNLWNEBPH¢KØOVTUVTWJ§TCFSÈCZSH§HBHOWBSUTWFJUBSTUKØSBÓÚMMVNTUÚSGVNTÓOVN
PHÈLWÚS§VOVN4UBSGTIMVUGBMMFSTLJMFHUFSB§WJ§LPNBOEJHFUJIBGJ§TUÚSGTFNGZSTU
,POVS KBGOUTFNLBSMBSFSVIWÚUUUJMB§TLKBVN
Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

Menntunar- og hæfniskröfur:

t:GJSVNTKØONF§TLJQVMBHTHFS§ÈWFHVNTWFJUBSGÏMBHTJOT
t&GUJSMJUNF§B§GSBNLWNEJSTÏVÓTBNSNJWJ§
TLJQVMBHPHÞUHFGJOMFZGJ
t:GJSGFS§PHTBN¢ZLLUB§BMVQQESÈUUB WFSLGS§JPH
TÏSVQQESÈUUB
t4BNTLJQUJWJ§IÚOOV§J WFSLUBLBPHÓCÞBÓUFOHTMVN
WJ§GSBNLWNEJSÓTWFJUBSGÏMBHJOV
t&GUJSMJUNF§GSBNLWNEVNÈWFHVNTWFJUBSGÏMBHTJOT
t«CZSH§PHVNTKØONF§ÞUHÈGVCZHHJOHBMFZGB WPUUPS§B
PHTLSÈOJOHVNBOOWJSLKB
t6NTKØONF§SFLTUSJ¢KØOVTUVNJ§TUÚ§WBS FJHOBTKØ§J 
GSÈWFJUVPHMFJHVÓCÞ§VN
t6NTKØONF§WJ§IBMEJNBOOWJSLKBPHFJHOB
TWFJUBSGÏMBHTJOT
t(FS§GKÈSIBHTÈUMBOBÓTBNWJOOVWJ§WFSLTUKØSB
ÈIBMEBIÞTT TLSJGTUPGVTUKØSBPHTWFJUBSTUKØSB

t)ÈTLØMBQSØGTFNOâUJTUÓTUBSGJUECZHHJOHBSGS§J 
WFSLGS§J ULOJGS§JF§BBSLJUFLUÞS
tTLJMFHUFSB§VNTLKBOEJVQQGZMMJTLJMZS§JPH
HSNBOOWJSLKBMBHBPHHSTLJQVMBHTMBHB
t(Ø§¢FLLJOHÈMÚHVNPHSFHMVHFS§VNUFOHEVN
CZHHJOHBPHTLJQVMBHTNÈMVNFSTLJMFH
tFLLJOHSFZOTMBBGPQJOCFSSJTUKØSOTâTMVFSTLJMFH
t(Ø§UÚMWVLVOOÈUUBPH¢FLLJOHÈGPSSJUVNTLJMZS§J
t3FZOTMBBGÈUMBOBHFS§ TTWFSL LPTUOB§BSPH
GKÈSIBHTÈUMBOBHFS§
t-FJ§UPHBIGOJPHGSBNÞSTLBSBOEJIGOJÓ
NBOOMFHVNTBNTLJQUVN
tFLLJOHPHSFZOTMBBGTUKØSOVOPHSFLTUSJFSTLJMFH
t4KÈMGTU§WJOOVCSÚH§ GSVNLW§JPH
TLJQVMBHTIGOJ

Nánari upplýsingar veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) í síma 511-1225.
Umsóknarfrestur er til og með 2. júlí 2018. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að fylgja starfsferilskrá og
kynningarbréf.
Intellecta, Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.
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Vegagerðin

F0rstöðumaður rekstrardeildar
Vegagerðin óskar eftir að ráða öﬂugan einstaklingi til að sinna starﬁ forstöðumanns rekstrardeildar Vegagerðarinnar í
Reykjavík. Á rekstrardeild eru 10 starfsmenn og hlutverk deildarinnar er að hafa umsjón með innkaupum, birgðahaldi, rekstri
tækja og véla og fasteigna auk eftirlits með búnaði á vélaverkstæðum Vegagerðarinnar. Minjavarsla fellur einnig undir
starfssvið deildarinnar.
Gert er ráð fyrir að starfsmaður hefji störf á haustmánuðum.

•
•
•
•
•

Umsóknarfrestur

Upplýsingar og umsókn

2. júlí

capacent.is/s/6829

Helstu verkefni
Stjórnun og rekstur daglegrar starfsemi og verkefna
rekstrardeildar.
Starfsmannamál.
Yﬁrumsjón með innkaupum á tækjum, vörum og búnaði
ásamt birgðahaldi.
Umsjón með gerð útboða og samninga um innkaup.
Yﬁrumsjón með rekstri véla og tækja Vegagerðarinnar,
ásamt fasteignum, viðhaldi þeirra og nýbyggingum.

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf í verkfræði, viðskiptafræði eða annað
sambærilegt próf sem nýtist í starﬁ. Framhaldspróf kostur.
Reynsla af stjórnun og rekstri æskileg.
Leiðtogahæﬁleikar og hæfni í mannlegum samskiptum.
Frumkvæði og metnaðurtil að ná árangri í starﬁ.
Hæfni til ákvarðanatöku og eftirfylgni, geta til að sýna
sjálfstæði og öguð vinnubrögð.
Góð íslensku- og enskukunnátta í rituðu og töluðu máli.

•
•
•
•
•
•

Vegagerðin er
eftirsóknarverður vinnustaður
sem hentar jafnt báðum
kynjum.
Nánari upplýsingar um starﬁð
veita Hreinn Haraldsson
vegamálastjóri eða Sigurbjörg
J. Narby Helgadóttir
mannauðsstjóri í síma 522-1000
Laun eru greidd samkvæmt
kjarasamningi ríkisins og
viðkomandi stéttarfélags.
Öllum umsóknum verður
svarað þegar ákvörðun um
ráðningu hefur verið tekin.

Capacent — leiðir til árangurs

Umsóknarfrestur er til 2. júlí

Leiðtogi innri þjónustu Stjórnarráðsins
Ert þú stafræn/n og sniðug/ur?

Þann 1. júlí tekur til starfa ný þjónustueining Stjórnarráðsins. Hlutverk hennar er að þróa sameiginlegan rekstur ráðuneyta í Stjórnarráði
Íslands meðal annars með því að auka notkun upplýsingatækni með það að markmiði að stuðla að nútímalegri og hagkvæmri starfsemi.
Framundan er uppbygging innri þjónustu Stjórnarráðsins sem felur í sér tækifæri fyrir öflugan stjórnanda í opinberri þjónustu.
Um nýja einingu er að ræða sem tekur til starfa eftir endurskoðun á sameiginlegri stoðþjónustu ráðuneytanna og tekur við verkefnum sem
Rekstrarfélag Stjórnarráðsins hefur sinnt.

-FJUB§FSB§KÈLW§VNPHÚnVHVNGSBNLWNEBTUKØSBNF§HØ§B
¢KØOVTUVMVOETFNIFGVSSFZOTMVBGTBNCSJMFHSJTUBSGTFNJ TUKØSOBOEB
TFNIFGVSIWFUKBOEJOSWFSV FSESÓGBOEJÓWFSLVNPHNF§HPUUBVHBGZSJS
ÞSCØUBULJGSVN
Helstu ábyrgðarsvið framkvæmdastjóra
 .ØUBPHJOOMFJ§BJOOSJ¢KØOVTUVÓOÈOVTBNTUBSmWJ§ÚMMSÈ§VOFZUJ
 4UKØSOBSSÈ§TJOT
 SØBPHBVLBIBHOâUJOHVVQQMâTJOHBULOJÓEBHMFHSJTUBSGTFNJ
 4UKØSOBSSÈ§TJOT
 4UâSBNBOOBV§J¢KØOVTUVFJOJOHBSJOOBS
 «CZSH§ÈNJ§MHVNSFLTUSJPHÈUMBOBHFS§GZSJS¢KØOVTUVFJOJOHVOB
 .ØUB¢KØOVTUVTUFGOVPHJOOMFJ§B¢KØOVTUVTBNOJOHB
 5SZHHKBHØ§TBNTLJQUJWJ§SÈ§VOFZUJPHCJSHKB

Menntun, reynsla og hæfni
 )ÈTLØMBQSØGTFNOâUJTUÓTUBSm UJMENJTÓVQQMâTJOHBULOJ 
 WJ§TLJQUBGS§JF§BTUKØSOVOF§BWFSLGS§J
 (Ø§¢FLLJOHÈVQQMâTJOHBULOJFSLPTUVS
 3FZOTMBBGTUKØSOVO SFLTUSJPHÈUMBOBHFS§FSOBV§TZOMFH
 3FZOTMBBGTUFGOVNØUVO IÚOOVO¢KØOVTUVPHCSFZUJOHBTUKØSOVO
 FSLPTUVS
 -FJ§UPHBImMFJLBSPHHFUBUJMB§IWFUKBUJMÈSBOHVST
 'SBNÞSTLBSBOEJTBNTLJQUBIGOJPHVQQCZHHJMFHUWJ§NØU
 (FUBUJMB§NJ§MBVQQMâTJOHVNÈWÚOEV§V FJOGÚMEVPHTLâSVNÈMJ
.BSLNJ§TUBSGTFJOJOHBSJOOBSFSB§SFLBNJ§MHB¢KØOVTUVOÓVSÈ§VOFZUB
ÓOÈOVTBNTUBSmWJ§¢BVBSFSVTUBSGTNFOOPHOPUFOEVS
¢KØOVTUVOOBSÈTKÚUUBIVOESB§

Nánari upplýsingar eru á Starfatorgi og heimasíðu Capacent.
/ÈOBSJVQQMâTJOHBSWFJUB)JMNBS(BS§BS)KBMUBTPO IJMNBSIKBMUBTPO!DBQBDFOUJT PH"V§VS#KBSOBEØUUJS BVEVSCKBSOBEPUUJS!DBQBDFOUJT 
IKÈ$BQBDFOU
'KÈSNÈMBPHFGOBIBHTSÈ§IFSSBTLJQBSÓFNCUUJ§UJMmNNÈSBÓTFOO.F§VNTØLOPHGFSJMTLSÈTLBMGZMHKBÓUBSMFHULZOOJOHBSCSÏGÈTBNUSÚLTUV§OJOHJ
VNGSOJWJ§LPNBOEJUJMB§HFHOBFNCUUJOV4ØUUFSVNTUBSm§ÈIFJNBTÓ§V$BQBDFOU
Umsóknarfrestur er til og með 2. júlí 2018.½MMVNVNTØLOVNWFS§VSTWBSB§¢FHBSÈLWÚS§VOVNTLJQVOÓFNCUUJ§MJHHVSGZSJS

I NNRI

Þ J Ó N U S TA

STJÓRNARRÁÐSINS

ATVINNUAUGLÝSINGAR

L AU G A R DAG U R 1 6 . J Ú N Í 2 0 1 8

Bæjarstjóri
Sveitarfélagið Ölfus óskar eftir að ráða bæjarstjóra til starfa. Ölfus er landfræðilega mjög stórt sveitarfélag með ríﬂega 2.100
íbúum. Þéttbýliskjarninn er Þorlákshöfn en í dreifbýlinu er einnig blómleg byggð búskapar, hestamennsku og ferðaþjónustu.
Leitað er að einstaklingi sem hefur leiðtogahæﬁleika, stefnumótandi hugsun, áhuga á uppbyggingu samfélagsins,
frumkvæði, metnað og mjög góða samskiptahæﬁleika.
Í boði er fjölbreytt og áhugavert samfélag, metnaðarfullt og faglegt vinnuumhverﬁ með tækifæri til að hafa áhrif á mótun
sveitarfélagsins.

capacent.is/s/6832

2. júlí

•
•
•
•
•
•

Verksvið bæjarstjóra er m.a.:
Framkvæmdastjórn sveitarfélagsins.
Ábyrgð á stefnumótun og áætlunargerð.
Ábyrgð á og stýring á daglegum rekstri.
Samskipti við hagsmunaaðila.
Framkvæmd á ákvörðunum bæjarstjórnar.
Þátttaka í uppbyggingu sveitarfélagsins.

•
•
•
•

Háskólamenntun sem nýtist í starﬁnu.
Þekking og reynsla af fjármálum, stjórnun og rekstri.
Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu, einkum
sveitarfélaga, er kostur.
Reynsla af eftirfylgni stefnumótunar.

Sveitarfélagið Ölfus er í mikilli
sókn. Íbúum fjölgar hratt og
aðstaða fyrir fjölskyldufólk
og börn í leik- og grunnskóla
er framúrskarandi góð
og það á einnig við um
aðstöðu til íþrótta- og
tómstundaiðkunar. Tækifæri
til atvinnuuppbyggingar eru
gríðarlega mikil á svæðinu, ekki
síst fyrir tilstuðlan hafnarinnar
í Þorlákshöfn og fjölbreyttra
tækifæra í ferðaþjónustu.
Nánari upplýsingar um
sveitafélagið er að ﬁnna á
www.olfus.is
Hamingjan er hér!

Vegagerðin

Sérfræðingur/verkefnastjóri
vetrarþjónustu

•
•
•
•
•

Vegagerðin óskar eftir að ráða öﬂugan einstaklingi til að taka við starﬁ sérfræðings/verkefnisstjóra vetrarþjónustu
Vegagerðarinnar á þjónustudeild Vegagerðarinnar í Reykjavík. Um er að ræða fullt starf við stjórnun, umsjón, rekstur og
þróun vetrarþjónustuverkefna á landsvísu.

Vegagerðin er
eftirsóknarverður vinnustaður
sem hentar jafnt báðum
kynjum.

Þjónustudeild skipuleggur og hefur m.a. umsjón með stefnumörkun og úthlutun fjármagns til þjónustuverkefna
Vegagerðarinnar á landsvísu, samræmingu og faglegri þróun. Upplýsingagjöf um færð og ástand. Mælibúnaður, skilti,
merkingar o.ﬂ.

Nánari upplýsingar um
starﬁð veitir Einar Pálsson
forstöðumaður þjónustudeildar
(einar.palsson@vegagerdin.is ) í
síma 522-1000

Umsóknarfrestur

Upplýsingar og umsókn

2. júlí

capacent.is/s/6830

Helstu verkefni
Fagleg og verkefnaleg ábyrgð á og yﬁrumsjón með daglegri
starfsemi vetrarþjónustu á landsvísu.
Áætlanagerð og eftirfylgni.
Samræming faglegra vinnubragða og stjórnunar.
Þátttaka í rannsóknum og fylgjast með nýjungum og þróun
vetrarþjónustuverkefna.
Stjórnunarleg og verkefnalega ábyrgð á daglegum
verkefnum og rekstri vetrarþjónustu vaktstöðvar suður.

Laun eru greidd samkvæmt
kjarasamningi ríkisins og
viðkomandi stéttarfélags.

Menntunar- og hæfniskröfur

• Meistarapróf í verkfræði eða sambærileg menntun sem
•
•
•
•
•
•
•

nýtist í starﬁ
Reynsla af stjórnun æskileg.
Reynsla af áætlanagerð .
Þekking og reynsla á sviði vetrarþjónustu og
upplýsingatækni er kostur.
Skipulagshæfni, frumkvæði og metnaður í starﬁ.
Hæfni til ákvarðanatöku, eftirfylgni og að vinna sjálfstætt,
Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum.
Góð íslensku- og enskukunnátta í rituðu og töluðu máli.

Öllum umsóknum verður
svarað þegar ákvörðun um
ráðningu hefur verið tekin.

Capacent — leiðir til árangurs

Við mönnum stöðuna

Ráðgjafar okkar búa
yﬁr víðtækri þekkingu
á atvinnulíﬁnu
og veita trausta og
persónulega ráðgjöf.
www.capacent.is
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Lögmaður á lögfræðistofu
Virt lögfræðistofa óskar eftir að ráða lögmann í fullt starf
Helstu verkefni:
tLögmannsstörf, t.d. slysa- og
skaðabótaréttur
tMálflutningur

Menntunar- og hæfniskröfur:
tReynsla af störfum á lögmannsstofu
nauðsynleg
tReynsla af slysa- og skaðabótamálum kostur
tGott vald á íslensku í ræðu og riti

www.intellecta.is

Sjá nánar á www.intellecta.is

Sandgerði og Garður er nýtt sterkt sameinað sveitarfélag á Suðurnesjum með um 3.400 íbúa. Þar er fjölskylduog barnvænt samfélag og kraftmikið atvinnulíf. Í sveitarfélaginu eru tvö ráðhús, bæði í Garði og Sandgerði, og hefur
bæjarstjóri starfsstöð í þeim báðum. Sjá nánar á www.sandgerdi.is og www.svgardur.is

BÆJARSTJÓRI
Ný bæjarstjórn óskar eftir að ráða öflugan bæjarstjóra til að leiða sameinað sveitarfélag og þær breytingar sem hafnar eru.
Framundan eru fjölmörg krefjandi verkefni við að sameina íbúa og starfsfólk um nýtt sveitarfélag, og spennandi tækifæri sem
m.a. tengjast alþjóðaflugvelli í landi sveitarfélagsins.

Starfs- og ábyrgðarsvið:

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Bæjarstjóri er framkvæmdastjóri sveitarfélagsins og hefur
yfirumsjón með starfsemi þess og sér um framkvæmd
þeirra ákvarðana sem bæjarstjórn tekur
• Bæjarstjóri skipuleggur og undirbýr dagskrá funda
bæjarráðs og bæjarstjórnar
• Bæjarstjóri gætir hagsmuna bæjarfélagsins út á við og
annast samskipti við stofnanir, fyrirtæki og samtök
• Sameining stofnana/skipulagsbreytingar

• Háskólamenntun er æskileg
• Farsæl reynsla á sviði rekstrar og stjórnunar
• Þekking og reynsla af stjórnun breytinga
æskileg
• Leiðtogahæfni, frumkvæði og hæfni í
mannlegum samskiptum
• Áhugi á að takast á við uppbyggingu
bæjarfélagsins
• Þekking á opinberri stjórnsýslu er skilyrði
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti

Upplýsingar veitir:
Katrín S. Óladóttir, katrin@hagvangur.is
Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is.
Umsóknarfrestur er til og með 26. júní nk.
Umsóknum skal fylgja ítarleg ferilskrá
og kynningarbréf.
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Í Strandabyggð búa rúmlega 450 íbúar og er Hólmavík þéttbýlisstaðurinn. Atvinnulíf í sveitarfélaginu er fjölbreytt og
skólastarf öflugt, grunnskóli, leikskóli og tónskóli. Gott íþróttahús og sundlaug. Nánari upplýsingar um Strandabyggð er
að finna á vefsíðunni www.strandabyggd.is.

SVEITARSTJÓRI
Starf sveitarstjóra í Strandabyggð er laust til umsóknar. Leitað er að kraftmiklum og áhugasömum
einstaklingi til að takast á við krefjandi verkefni.
Starfssvið:

Menntunar- og hæfniskröfur:

• 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
• Annast upplýsingamiðlun og samskipti við
samstarfsaðila, stofnanir, samtök, fyrirtæki og íbúa
• Að gæta hagsmuna Strandabyggðar út á við, vera
talsmaður sveitarstjórnar og vinna að framfaramálum
• Stefnumarkandi vinna og mótun framtíðarsýnar
í ólíkum málaflokkum

•
•
•
•
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Hæfni í mannlegum samskiptum
Leiðtogahæfni, frumkvæði og hugmyndaauðgi
Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti
Áhugi á uppbyggingu samfélagsins,
kynningarmálum, ímynd og stefnumótun
• Reynsla af bókhaldi, stjórnun og rekstri
• Þekking á sveitarstjórnarmálum og opinberri
stjórnsýslu
• Menntun sem nýtist í starfi

Upplýsingar veitir:
Þórir Þorvarðarson, thorir@hagvangur.is
Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is.
Umsóknarfrestur er til og með 27. júní nk.
Umsóknum skal fylgja ítarleg ferilskrá
og kynningarbréf.
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Bláskógabyggð er framsækið sveitarfélag í örum vexti þar sem nú búa rúmlega 1100 íbúar. Sveitarfélagið varð
til árið 2002 við sameiningu þriggja hreppa, Biskupstungnahrepps, Laugardalshrepps og Þingvallahrepps.
Þrír þéttbýliskjarnar eru í sveitarfélaginu, Laugarás, Laugarvatn og Reykholt.

SVEITARSTJÓRI
Sveitarfélagið Bláskógabyggð auglýsir starf sveitarstjóra laust til umsóknar.
Starfssvið:

Menntunar- og hæfniskröfur:

• 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
• Annast upplýsingamiðlun og samskipti við
samstarfsaðila, stofnanir, samtök, fyrirtæki og íbúa
• Að gæta hagsmuna Bláskógabyggðar út á við, vera
talsmaður sveitarstjórnar og vinna að framfaramálum
• Stefnumarkandi vinna og mótun framtíðarsýnar
í ólíkum málaflokkum

• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Reynsla af stjórnun, rekstri og fjármálum
• Þekking á sveitarstjórnarmálum og opinberri
stjórnsýslu
• Leiðtogahæfni, frumkvæði og hugmyndaauðgi
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti
• Áhugi á uppbyggingu samfélagsins,
kynningarmálum, ímynd og stefnumótun
• Reynsla af mannauðsmálum
• Reynsla og/eða þekking af markaðsmálum
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi

Upplýsingar veitir:
Þórir Þorvarðarson, thorir@hagvangur.is
Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is.
Umsóknarfrestur er til og með 27. júní nk.
Umsóknum skal fylgja ítarleg ferilskrá
og kynningarbréf.

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

Akureyri iðar af mannlífi allan ársins hring. Í bænum búa um 19.000 manns og er hann sá langfjölmennasti utan
höfuðborgarsvæðisins, miðstöð athafnalífs og þjónustu fyrir allt Norðurland.
Akureyri er menningar- og skólabær sem byggir á traustum grunni. Þar starfar eitt stærsta sjávarútvegsfyrirtæki
landsins og ferðaþjónusta skipar sífellt hærri sess. Frá Akureyri er stutt í margar helstu náttúruperlur landsins
og bærinn sjálfur er vinsæll áfangastaður um lengri eða skemmri tíma. Akureyri er vinsæll ferðamannastaður og
fjölmargir heimsækja bæinn ár hvert.

BÆJARSTJÓRI AKUREYRAR
Starf bæjarstjóra er fjölbreytt, krefjandi en um leið gefandi og viðburðarríkt. Leitað er að aðila sem er atorkusamur, metnaðarfullur og
tilbúinn að leggja sig allan fram, býr yfir góðri reynslu og hefur einlægan áhuga á að ná árangi í starfi. Viðkomandi þarf að eiga góð
samskipti fyrir hönd bæjarfélagsins og vera talsmaður þess í samskiptum við íbúa, fjölmiðla, viðskiptavini og opinbera stjórnsýslu.
Starfssvið:

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Bæjarstjóri er framkvæmdastjóri bæjarfélagsins og
sér um framkvæmd ákvarðana sem teknar eru af
bæjarstjórn og bæjarráði
• Bæjarstjóri undirbýr og situr fundi bæjarstjórnar og
bæjarráðs og hefur þar málfrelsi og tillögurétt
• Bæjarstjóri er æðsti yfirmaður starfsmanna
bæjarfélagsins og nánari útlistun á hlutverki
bæjarstjóra er að finna í 50. gr. samþykkta um stjórn
og fundarsköp Akureyrarkaupstaðar

•
•
•
•
•
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Háskólamenntun sem nýtist í starfi
Farsæl reynsla af stjórnun og rekstri er æskileg
Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu er æskileg
Þekking og reynsla af stefnumótun er kostur
Framúrskarandi leiðtogahæfni og hæfni í mannlegum
samskiptum
• Góðir skipulagshæfileikar og metnaður til árangurs
• Hæfni í að tjá sig í ræðu og riti

Upplýsingar veitir:
Sverrir Briem, sverrir@hagvangur.is
Inga S. Arnardóttir, inga@hagvangur.is
Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is.
Umsóknarfrestur er til og með 2. júlí nk.
Umsóknum skal fylgja ítarleg ferilskrá
og kynningarbréf.
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Íbúðalánasjóður starfar skv. lögum nr. 44/1998, um húsnæðismál og ber ábyrgð á framkvæmd húsnæðisstefnu
stjórnvalda. Hlutverk Íbúðalánasjóðs er að þjóna íslensku samfélagi með veitingu stofnframlaga, lána og greiningum
á húsnæðismarkaði til þess að stuðla að stöðugleika og auka möguleika almennings á að eignast eða leigja húsnæði
á viðráðanlegum kjörum.

MANNAUÐS- OG FRÆÐSLUSTJÓRI
Íbúðalánasjóður óskar eftir að ráða mannauðs- og fræðslustjóra. Hlutverk mannauðs- og fræðslustjóra er að efla og þróa
mannauð Íbúðalánasjóðs, samskipti og starfsumhverfi starfsmanna. Mannauðs- og fræðslustjóri starfar á skrifstofu forstjóra
og situr jafnframt í framkvæmdastjórn.
Starfssvið:

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Þróun mannauðsstefnu og eftirfylgni hennar í anda
stefnu Íbúðalánasjóðs
• Stuðla að traustri fyrirtækjamenningu sem byggir á
gildum sjóðsins: frumkvæði - ábyrgð - samvinna
• Ráðgjöf við stjórnendur við innleiðingu árangurs- og
ánægjumælikvarða á sviði mannauðsmála og innleiðingu
breytinga innan sjóðsins
• Ábyrgð á gerð, kynningu og framkvæmd
fræðsluáætlunar
• Ráðgjöf til stjórnenda um fræðslu- og
endurmenntunaráætlun starfsmanna og stjórnenda
• Ráðgjöf til starfsmanna og stjórnenda vegna þjálfunarog starfsþróunarmála
• Yfirumsjón með þróun og framkvæmd reglubundins
frammistöðumats fyrir starfsmenn og stjórnendur

• Háskólamenntun er skilyrði sem og
framhaldsmenntun, sem æskilegt er að
sé á sviði stjórnunar-, vinnusálfræði eða
mannauðsmála
• Haldgóð reynsla af stefnumiðaðri
mannauðsstjórnun, starfsþróunarverkefnum og
breytingastjórnun er kostur
• Leiðtogahæfni og frumkvæði í vinnubrögðum
• Mjög góð færni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði í starfi og árangursmiðuð nálgun
verkefna

Upplýsingar veitir:
Sverrir Briem, Sverrir@hagvangur.is
Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is.
Umsóknarfrestur er til og með 2. júlí nk.
Umsóknum skal fylgja ítarleg ferilskrá
og kynningarbréf.
Um fullt starf er að ræða. Starfskjör eru í samræmi við
kjarasamnings ríkisins og viðkomandi stéttarfélags.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun
um ráðningu hefur verið tekin. Umsóknir gilda í sex
mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

Vesturbyggð er kraftmikið sveitarfélag á sunnanverðum Vestfjörðum. Til Vesturbyggðar teljast byggðakjarnarnir
Birkimelur á Barðaströnd, Bíldudalur og Patreksfjörður og sveitirnar Barðaströnd, Breiðavík, Hænuvík, Ketildalir,
Látrar, Rauðisandur og Suðurfirðir.

BÆJARSTJÓRI
Vesturbyggð óskar að ráða öflugan bæjarstjóra til að stýra ört vaxandi samfélagi þar sem atvinnulíf
og mannlíf er í miklum blóma.
Starfs- og ábyrgðarsvið:

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Daglegur rekstur og ábyrgð á framkvæmd ákvarðana
bæjarstjórnar
• Yfirumsjón með skipulagi og virkni stjórnsýslu
sveitarfélagsins og starfsmannamálum
• Náið samstarf við bæjarstjórn, undirbúningur funda
og upplýsingagjöf
• Annast upplýsingamiðlun og samskipti við íbúa,
samstarfsaðila, stofnanir, samtök og fyrirtæki
• Að gæta hagsmuna Vesturbyggðar út á við, vera
talsmaður bæjarstjórnar og vinna að framfaramálum
• Stefnumarkandi vinna og mótun framtíðarsýnar
í ólíkum málaflokkum

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af stjórnun og rekstri
• Þekking á sveitarstjórnarmálum og opinberri
stjórnsýslu æskileg
• Áhugi á uppbyggingu samfélagsins, kynningarmálum,
ímynd og stefnumótun
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti
• Hæfni í mannlegum samskiptum mikilvæg
• Leiðtogahæfni, frumkvæði og hugmyndaauðgi
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Upplýsingar veitir:
Geirlaug Jóhannsdóttir, geirlaug@hagvangur.is
og Katrín S. Óladóttir, katrin@hagvangur.is.
Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is.
Umsóknarfrestur er til og með 2. júlí nk.
Umsóknum skal fylgja ítarleg ferilskrá
og kynningarbréf.

Spennandi störf í boði
hjá VIRK
Sérfræðingur á sviði gagnaúrvinnslu og greininga
Óskum eftir að ráða sérfræðing til starfa við fjölbreytt og krefjandi
verkefni á sviði gagnaúrvinnslu, greininga og tölfræðiútreikninga.
Hér gefst einstakt tækifæri til að vinna í þverfaglegu samstarfi hjá
VIRK við framþróun starfsendurhæfingar.

Starfs- og ábyrgðarsvið
•
•
•
•
•

Tölfræðileg greining á gögnum VIRK og annarra stofnana
Alþjóðlegur samanburður á þjónustu, kerfum og tölfræði
Þróun mælikvarða
Skýrslugerð tengd tölfræðiúrvinnslu og gagnagreiningum
Ýmis önnur verkefni

Menntunar- og hæfnikröfur
• Háskólamenntun sem gefur sterkan grunn í greiningum,
útreikningum og úrvinnslu gagna
• Frábær greiningarhæfni
• Fagmennska, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Mjög góð skipulags- og samskiptahæfni
• Sveigjanleiki og jákvætt viðmót
• Vilji og geta til að tileinka sér nýja þekkingu og vinnubrögð
• Góð tölvukunnátta og gott vald á íslensku og ensku
• Góð færni í að koma frá sér efni í ræðu og riti

Ráðgjafar á sviði
starfsendurhæfingar

Hlutverk VIRK er að efla starfsgetu einstaklinga í kjölfar
veikinda eða slysa með árangursríkri starfsendurhæfingarþjónustu. VIRK hefur í samstarfi við fagaðila, fyrirtæki og
stofnanir skilað samfélagslegum ávinningi með aukinni
þátttöku einstaklinga á vinnumarkaði og er leiðandi í rannsóknum 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
Óskum eftir að ráða tvo ráðgjafa til starfa á skrifstofu VIRK í
Reykjavík. Um er að ræða mjög krefjandi og fjölbreytt starf og
einstakt tækifæri til þátttöku í þróun og þjónustu á sviði starfsendurhæfingar á vinnumarkaði.

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Ráðgjöf, stuðningur og hvatning við einstaklinga með skerta
starfsgetu
• Upplýsingaöflun, skráning og mat samkvæmt gildandi
verkferlum
• Umsjón og eftirfylgd með einstaklingsbundnum áætlunum
sem gerðar eru í samvinnu við þverfagleg teymi VIRK
• Vinnur í nánu samstarfi við sérfræðinga VIRK, fagaðila í
starfsendurhæfingu og vinnustaði
• Samskipti við stéttarfélög og atvinnurekendur

Menntunar- og hæfnikröfur
• Háskólamenntun á sviði heilbrigðis- eða félagsvísinda, s.s.
á sviði félagsráðgjafar, hjúkrunar, iðjuþjálfunar, sálfræði eða
sjúkraþjálfunar
• Víðtæk reynsla og þekking á sviði einstaklingsráðgjafar
og/eða starfsendurhæfingar
• Framúrskarandi samskiptahæfni, jákvætt viðmót og
þjónustulund
• Sveigjanleiki og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Skipulagshæfni og kostnaðarvitund
• Góð þekking á vinnumarkaði
• Gott vald á íslensku og ensku, bæði í ræðu og riti

Upplýsingar veitir:
Geirlaug Jóhannsdóttir
geirlaug@hagvangur.is
Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is.
Umsóknarfrestur er til og með 24. júní 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.
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Húsasmiðjan leitar að
vörustjóra lagnaefnis,
hreinlætis- og blöndunartækja
Við leitum að einstakling í starf vörustjóra lagnaefnis, hreinlætis- og blöndunartækja.
Vörustjórinn þarf að búa yfir mikilli þjónustulund, vera drífandi og hafa brennandi áhuga
á vöruflokknum.
Umsóknarfrestur er til
26. júní og aðeins er tekið
við umsóknum í gegnum
ráðningarvef Húsasmiðjunnar
www.husa.is/laus-storf/
www.husa
www.
.husa
husa.is/
.is/laus
is/laus-storf/
laus-sto
storf/
rf/

Helstu verkefni:

•
•
•
•
•

Innkaup og vöruþróun
Verðlagning og áætlanagerð
Samningagerð og samskipti við birgja
Mótun og innleiðing vörustefnu
Miðlun upplýsinga og þjónusta við verslanir

Hæfniskröfur:

•
•
•
•
•

Menntun sem nýtist í starfi
Víðtæk þekking á vöruflokknum
Rík hæfni í mannlegum samskiptum
Sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði og gagnrýnin hugsun
Góð tölvufærni

GRINDAVÍKURBÆR

Laus staða matráðs við
leikskólann Laut í Grindavík.
Leikskólinn Laut óskar eftir matráði í 100 % stöðu frá og með
14.ágúst. Leikskólinn Laut er ﬁmm deilda leikskóli. Laut er Grænfánaleikskóli og starfar eftir Uppbyggingarstefnunni. Grunngildi
leikskólans eru gleði,hlýja og virðing.
Hæfniskröfur:
t FLLJOHÈHFS§NBUTF§MBPHTBNTFUOJOHVG§JTGZSJSCÚSOGSÈ
mánaða aldri til 6 ára samkvæmt viðmiðum Manneldisráðs.
t 'SVNLW§OJPHTLJQVMBHTIGOJWJ§JOOLBVQPHWÚSVTUKØSOVO
t .FOOUVOTFNOâUJTUÓTUBSmPHSFZOTMBBGTUÚSGVNÓNÚUVOFZUJ
æskileg.
t «IVHJÈB§WJOOBÈMÓnFHVNPHTLFNNUJMFHVNWJOOVTUB§
t +ÈLW§JÓNBOOMFHVNTBNTLJQUVN
Starﬁð hentar karlmönnum jafnt sem konum.

Hefur þú áhuga á að starfa hjá fyrirtæki:

• Sem leggur ríka áherslu á símenntun og fræðslu og að starfsmenn
eigi þess kost að eflast og þróast í starfi?
• Þar sem ríkir góður starfsandi, jafnrétti og jákvætt hugarfar?
• Þar sem lagt er mikið upp úr öryggi og vellíðan starfsmanna?
• Þar sem lögð er áhersla á að vinna sem heild að því að gera
Húsasmiðjuna að fyrsta vali viðskiptavina?

Ef svo er, leggðu þá inn umsókn.
Við hvetjum konur jafnt sem karla til þess að sækja um.

Matráður starfar samkvæmt starfslýsingu matráðs í Laut undir
stjórn leikskólastjóra.
Laun samkvæmt kjarasamningum viðkomandi stéttarfélags.
6QQMâTJOHBSVNTUBSm§HFGVS'SÓ§B&HJMTEØUUJSMFJLTLØMBTUKØSJÓTÓNB
PH
Umsóknarfrestur er til 1.júlí.
Umsókn sendist á netfangið frida@grindavik.is

Byggjum á betra verði

Tempra ehf. er stærst á sínu sviði á Íslandi í framleiðslu á EPS, (Expandable Polystyrene) í daglegu
tali kallað frauðplast. Meginframleiðsla fyrirtækisins er einangrun fyrir byggingaiðnaðinn og kassar
fyrir útflutning á ferskum fiskafurðum.

Framleiðslustjóri

Starfs- og ábyrgðarsvið:

Menntun og hæfniskröfur:

Tempra ehf. óskar eftir að ráða öflugan
framleiðslustjóra. Starfið felst í stjórnun og
vöruþróun framleiðslu, hvort heldur umbúða
eða einangrunar. Framleiðslustjóri er hluti af
stjórnunarteymi félagsins.

•
•
•
•
•
•
•
•

• Verk- og/eða rekstrarfræði eða sambærileg
menntun
• Yfirgripsmikil þekking og/eða reynsla af
framleiðslustjórnun
• Nákvæm og öguð vinnubrögð
• Góðir samskiptahæfileikar
• Sjálfstæð vinnubrögð
• Góð kunnátta í ensku, kunnátta í Norðurlandamáli
er kostur
• Góð þekking á Excel, Navison, Word, Windows
• Þekking á iðntölvustýringum og róbot-stýringum

Viðhaldsstarfsmaður

Starfs- og ábyrgðarsvið:

Menntun og hæfniskröfur:

•
•
•
•
•
•

• Rafmagns- og rafeindatækni, vélstjórn eða
vélfræði
• Góð þekking á iðnstýringum og áhugi á að vinna
með róbota
• Góð þekking á rafmagnskerfum og tölvu-, loftog rafmagnsstýringum
• Færni í að smíða úr stáli og áli, þ.m.t. rafsjóða
• Þekking á vökvakerfum (glussakerfum)
• Þekking á lögum og reglum um öryggi og hollustu
á vinnustað
• Góð enskukunnátta
• Góð færni í Excel, Word, Windows

Tempra ehf. óskar einnig eftir að ráða
öflugan staðgengil viðhaldsstjóra. Næsti
yfirmaður er viðhaldsstjóri.

Starfsmannastjórnun í framleiðslu
Framleiðsluáætlun
Gæðamál
Innkaup og samningar við birgja
Þróun framleiðsluferla
Viðhald véla, tækja, steypumóta og húsnæðis
Straumlínustjórnun (PBS/LEAN)
CE-vottun, innleiðing og viðhald

Viðhald framleiðsluvéla, tækja og kerfa
Viðhald steypumóta
Viðhald húsnæðis og kerfa þess
Viðhald öryggiskerfa og búnaðar
Stjórnun á meðhöndlun spilliefna
Þátttaka í þróunarvinnu, endurbætur og innleiðing
nýrra kerfa
• Önnur tilfallandi verkefni í samráði við
viðhaldsstjóra og samkvæmt nákvæmari
starfslýsingu

Upplýsingar veitir: Inga S. Arnardóttir - inga@hagvangur.is
Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og með 24. júní nk.

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

Tulipop er margverðlaunað hönnunarvörumerki með höfuðstöðvar í Reykjavík, skrifstofu
í New York, og flaggskipsverslun á Skólavörðustíg í Reykjavík. Tulipop framleiðir vandaðar
og fallegar vörur fyrir börn á öllum aldri og vinnur með alþjóðlegum framleiðendum sem
keypt hafa réttinn að framleiðslu á vörum með persónum Tulipop ævintýraheimsins.
Á árinu 2017 setti Tulipop sína fyrstu teiknimyndaseríu í loftið og í undirbúningi er
framleiðsla á teiknimyndaseríu fyrir sjónvarp til alþjóðlegrar dreifingar.

SÖLU- OG MARKAÐSSTJÓRI

VERSLUNARSTJÓRI & UMSJÓNARMAÐUR HEILDSÖLU

Tulipop leitar að metnaðarfullum og drífandi einstaklingi til að stýra
stefnumótun og framkvæmd sölu- og markaðsmála. Um er að ræða spennandi
starf í alþjóðlegu umhverfi þar sem framundan eru fjölbreytt verkefni í
tengslum við markaðssókn í Bandaríkjunum, Bretlandi og Asíu í samstarfi við
erlenda aðila.

Við leitum að söludrifnum og þjónustulunduðum verslunarstjóra til að hafa
umsjón með rekstri fallegu verslunarinnar okkar á Skólavörðustíg. Starfshlutfall
er 50-100% eftir samkomulagi.

Starfssvið
r5VGHPWOÏVWPQIHTCOMXÂOFOCTMCÌUUVCTHU
r)GTÌQIGHVKTH[NIPKXKÌUÒNWQIOCTMCÌU½ÂVNCPKT
r/ÂNKPICTQIITGKPKPI½OCTMCÌUUVCTHK
r5COUMKRVKQIOKÌNWPÚ½O½D[TIÌQIWOULÏPOGÌUCOHÅNCIUOKÌNWO
r#NOCPPCVGPIUNKPPCPNCPFUQIGTNGPFKU
r7OULÏPOGÌJGKOCUÉÌWQIXGHXGTUNWP
rD[TIÌ½ÚLÏPWUVWXKÌ6WNKRQRUÒNWCÌKNCKPPCPNCPFUQIGTNGPFKU
r5MKRWNCIPKPIQIWOULÏPXKÌDWTÌC
r5COUMKRVKXKÌCWINÙUKPICUVQHWTQICNOCPPCVGPIUNCUÅTHTÂÌKPIC
innanlands og erlendis
r²PPWTHLÒNDTG[VVXGTMGHPKGHVKTÚÒTHWO
Hæfniskröfur
r*½UMÏNCOGPPVWPUGOPÙVKUVÉUVCTHK VF½UXKÌKXKÌUMKRVCHTÂÌK
rLC½TCUVCTHUTG[PUNCQIIÏÌÚGMMKPI½OCTMCÌUUVCTHK½PG[VGPFCOCTMCÌK
r/LÒIIÏÌGPUMWQIÉUNGPUMWMWPP½VVCÉTÂÌWQITKVK
r*WIO[PFCCWÌIKHTWOMXÂÌKQIJÂHPKÉOCPPNGIWOUCOUMKRVWO

Starfssvið
U1Ãis`>}i}ÕÀiÃÌÀ}ÍÕÃÌÕÛiÀÃÕ>À
Učv}ÀisÃ>ÛiÀÃÕ
Učv}ÀisÃ>«>Ì>>}i}ÕÛivÛiÀÃÕ
U0ÕÃÌ>Ûs i`ÃÕ>s>
U>Õ«}LÀ}s>ÃÌÀÕ
UÕÛiÀÃÕ>À]Í?vÕÃÌ>ÀvÃ>>}}iÀsÛ>Ì>«>>
UiÀsÃÕ?CÌ>>}ivÌÀvÞ}ÃÕ>Às>
U1Ãis?Ãß`ÛiÀÃÕ>À}ÖÌÃÌ}ÕÛ>À>
U0?ÌÌÌ>>>À>sÃÃÌ>Àv
U&ÕÀvLÀiÞÌÌÛiÀivÃ>ÃÌ>ÀvÛs>sÀ>ÃÌ>ÀvÃivÞÀÀÌCÃÃ
Hæfniskröfur
U,iÞÃ>>vÃÕ}ÍÕÃÌÕÃÌÀvÕ
UÀÕÛCs]Ã«Õ}sÛÕLÀ}s}}sÀÃ>Ã«Ì> Cvi>À
UsiÃÕÕ?ÌÌ>
U Ài>`? Õ}?ÃÕ Õ>ÀÛ>À>

7OUÏMPCTHTGUVWTGTVKNQIOGÌ 27. júní nk7OUÏMP½UCOVM[PPKPICTDTÅHK
UMCNUMKNCÌÉIGIPWOJGKOCUÉÌW*CIXCPIUYYYJCIXCPIWTKU
Nánari upplýsingar veitir Sverrir Briem, sverrir@hagvangur.is.

V I LT Þ Ú V E R Ð A H L U T I
AF GÓÐU FERÐALAGI?

S É R F R ÆÐ I N G U R ÖRYGGISM Á L A
Við óskum eftir öflugum og áhugasömum
einstakling í starf sérfræðings öryggismála
á Keflavíkurflugvelli. Starfið felur í sér
orsakagreiningu, úrbótavinnu og eftirfylgni
ásamt því að sinna eftirliti og úttektum á
starfsemi tengt öryggi flugafgreiðsluaðila.
Mikil samvinna og samskipti við notendur og
hagsmunaaðila flugvallarins sem og virk þátttaka í öryggis- og gæðastarfi.

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Menntun eða reynsla á svið flugtengdrar
starfsemi er kostur
• Þekking og reynsla á öryggisog gæðastjórnunarkerfum
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
• Mjög góð íslensku og enskukunnátta

Nánari upplýsingar um starfið veitir Fjóla
Guðjónsdóttir, fjola.gudjonsdottir@isavia.is.

Hjá Isavia starfar öflugur hópur fólks sem allt hefur það að markmiði að vera hluti af
góðu ferðalagi þeirra sem fara um flugvelli félagsins og íslenska flugstjórnarsvæðið.
Isavia hefur hlotið gullmerki PwC fyrir launajafnrétti og hvetjum við bæði konur og karla
til að sækja um þau störf sem í boði eru.

S TA R F S S TÖ Ð :
K E F L AV Í K

UMSÓKNIR:
I S AV I A . I S/AT V I N N A

UMSÓKNARFRESTUR:
8. JÚLÍ

Maren og Jón Kolbeinn starfa
sem verkfræðingar hjá Isavia
og vinna að uppbyggingu
Keflavíkurflugvallar.

Ný tækifæri,
nýjar áskoranir!
www.hagvangur.is

Bæjarstjóri Fjarðabyggðar
Sveitarfélagið Fjarðabyggð auglýsir laust til umsóknar
starf bæjarstjóra Fjarðabyggðar
Fjarðabyggð er stærsta sveitarfélagið á Austurlandi með 5028 íbúa.
Upplýsingar um sveitarfélagið er að finna á heimasíðu þess, www.fjardabyggd.is.
Helstu verkefni bæjarstjóra:
• Yfirumsjón með rekstri sveitarfélagsins
• Yfirumsjón með stefnumótun og áætlunargerð
• Náið samstarf við bæjarstjórn og undirnefndir, undirbúningur
og upplýsingagjöf á fundum bæjarstjórnar og bæjarráðs.
• Ábyrgð á framkvæmd ákvarðana bæjarstjórnar
• Samskipti við stofnanir, fyrirtæki, samtök og íbúa.
Hæfniskröfur:
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
• Reynsla af stjórnun og rekstri
• Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu og störfum á sveitarstjórnarstigi er kostur en ekki skilyrði
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi er kostur en ekki skilyrði
Umsóknum ber að skila til skrifstofu sveitarfélagsins að Hafnargötu 2, 730 Fjarðabyggð, eigi
síðar en 26. júní. Skulu umsóknir vera merktar sem umsókn um starf bæjarstjóra. Umsóknum skulu
fylgja ítarlegar starfsferilsskrár og kynningarbréf umsækjenda þar sem hann gerir grein fyrir ástæðu
umsóknar og rökstyður hæfi sitt í starfið.
Þá er áskilið að taka hvaða umsókn sem er eða hafna öllum.

Fjarðabyggð er það sveitarfélag sem austast liggur á landinu og það fjölmennasta af sjö
sveitarfélögum Austurlands, með um 5.000 íbúa. Það varð til við samruna 14
sveitarfélaga sem fór fram í nokkrum áföngum á árunum 1988 til 2018 og er Fjarðabyggð
því eitt yngsta sveitarfélag landsins. Þú ert á góðum stað eru kjörorð sveitarfélagsins.
Fjarðabyggð er öflugt fjölkjarna sveitarfélag sem byggir á sterkum grunni hvað atvinnuog verðmætasköpun varðar. Gjöful fiskimið eru undan ströndum Austfjarða og er útgerð
og vinnsla sjávarafurða ein af meginstoðum atvinnulífsins ásamt álframleiðslu og
tengdum þjónustugreinum. Landbúnaður, verslun og þjónusta gegna einnig mikilvægu
hlutverki og hefur ferðaþjónusta vaxið hratt á undanförnum árum.

FJARÐABYGGÐ

Upplýsingar um starfið veita Eydís Ásbjörnsdóttir, formaður bæjarráðs, eydis73@simnet.is ,
og Jón Björn Hákonarson, forseti bæjarstjórnar, jon@ts.is.

fjardabyggd.is

Svæðisstjóri árstíðadeildar Breidd

Við leitum að
öﬂugum stjórnanda
Við leitum að dugmiklum svæðisstjóra með ríka þjónustulund
og hæfni í mannlegum samskiptum.
Svæðisstjóri starfar náið með verslunarstjóra, leiðir hóp sölumanna og ber ábyrgð
á vöruframsetningu og útliti deildarinnar. Umsækjendur þurfa að vera 20 ára eða eldri.
Starﬁð felur í sér stjórnun, tilboðsgerð, ráðgjöf og sölu á t.d. smáraftækjum, árstíðabundnum vörum, grillum, reiðhjólum, blómum, áburði, búsáhöldum o.ﬂ.
Sótt er um á alfred.is og umsóknarfrestur er til 25. júní

Þú sækir um með

Alfreð

ATVINNUAUGLÝSINGAR
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Sérfræðingur
í Útlánaáhættu
Landsbankinn leitar að sérfræðingi til starfa í Útlánaáhættu
á Áhættustýringarsviði bankans.
Hlutverk Útlánaáhættu er að mæla og hafa eirlit með útlánaáhættu
bankans ásamt því að sjá bankanum fyrir kerfum og ferlum til að
meta og stýra útlánaáhættu við útlánaákvarðanir og stefnumótandi
ákvarðanir. Deildin ber einnig ábyrgð á greiningu og skýrslugjöf varðandi
útlánaáhættu, eiginárþörf og virðisrýrnun útlána.
Helstu verkefni

Hæfni og menntun

Nánari upplýsingar

» Greiningar á útlánaáhættu
og eiginfjárþörf

» Háskólamenntun í raungreinum, verkfræði, tölvunarfræði,
fjármálum eða sambærilegu

Nánari upplýsingar veita Páll
Guðmundsson, forstöðumaður
Útlánaáhættu, í síma 410 5221
eða pall.gudmundsson@
landsbankinn.is og Bergþóra
Sigurðardóttir starfsþróunarstjóri,
í síma 410 7907 eða bergsig@
landsbankinn.is.

» Stuðningur og fræðsla til
viðskiptaeininga við mat
og greiningu á útlánaáhættu
» Notkun og þróun líkana við
mat á útlánáhættu og í sviðsmyndagreiningum
» Virðismat útlána
» Skýrslugjöf til eftirlitsaðila

» Reynsla úr fjármálafyrirtækjum
er kostur
» Reynsla af gagnagrunnsfyrirspurnum (SQL) og skýrslugerð
» Þekking á SAS er kostur
» Framúrskarandi greiningarhæfni
» Frumkvæði og færni í mannlegum samskiptum

Umsókn merkt Sérfræðingur í Útlánaáhættu fyllist út á vef bankans, landsbankinn.is.
Umsóknarfrestur er til og með 24. júní nk. Bæði konur og karlar eru hvött til að sækja um starﬁð.

RÁÐNINGAR

Starfsmenn eru lykill
að árangri allra fyrirtækja.

6ìÚXPěODš5H\NMDYìNššLQWHOOHFWDLV
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Gólﬂausnir Malland ehf.
óskar eftir starfsmönnum
Gólﬂausnir Malland ehf. Steinhellu 17b, Hafnarﬁði
óskar eftir starfsmönnum í gólﬂagningarstörf. Um er að
ræða framtíðarstörf. Boðið er upp á góða tekjumöguleika. Leitað er eftir hraustum einstaklingum eldri en 18
ára og hafa áhuga á mikilli vinnu.
Umsækjendur skili inn umsóknum á kristinn@malland.is

Sálfræðingar - Heilsugæslan Fjörður
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins auglýsir laust til umsóknar 50% starf sálfræðings
við sálfræðiþjónustu fyrir fullorðna 18 ára og eldri og 50% starf sálfræðings barna hjá
Heilsugæslunni Firði.

Umsóknarfrestur er til og með 2. júlí 2018.

Á heilsugæslustöðinni eru starfandi sérfræðingar í heimilislækningum ásamt hjúkrunarfræðingum, barnalækni, ljósmóður og
ULWXUXP1iQDULXSSOêVLQJDUXPVWDUIVHPLQDPi¿QQDiYHI+HLOVXJ VOXQQDU ZZZKHLOVXJDHVODQLV 
Sálfræðingar starfa í þverfaglegu teymi með læknum, hjúkrunarfræðingum og öðru fagfólki á heilsugæslustöð. Um er að ræða
NUHIMDQGLVW|UItVNHPPWLOHJXVWDUIVXPKYHU¿VHPHUtVW|èXJULìUyXQ

Gólﬂausnir Malland ehf. Steinhelli 17b, Hafnarﬁrði
are seeking for workers for industrial ﬂooring
installations. We are seeking for long term
workers. Good salary for good workers. We are
looking for healthy persons not younger than 18 years
old. Please contact kristinn@malland.is.
Gólﬂausnir Malland ehf. Steinhellu 17b, Hafnarﬁrði
zatrudni pracowników do instalowania podlóg przemyslowych i mieszkaniowych. Wiek min. 18lat. praca
na pelny etat. Tylko powazne oferty.
Kontakt: kristinn@malland.is

Sálfræðingur barna
Laust HUWLOXPVyNQDUVWDUIViOIU èLQJVI\ULUE|UQYLè+HLOVXJ VOXQD)M|UèVNLOHJWHUDèYLèNRPDQGLJHWL
KD¿èVW|UIVHSWHPEHUHèDHIWLUQiQDUDVDPNRPXODJL

Steinhellu 17 b, Hafnarﬁrði
Helstu verkefni og ábyrgð
Móttaka barna, ungmenna og fjölskyldna þeirra sem
hefur verið vísað til sálfræðings vegna geðræns vanda.
Viðkomandi starfar í teymi með læknum,
hjúkrunarfræðingum og öðru heilbrigðisstarfsfólki á
heilsugæslustöðinni og í náinni samvinnu við skóla og
félagsþjónustu á svæðinu.

Hæfnikröfur
 6WDUIVOH\¿IUiODQGO NQLHUVNLO\UèL
Reynsla af greiningu og meðferð barna og
unglinga með geðrænan vanda





Þekking og reynsla af gagnreyndum aðferðum,
s.s. hugrænni atferlismeðferð
Faglegur metnaður og áhugi á uppbyggingu
sálfræðiþjónustu í heilsugæslu
Sjálfstæði, frumkvæði og lausnarmiðuð nálgun
tVWDU¿
Reynsla og áhugi á þverfaglegri teymisvinnu
Mikil samskiptahæfni, lipurð og sveigjanleiki í
samskiptum
Góð íslenskukunnátta skilyrði
Góð almenn tölvukunnátta

Sálfræðingur fyrir fullorðna
Laust eUWLOXPVyNQDUVWDUIViOIU èLQJVI\ULUIXOORUèQDiUDRJHOGULYLè+HLOVXJ VOXQD)M|UèVNLOHJWHU
DèYLèNRPDQGLJHWLKD¿èVW|UIVHSWHPEHUHèDHIWLUQiQDUDVDPNRPXODJL

Helstu verkefni og ábyrgð


Sálfræðiþjónusta fyrir einstaklinga
 iUDRJHOGUL
Greining, mat og meðferð á geðrænum vanda,
gagnreynd sálfræðmeðferð og ráðgjöf
Einstaklings- og hópmeðferð
Námskeiðahald, ráðgjöf og fræðsla
 +DQGOHLèVODRJìMiOIXQQHPDtNOtQtVNULViOIU èL
Þátttaka í þróun og uppbyggingu
sálfræðiþjónustu í heilsugæslu
Samstarf við aðrar heilbrigðisstofnanir s.s.
Landspítala og félagsþjónustu
Önnur tilfallandi verkefni eftir þörfum

Hæfnikröfur
 6WDUIVOH\¿IUiODQGO NQLHUVNLO\UèL
Reynsla af greiningu og meðferð fullorðinna með
geðrænan vanda
Þekking og reynsla af gagnreyndum aðferðum,
s.s. hugrænni atferlismeðferð
Faglegur metnaður og áhugi á uppbyggingu
sálfræðiþjónustu í heilsugæslu
 6MiOIVW èLtVWDU¿
Reynsla og áhugi á þverfaglegri teymisvinnu
Mikil samskiptahæfni, lipurð og sveigjanleiki í
samskiptum
Góð íslenskukunnátta skilyrði
Góð almenn tölvukunnátta

Nánari upplýsingar
 *XèU~Q*XQQDUVGyWWLUV
gudrun.gunnarsdottir@heilsugaeslan.is
 $JQHV6LJUtèXU$JQDUVGyWWLUV
agnes.agnarsdottir@heilsugaeslan.is

6MiQiQDUiYHI+HLOVXJ VOXK|IXèERUJDUVY èLVLQV
ZZZKHLOVXJDHVODQLV XQGLUODXVVW|UIHèDi
Starfatorgi ZZZVWDUIDWRUJLV 

Ábyrgð – Fagmennska – Traust – Þjónusta – Framþróun

Við mönnum
stöðuna

Ráðgjafar okkar búa
yﬁr víðtækri þekkingu
á atvinnulíﬁnu
og veita trausta og
persónulega ráðgjöf.

www.capacent.is

Staða aðstoðarskólastjóra við
Grunnskólann í Þorlákshöfn
er laus til umsóknar
Í skólanum eru 230 nemendur í 1. – 10. bekk og við hann starfar
hæft og vel menntað starfsfólk. Mikill stöðugleiki hefur verið í
starfsmannahaldi sem endurspeglast í einkunnarorðum skólans
sem eru: Vinátta, virðing og velgengni. Starfsfólk og nemendur
skólans vinna að metnaði að aukinni umhverﬁsvitund og minnkun
matarsóunar. Húsnæði skólans er afar gott líkt og allur aðbúnaður.
Gott samstarf er við leik- og tónlistarskóla á staðnum, en tónlistarskólinn er í húsnæði grunnskólans. Sveitarfélagið Ölfus hefur
sinnt skólamálum af miklum myndugleik. Leitað er eftir metnaðarfullum einstaklingi sem býr yﬁr þekkingu, skýrri sýn á skólastarf og
leggur áherslu á vellíðan og árangur allra sem í skólanum starfa,
nemenda jafnt sem starfsmanna.
Meginhlutverk aðstoðarskólastjóra er að:
t 7FJUBGBHMFHBGPSZTUVPHNØUBGSBNUÓ§BSTâOÓTBNSNJWJ§
skólastefnu sveitarfélagsins, aðalnámskrá grunnskóla og lög
um grunnskóla.
t 7FSBTUB§HFOHJMMTLØMBTUKØSB CFSBÈCZSH§ÈPHTUKØSOBEBHMFHSJ
starfsemi skólans í samstarﬁ við skólastjóra.
t #FSBÈCZSH§ÈGÏMBHTTUBSmOFNFOEBJOOBOTLØMBOTPHIBGBVNsjón með tómstundastarﬁ og lengdri viðveru nemenda.
t )BGBZmSVNTKØONF§GSBNLWNETKÈMGTNBUT
t 7FJUBNBSLWJTTBLFOOTMVGS§JMFHBMFJ§TÚHOPHFOEVSHKÚGUJM
starfsmanna.
t "OOBTUTLJQVMBHOJOHVGPSGBMMBPHTLSÈOJOHV¢FJSSB
Menntunar- og hæfniskröfur:
t -FZmTCSÏGTFNHSVOOTLØMBLFOOBSJPHLFOOTMVSFZOTMBÓHSVOOskóla.
t 'SBNIBMETNFOOUVOÈTWJ§JTUKØSOVOBSF§BVQQFMEJTPHNFOOUunarfræða.
t 'BSTMTUKØSOVOBSPHLFOOTMVSFZOTMB
t (Ø§JSTLJQVMBHTImMFJLBSPHMJQVS§ÓTBNTLJQUVN
t 3FZOTMBBGVNTKØONF§JOOSBNBUJTKÈMGTNBUJHSVOOTLØMB
æskileg.
t 7JMKJUJMB§MFJUBOâSSBMFJ§BÓTLØMBTUBSmPHÈIVHJÈTLØMB¢SØVO
Umsókninni skal fylgja ferilskrá um störf umsækjanda, menntun
og stjórnunarreynslu og nöfn tveggja umsagnaraðila. Einnig skal
fylgja greinargerð þar sem fram koma hugmyndir umsækjanda um
skólastarf og tilgreina þau verkefni sem viðkomandi hefur unnið
að og varpað geta ljósi á færni hans til að sinna starﬁnu.
Ráðið verður í stöðuna frá og með 1. ágúst 2018 eða síðar eftir
samkomulagi. Umsækjendur skili umsókn í tölvupósti á netfangið
olina@olfus.is fyrir miðvikudaginn 4. júlí 2018.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi KÍ og Launanefndar íslenskra
sveitarfélaga. Nánari upplýsingar um starﬁð veitir: Ólína Þorleifsdóttir verðandi skólastjóri, olina@olfus.is, s. 861 1732.

ATVINNUAUGLÝSINGAR

L AU G A R DAG U R 1 6 . J Ú N Í 2 0 1 8

Umsóknarfrestur er til 2. júlí

Fjármála- og efnahagsráðuneytið leitar
að öﬂugum stjórnendum
Lausar eru til umsóknar tvær stöður skrifstofustjóra í fjármála- og efnahagsráðuneytinu
+OXWYHUNVNULIVWRIXVWMyUDHUDêOHLêDRJEHUDiE\UJêiUHNVWULRJIDJOHJXVWDUÀVNULIVWRIXQQDUÌîYtIHOVWVWMyUQXQPDQQDXêVRJYHUNHIQD
i WODQDJHUêVWHIQXPyWXQPDUNPLêDVHWQLQJRJPDWiiUDQJUL/|JêHUiKHUVODiJRWWVDPVWDUILQQDQRJXWDQUiêXQH\WLVLQVÌIMiUPiOD
RJHIQDKDJVUiêQH\WLQXHUXVH[IDJVNULIVWRIXURJHLWWVWRêVYLêVHPVDPDQP\QGDVWHUNDKHLOG8PHLQVWDNOLQJDUVNLSDVWDUIVOLê
UiêXQH\WLVLQVÁHVWLUKiVNyODPHQQWDêLU0HêDODOGXUVWDUIVIyONVtUiêXQH\WLQXHUiURJN\QMDKOXWIDOOLêHUMDIQW
+HOVWXYHUNHIQLIMiUPiODRJHIQDKDJVUiêXQH\WLVLQVHUXDêWU\JJMDVW|êXJOHLNDRJHIQDKDJVOHJDYHOV OGttVOHQVNXVDPIpODJL5iêXQH\WLê
IHUPHê\ÀUVWMyUQUtNLVIMiUPiODRJHIQDKDJVPiODRJPDUNDUVWHIQXRJJHULUi WODQLUiîHVVXPVYLêXP5iêXQH\WLêIHUPHêPDQQDXêVPiO
UtNLVLQVYLQQXUDêXPEyWXPtUtNLVUHNVWULRJIHUPHêHLJQDPiOîHVV

Skrifstofustjóri skrifstofu skattamála
4LSJGTUPGBTLBUUBNÈMBNØUBSTUFGOVGZSJSUFLKVÚnVOSÓLJTJOTPHBOOBTUNØUVO
PHVOEJSCÞOJOHMBHBPHSFHMVTFUOJOHVÈ¢WÓTWJ§JNF§IMJ§TKØOBGTUFGOVNØUVO
SÓLJTGKÈSNÈMBPHFGOBIBHTNÈMVNBMNFOOU4LSJGTUPGBOVOEJSCâSTFUOJOHVIFJMEBS
NBSLNJ§BGZSJSUFLKVÚnVOSÓLJTTKØ§TPHTFUVSGSBNMBOHUÓNBÈUMBOJSVN¢SØVO
UFLOBÓTBNWJOOVWJ§B§SBSTLSJGTUPGVSSÈ§VOFZUJTJOT«TLSJGTUPGVOOJFSVNTKØO
NF§HFS§UFLKVÈUMVOBSGKÈSMBHBÈSIWFSUPH¢BSFSTBNUÓNBFGUJSMJUNF§
JOOIFJNUVPH¢SØVOFJOTUBLSBTLBUUPHUFLKVTUPGOB"VL¢FTTTJOOJSTLSJGTUPGBO
VOEJSCÞOJOHJUWÓTLÚUUVOBSPHVQQMâTJOHBTLJQUBTBNOJOHBWJ§ÚOOVSSÓLJ
«TLSJGTUPGVTLBUUBNÈMBFSVTUBSGTNFOO4LJQB§WFS§VSÓFNCUUJ§GSÈ
KBOÞBS
Menntunar- og hæfniskröfur
 )ÈTLØMBNFOOUVOTFNOâUJTUÓTUBSm GSBNIBMETNFOOUVOTLJMZS§J
 -FJ§UPHBImMFJLBS HØ§TBNTLJQUBGSOJPHVQQCZHHJMFHUWJ§NØU
 FLLJOHÈPQJOCFSVNGKÈSNÈMVNPHIBHTUKØSOFSTLJMFH
 FLLJOHPHSFZOTMBÈNÈMFGOBTWJ§VNTLSJGTUPGVOOBSFSTLJMFH
 FLLJOHPHÈIVHJÈPQJOCFSSJTUKØSOTâTMV
 'SVNLW§J NFUOB§VSPHWJMKJUJMB§MFJ§BGSBNÈSBOHVSMJ§TIFJMEBS
 )GOJUJMB§NJ§MBVQQMâTJOHVNNF§TLâSVNIUUJ
 (PUUWBMEÈÓTMFOTLVPHFOTLVÓNMUVPHSJUV§VNÈMJ

Skrifstofustjóri skrifstofu fjármálamarkaðar
4LSJGTUPGBGKÈSNÈMBNBSLB§BSUFLVSUJMTUBSGBKÞMÓÓTBNSNJWJ§OâUU
TLJQVMBHSÈ§VOFZUJTJOT4LSJGTUPGBOBOOBTUNÈMFGOJGKÈSNÈMBNBSLB§BSPHVOEJS
CâSMBHBPHSFHMVTFUOJOHVÈ¢WÓTWJ§J4LSJGTUPGBOTJOOJSNÈMFGOVNTFNWBS§B
GKÈSNÈMBTUÚ§VHMFJLBPHWJ§CÞOB§WFHOBFSm§MFJLBF§BÈGBMMBÓGKÈSNÈMBLFSmOV
"VL¢FTTGFSTLSJGTUPGBONF§NÈMFGOJ'KÈSNÈMBFGUJSMJUTJOTPHNÈMFGOJFSWBS§B
MÓGFZSJTTKØ§J BMNFOOBMÚHHKÚGVNTUBSGTFNJ¢FJSSBPHTUKØSOTâTMVWFSLFGOJTFN
BGIFOOJMFJ§B«TLSJGTUPGVGKÈSNÈMBNBSLB§BSFSVTUBSGTNFOOTLJMFHUFS
B§WJ§LPNBOEJHFUJIBm§TUÚSGTFNGZSTU
Menntunar- og hæfniskröfur
 &NCUUJTF§BNFJTUBSBQSØGÓMÚHGS§JF§BÚOOVSIÈTLØMBNFOOUVO
 ÈGSBNIBMETTUJHJTFNOâUJTUÓTUBSm
 -FJ§UPHBImMFJLBS HØ§TBNTLJQUBGSOJPHVQQCZHHJMFHUWJ§NØU
 FLLJOHPHSFZOTMBÈNÈMFGOBTWJ§VNTLSJGTUPGVOOBSFSTLJMFH
 'SVNLW§J NFUOB§VSPHWJMKJUJMB§MFJ§BGSBNÈSBOHVSMJ§TIFJMEBS
 FLLJOHPHÈIVHJÈPQJOCFSSJTUKØSOTâTMV
 )GOJUJMB§NJ§MBVQQMâTJOHVNNF§TLâSVNIUUJ
 (PUUWBMEÈÓTMFOTLVPHFOTLVÓNMUVPHSJUV§VNÈMJ

1iQDULXSSOìVLQJDUXPVW|UÀQHUiVWDUIDWRUJLVRJiKDJYDQJXULV
4ÏSTUÚLIGOJTOFGOE TLJQV§¢SFNVSFJOTUBLMJOHVN NVONFUBIGOJVNTLKFOEBPHTLJMBHSFJOBSHFS§UJMSÈ§IFSSB6NGVMMUTUBSGFSB§S§B
6NFNCUUJOHJMEBMÚHOS VN4UKØSOBSSÈ§¶TMBOET PHMÚHOS VNSÏUUJOEJPHTLZMEVSTUBSGTNBOOBSÓLJTJOT6NMBVOBLKÚSGFS
FGUJSLKBSBTBNOJOHJ'ÏMBHTIÈTLØMBNFOOUB§SBTUBSGTNBOOB4UKØSOBSSÈ§TJOTPHGKÈSNÈMBPHFGOBIBHTSÈ§IFSSBGISÓLJTTKØ§T4LJQB§WFS§VSÓ
FNCUUJOUJMmNNÈSBÓTFOO/ÈOBSJVQQMâTJOHBSWFJUB"MEÓT4UFGÈOTEØUUJS BMEJTTUFGBOTEPUUJS!GKSJT PH,BUSÓO4»MBEØUUJS LBUSJO!IBHWBOHVSJT
6NTØLOTLBMGZMHKBÓUBSMFHULZOOJOHBSCSÏGÈTBNUSÚLTUV§OJOHJVNGSOJWJ§LPNBOEJUJMB§HFHOBFNCUUJOV&JOOJHGFSJMTLSÈPHVQQMâTJOHBS
VNTUBSGTIFJUJ4ØUUFSVNTUBSm§ÈIFJNBTÓ§V)BHWBOHT XXXIBHWBOHVSJT8PVyNQDUIUHVWXUHUWLORJPHêM~Ot
½MMVNVNTØLOVNWFS§VSTWBSB§¢FHBSÈLWÚS§VOVNTLJQVOMJHHVSGZSJS

Ný tækifæri,
nýjar áskoranir!
www.hagvangur.is
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Embassy clerk

Skóla- og frístundasvið

Staða skólastjóra við Ölduselsskóla
Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir stöðu skólastjóra við Ölduselsskóla.
Ölduselsskóli er heildstæður grunnskóli í Breiðholti með um 460 nemendur í 1.-10. bekk. Einkunnarorð skólans eru færni, virðing
og metnaður og áhersla er lögð á að starfsmenn og nemendur sýni metnað í starﬁ, geri kröfur til sjálfs sín, leitist við að bæta færni
sína á sem ﬂestum sviðum og beri virðingu fyrir sér, öðrum og umhverﬁnu. Skólastarﬁð einkennist af öﬂugri kennslu í bóklegum og
verklegum greinum, teymiskennslu og mikilli samvinnu kennara sem miðar að því að koma til móts við ólíkar þarﬁr nemenda, styrkja
samskipti innan nemendahópsins og skapa metnaðarfullt námsumhverﬁ án aðgreiningar. Unnið er eftir Olweusaráætluninni gegn
einelti og verið er að innleiða Uppbyggingarstefnuna – uppeldi til ábyrgðar. Ölduselsskóli tekur þátt í þróunarverkefnunum
„Heilsueﬂandi Breiðholt“ og „Læsi allra mál“. Skólinn státar af fjölmenningarlegu umhverﬁ og við skólann starfar öﬂugt foreldrafélag
með langa sögu.
Leitað er að einstaklingi sem býr yﬁr leiðtogahæﬁleikum, hefur víðtæka þekkingu á skólastarﬁ og metnaðarfulla skólasýn.
Meginhlutverk skólastjóra er að:
t Veita skólanum faglega forystu og móta framtíðarstefnu hans
innan ramma laga og reglugerða og í samræmi við aðalnámskrá grunnskóla og stefnu Reykjavíkurborgar.
t Stýra og bera ábyrgð á rekstri og daglegri starfsemi skólans.
t Bera ábyrgð á starfsmannamálum, s.s. ráðningum,
vinnutilhögun og starfsþróun.
t Bera ábyrgð á samstarﬁ aðila skólasamfélagsins.

Menntunar- og hæfniskröfur:
t Leyﬁ til að nota starfsheitið grunnskólakennari.
t Viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslureynsla á
grunnskólastigi.
t Reynsla af faglegri forystu á sviði kennslu og þróunar í
skólastarﬁ.
t Stjórnunarhæﬁleikar.
t Færni í áætlanagerð og fjármálastjórnun.
t Færni til að leita nýrra leiða í skólastarﬁ og leiða framsækna
skólaþróun.
t Lipurð og hæfni í samskiptum.

Umsókn fylgi yﬁrlit yﬁr nám og fyrri störf, leyﬁsbréf til að nota starfsheitið grunnskólakennari, greinargerð um framtíðarsýn
umsækjanda á skólastarﬁð, upplýsingar um framsækin verkefni sem umsækjandi hefur leitt og annað er málið varðar.

The Embassy of Japan seeks a capable,
responsible and flexible person for the position
of Office Clerk.
Starting on 27th August ,2018(negotiable) with a
contract renewal every two years.
Requirements:
x University degree
x Language skills in English and Icelandic
(both written and spoken)
x Proficient use of computer/internet
x Good research and analytical skills
x Good knowledge of Iceland
x Good communication skills
Deadline for application: 15th July,2018
If interested, please send your CV in English to:
Embassy of Japan
Laugavegur 182, 105 Reykjavik
Tel: 510-8600
e-mail: japan@rk.mofa.go.jp

STARF SNYRTIFRÆÐINGS
LAUST TIL UMSÓKNAR

Ráðið verður í stöðuna frá og með 1. ágúst 2018. Umsóknarfrestur er til og með 26. júní 2018.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ vegna Skólastjórafélag Íslands. Umsækjendur eru beðnir
að sækja um starﬁð á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf.
Nánari upplýsingar veita Soffía Vagnsdóttir, skrifstofustjóri grunnskólahluta fagskrifstofu, og Ragnheiður E. Stefánsdóttir,
mannauðsstjóri, sími 411 1111. Netföng: sofﬁa.vagnsdottir@reykjavik.is / ragnheidur.e.stefansdottir@reykjavik.is

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

Vegna mikilla anna er laust starf snyrtifræðings á
snyrtistofu og spa.
Þarf að búa yfir reynslu og ríkri þjónustulund.
Áhugasamir sendi umsókn ásamt ferilskrá, mynd og
umsagnaraðilum til thorny@bluelagoonspa.is fyrir 30. júní.

Seltjarnarnesbær
Laus störf
Grunnskóli Seltjarnarness, starfsfólk
óskast í eftirtalin störf frá hausti 2018:

> Sölufulltrúi í innflutningsdeild

E N N E M M / S Í A / N M 8 878 8

Innflutningsdeild veitir heildarþjónustu í innflutningi til Íslands. Sölufulltrúi sér um sölu
á þjónustu Samskipa vegna innflutnings, gerir söluáætlanir og sinnir tilboðsgerð.
Starfssvið
• Sala og kynning á þjónustu
Samskipa til fyrirtækja (B2B) í
innflutningi
• Þátttaka í og eftirfylgni með
markaðs- og söluáætlunum
• Þátttaka í tilboðs- og
samningagerð
• Samskipti við erlenda
samstarfsaðila

Menntunar- og hæfnikröfur
• Menntun á háskólastigi æskileg
• Reynsla af sölustörfum
er nauðsynleg
• Sjálfstæði og skipulagshæfni
• Góð íslensku- og enskukunnátta
er skilyrði

Eiginleikar
• Jákvæðni og lipurð
í mannlegum samskipti
• Kappsemi, frumkvæði
og metnaður
• Rík þjónustulund

Umsækjendur eru beðnir um að skila inn ferilskrá ásamt greinargóðu kynningarbréfi sem
tilgreinir hvernig umsækjandi uppfyllir kröfur um menntun, hæfni og eiginleika.
Umsóknarfrestur er til og með 24. júní nk.
Sótt er um starfið á vef okkar www.samskip.is og óskað er eftir að ferilskrá fylgi umsókn.
Samskip eru alþjóðlegt flutningafyrirtæki sem býður flutningalausnir og tengda þjónustu á landi, sjó og í lofti með
hagkvæmni að leiðarljósi. Starfsfólk Samskipa býður viðskiptavinum faglega ráðgjöf og heildarlausnir á sviði flutningaog flutningatengdrar þjónustu. Við höfum á að skipa fjölbreyttum hópi starfsfólks sem vinnur ávallt með frumkvæði,
samheldni og þekkingu að leiðarljósi. Við leggjum áherslu á markvissa fræðslu og þjálfun starfsfólks. Öryggis- og
heilbrigðismál starfsfólks eru okkur mikilvæg og bjóðum við upp á fyrirmyndar vinnuaðstöðu.

• Nýbúakennsla, fullt starf.
• Umsjónarkennari, fullt starf.
• Stuðningsfulltrúar, fullt starf og hlutastörf.

Leikskóli Seltjarnarness, starfsfólk
óskast frá 1. ágúst nk.:
• Deildarstjóri, fullt starf.
• Leikskólakennarar, fullt starf.
• Leikskólaleiðbeinandi, fullt starf.
Nánari upplýsingar um störfin og skil umsókna
má finna á Ráðningarvef Seltjarnarnesbæjar
www.seltjarnarnes.is – Störf í boði
Umsóknarfrestur er til 16. júlí næstkomandi.
Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar
eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um störf.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands
íslenskra sveitarfélaga og hlutaðeigandi stéttarfélaga.

seltjarnarnes.is

Ráðgjafi, opinn fyrir tækni
Vegna aukinna verkefna óskum við eftir að ráða sölufulltrúa / ráðgjafa sem er til í að verða einn af
okkar úrvals sérfræðingum í þeim raf- og rafeindatækjum sem fyrirtækið selur. Starfið felst í ráðgjöf,
sölu og þjónustu raf- og rafeindatækja, sbr. aðgangskerfa (fyrir hótel, fyrirtæki og einstaklinga),
dyrasíma, rafsegla, rafeindastýrðra læsinga ofl.

Hæfniskröfur:
• Sveinspróf á sviði rafeindavirkjunar eða
rafvirkjunar er æskilegt
• Gott vald á ensku. Vald á Norðurlandamáli
(sænsku, dönsku eða norsku) er kostur
• Góð tölvukunnátta

• Geta til að vinna sjálfstætt og skipulega undir
álagi, þjónustulund, góð framkoma, stundvísi
og frumkvæði.
• Reynsla af sambærilegum störfum er kostur
• Hreint sakavottorð

Umsóknir með ferilskrá sendist á bjorn@vv.is fyrir 20. júní
Vélar og verkfæri var stofnað árið 1942 en á sér sögu aftur til ársins 1919. Fyrirtækið er rótgróið og traust
fjölskyldufyrirtæki sem hefur verið framúrskarandi fyrirtæki 8 ár í röð. Fyrirtækið selur hágæðavörur frá leiðandi
framleiðendum eins og Assa Abloy, Axa, Bahco, Chamberlain, Dorma, d line, Frost, Mul-t-lock, Panasonic, Randi, Yale ofl.

Félagsráðgjafi
Fjölskyldusvið óskar eftir að ráða félagsráðgjafa til starfa í
félagsþjónustu. Um er að ræða 100% starf frá 1. september
2018 eða eftir samkomulagi.
Helstu verkefni eru:
% Félagsleg ráðgjöf samkvæmt lögum um félagsþjónustu
sveitarfélaga, svo sem vegna félagslegra aðstæðna,
uppeldis barna og unglinga, veikinda, fötlunar, öldrunar,
vímuefnamála og fjölmenningar.
% Fjárhagsaðstoð, móttaka og vinnsla fjárhagserinda.
% Félagsleg húsnæðismál, m.a. móttaka og vinnsla umsókna
um sérstakan húsnæðisstuðning.
% Samþætting verkefna og þróunarstarf á Fjölskyldusviði.
Menntunar- og/eða hæfniskröfur:
% Starfsréttindi í félagsráðgjöf.
% Reynsla af velferðarþjónustu er æskileg.
% Metnaður og áhugi á félagsþjónustu er skilyrði.
% Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum er mikilvægt.
% Jákvætt viðhorf og góðir samskiptahæfileikar
eru nauðsynlegir.
% Reynsla af stuðningi við barnafjölskyldur er kostur.
% 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 26. júní 2018

SÉRFRÆÐINGUR Í
ÁHÆTTUGREININGU

Leitum að öflugum
sérfræðingi í eftirliti
með lífeyris- og
vátryggingamarkaði

Hlutverk lífeyris- og vátryggingasviðs er að starfrækja áhættumiðað eftirlit með starfsemi lífeyrissjóða og
vátryggingafélaga. Eftirlitið felur m.a. í sér reglubundna vöktun á starfsemi eftirlitsskyldra aðila á grundvelli
gagnaskila auk framkvæmdar áhættumats, eftirliti með áhættustýringu og greiningarvinnu.
Um er að ræða fjölbreytt starf með áherslu á markaðsáhættu lífeyrissjóða og vátryggingafélaga og gjaldþoli
vátryggingafélaga. Starfið felur í sér virka þátttöku í hópi sérfræðinga, samskipti við eftirlitsskylda aðila og
alþjóðlega samvinnu.

Starfssvið
Ȉ Mat og eftirlit með markaðsáhættu á lífeyris- og
vátryggingamarkaði
Ȉ Þróun og eftirfylgni áhættumats varðandi markaðsáhættu
Ȉ Þróun og framkvæmd viðmiða Fjármálaeftirlitsins
Ȉ Greining á stöðu, aðferðafræði, innri ferlum og áhættustýringu
með áherslu á markaðsáhættu
Ȉ Samvinna á vettvangi gjaldþols, endurkaupaáætlana og gagnaskila
vátryggingafélaga
Ȉ Samskipti við eftirlitsskylda aðila og þátttaka í alþjóðlegu samstarfi
Ȉ Önnur verkefni sem tengjast áhættugreiningu

Menntunar- og hæfnikröfur
Ȉ Háskólamenntun í viðskiptafræði, hagfræði, verkfræði eða
sambærilegu
Ȉ Viðeigandi þekking og reynsla á fjármálamarkaði, starfsemi
lífeyrissjóða og vátryggingafélaga einkum á sviði áhættugreiningar
Ȉ Reynsla og þekking á markaðsáhættu ellegar hæfileiki til að greina
þá áhættu
Ȉ Reynsla og þekking á gjaldþoli og gjaldþolsliðum vátryggingafélaga
Ȉ Þekking á reikningshaldi er kostur
Ȉ Greiningarhæfni, nákvæmni og sjálfstæði í vinnubrögðum
Ȉ Gott vald á íslensku og ensku og færni í að tjá sig í ræðu og riti
Ȉ Jákvæðni og góð hæfni í samskiptum og teymisvinnu

Við gætum verið
með næsta starfsmann
mánaðarins á skrá

Frekari upplýsingar veita Rúnar
Guðmundsson framkvæmdastjóri
lífeyris og vátrygginga (runar@fme.is)
og Árni Ragnar Stefánsson
mannauðsstjóri (arni@fme.is).
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir
um að sækja um starfið á heimasíðu
Fjármálaeftirlitsins, www.fme.is eða á
www.starfatorg.is.
Umsóknarfrestur er til og með 2. júlí.
Umsóknum þarf að fylgja ítarleg ferilskrá
og kynningarbréf þar sem gerð er grein
fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur
fyrir hæfni viðkomandi til að gegna
starfinu.

Ráðgjafar okkar búa
yﬁr víðtækri þekkingu
á atvinnulíﬁnu
og veita trausta og
persónulega ráðgjöf.

Viltu taka þátt í
nýsköpun og þróun?
Öldrunarheimili Akureyrar (ÖA) óska eftir að ráða félagsráðgjafa í 80% starf frá og með 1. september 2018. Ráðningartími er tímabundinn og miðast við tvö ár með möguleika til
framlengingar vegna nýsköpunar- og þróunarverkefna sem
tengjast tímabundinni dvöl og dagþjálfun.
Á Öldrunarheimilum Akureyrar fer fram fjölbreytt og
áhugaverð starfsemi sem stöðugt er í þróun. Heimilin hafa
alþjóðlega viðurkenningu sem EDEN heimili og starfa á
grunni EDEN hugmyndafræðinnar sem leggur áherslu á
sjálfræði, heimilisbrag og aukin lífsgæði íbúa. Einnig er unnið
eftir hugmyndafræði Þjónandi leiðsagnar sem leggur áherslu
á samskipti.
Starfssvið:
- Stýrir inntökuferli nýrra gesta í tímabundna dvöl
og dagþjálfun.
- Veitir einstaklingsbundna þjónustu og félagsráðgjöf til
notenda og aðstandenda þeirra.
- Vinnur að samhæfingu þjónustunnar og upplýsingagjafar.
- Samskipti við aðra aðila eða stofnanir sem tengjast
viðkomandi einstaklingi og í samráði við hann.
Menntunar- og hæfniskröfur:
- Starfsréttindi sem félagsráðgjafi.
- Framhaldsmenntun í öldrunarfræði er æskileg.
- Reynsla af starfi með öldruðum og einstaklingum með
heilabilun er æskileg.
- Áhugi á öldrunarþjónustu og starfi með öldruðum.
- Einlægur vilji til að starfa eftir Eden hugmyndafræðinni og
hugmyndafræði Þjónandi leiðsagnar.
- Mjög góð færni í mannlegum samskiptum, færni í sjálf
stæðum vinnubrögðum ásamt frumkvæði og jákvæðni.
- Færni til stjórnunar, skipulagningar og innleiðslu nýrra
hugmynda og vinnubragða.
- Sveigjanleiki og geta til þess að aðlaga sig síbreytilegum
aðstæðum og kröfum sem gerðar eru til starfsins.
- Talar, skrifar og skilur vel íslensku.
- Hæfni í ensku ásamt einu norðurlandamáli.
- 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 21. júní 2018.

www.capacent.is
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Leita að lögmanni
til að taka að sér þjófnaðarmál á húsgögnum
og persónulegum munum.
Upplýsingar í síma 696 2258
oddurdis@gmail.com

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, skólastjóra, birgir@sunnulaek.is eða Sunnulækjarskóli,
Norðurhólum 1, 800 Selfoss.

Viltu bæta opinbera þjónustu?
Verkefnastofa um Stafrænt Ísland er tímabundið verkefni á vegum fjármála- og efnahagsráðuneytisins.
Hlutverk hennar er að auka framboð stafrænnar þjónustu og styðja við uppbyggingu stafrænna innviða.
Einnig að leita leiða til að bæta þjónustu og rekstur opinberra stofnana.

Hæfniskröfur

Starfssvið

Leitað er eftir sérfræðingum sem hafa menntun,

Að taka þátt í og leiða verkefni er snúa að staf–

þekkingu og reynslu sem nýtist í starﬁ innan verk–

rænni þjónustu hins opinbera, endurskoðun

efnastofunnar. Lögð er áhersla á hugmyndaauðgi,

þjónustuferla, betri rekstri og öðrum umbóta–

frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum. Fjöl–

verkefnum. Starﬁð felur í sér verkefnastjórnun

breytt menntun og reynsla getur nýst í starﬁnu

og greiningu á tækifærum til að bæta þjónustu

t.d. á sviði upplýsingatækni, þjónustu, gæða- og

og rekstur hins opinbera.

verkferla, rekstrar og fjármála. Til greina kemur að
ráða allt að þrjá sérfræðinga til starfa. Öll störf á

Ítarlegri upplýsingar um starﬁð, umsóknarferil

verkefnastofunni eru tímabundin til tveggja ára.

og hæfniskröfur er að ﬁnna á starfatorg.is

Umsóknarfrestur

Sæktu um starﬁð

2. júlí 2018

starfatorg.is

Skólastjóri

Skipulagssvið
Akureyrarbæjar
Laust er til umsóknar starf verkefnisstjóra skipulagsmála á
skipulagssviði Akureyrarbæjar.
Helstu verkefni skipulagssviðs eru skipulagsmál, byggingareftirlit, lóða- og fasteignamál.
Helstu verkefni verkefnisstjóra skipulagsmála:
• Umsjón með aðal- og deiliskipulagsverkefnum á vegum
bæjarins í samvinnu við sviðsstjóra Skipulagssviðs.
• Faglegt mat á deiliskipulagsverkefnum verktaka og
deiliskipulagstillögum einkaaðila.
• Leiðbeina ráðgjöfum og skipulagshönnuðum varðandi
málsmeðferð skipulagsmála og framsetningu á
skipulagsgögnum.
• Umsjón með stjórnsýslu varðandi afgreiðslu skipulagsmála
t.d. auglýsingu og kynningarferli skipulagsáætlana.
• Annast samskipti við Skipulagsstofnun og aðrar
opinberar stofnanir.
• Ráðgjöf við viðskiptavini á sviði skipulags- og
byggingarmála.
• Veita upplýsingar um skipulagsmál til íbúa- og
annarra hagsmunaaðila.
• Umsjón með kortasjá Akureyrarbæjar.

ERTU Í LEIT AÐ
DRAUMASTARFINU?

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Gerð er krafa um háskólamenntun í arkitektúr,
landslagsarkitektúr, skipulagsfræði, landfræði, eða
sambærilega menntun sem nýtist í starfi.
• Sérmenntun á sviði skipulagsmála æskileg.
• Starfsreynsla á sviði skipulagsmála er æskileg.
• Þekking á opinberri stjórnsýslu og verklagi er æskileg.
• Góð almenn tölvukunnátta og þekking á teikniforritum.
• Góð færni í rituðu máli.
• Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði í starfi.
• Samskiptafærni.
• 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 27. júní 2018

Finndu þitt starf á atvinna.frettabladid.is
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Skóla- og frístundasvið

Fjármálastjóri - Frístundamiðstöðin Ársel

Laus störf
hjá Kópavogsbæ

Frístundamiðstöðin Ársel
Laus er til umsóknar staða fjármálastjóra frístundamiðstöðvarinnar Ársels.
Frístundamiðstöðin Ársel er staðsett við Rofabæ í Reykjavík og þar vinna rúmlega 80 starfsmenn með fjölbreyttan bakgrunn. Í Árseli
er boðið upp á fjölbreytta og heildstæða frístundaiðju fyrir íbúa í Árbæ, Grafarholti, Norðlingaholti og Úlfarsárdal. Gildi Ársels eru
fjölbreytni, traust og samvinna. Frístundamiðstöðin Ársel starfrækir þrjár félagsmiðstöðvar fyrir unglinga á aldrinum 10-16 ára; Fókus
í Grafarholti, Tíuna í Árbæjarhverﬁ og Holtið í Norðlingaholti. Ársel hefur einnig umsjón með fjórum frístundaheimilum, Töfraseli við
Árbæjarskóla, Stjörnulandi við Ingunnarskóla, Fjósinu við Sæmundaskóla og Víðiseli við Selásskóla.
Fjármálastjóri hefur umsjón með fjármálum og rekstri frístundamiðstöðvar og starfsstaða hennar. Starﬁð felur í sér eftirlit með daglegum rekstri frístundamiðstöðvar og starfsstaða hennar, gerir fjárhagsáætlanir, annast uppgjör og sér til þess að reksturinn sé innan
fjárheimilda. Fjármálastjóri veitir stjórnendum og starfsmönnum frístundamiðstöðvarinnar ráðgjöf, eftirlit og upplýsingar er varðar
rekstur, launa- og kjaramál. Fjármálastjóri er hluti af stjórnendateymi frístundamiðstöðvarinnar og skrifstofu frístundamála og tekur
þátt í stefnumótun starfseminnar.

Ýmis störf

· Verkefnastjóri stefnumótunar
· Frístundaleiðbeinendur í félagsmiðstöðvum
Kópavogs

· Starfsmaður í Þjónustumiðstöð við almenna
þjónustu
Grunnskólar

· Aðstoðarforstöðumaður frístundar í
Álfhólsskóla

· Aðstoðarforstöðumaður frístundar í
Hörðuvallaskóla

Helstu verkefni og ábyrgð
t
Áætlanagerð, tekjur, laun og annar kostnaður.
t
Gjaldskrá, uppgjör, tekjuskil.
t
Reikningagerð og samþykkt reikninga.
t
Samþykkt reikninga í fjármálakerﬁnu Agresso.
t
Gerð fjárhagsramma miðlægrar skrifstofu frístundamiðstöðvarinnar.
t
Umsjón með reikningagerð, upplýsingagjöf og skráningu í
upplýsingakerﬁnu Vala frístund.
t
Eftirlit með launaskilum og samskipti við launadeild.

Hæfniskröfur
t
Háskólapróf á sviði viðskipta eða rekstrar.
t
Meistarapróf í viðskiptum og rekstri eða önnur viðbótarmenntun sem nýtist í starﬁ eða mikil starfs- og stjórnunarreynsla á viðkomandi sérsviði.
t
Reynsla af stjórnun, fjármálum og rekstri.
t
Góð tölvukunnátta, excel, word, bókhalds og launakerfum.
t
Reynsla af bókhalds- og launakerfum.
t
Reynsla af opinberri stjórnsýslu æskileg.
t
Hæfni í greiningu og framsetningu tölulegra upplýsinga.
t
Hæfni í samskiptum á íslensku og ensku.
t
Skipulögð, fagleg og nákvæm vinnubrögð.
t
Frumkvæði í starﬁ.

Hreint sakavottorð í samræmi við lög sem og reglur Reykjavíkurborgar.
Umsókn fylgi greinargerð, yﬁrlit yﬁr nám og fyrri störf. Ráðið verður í stöðuna frá og með 1. ágúst 2018. Umsóknarfrestur er til og með
21. júní 2018. Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar.
Nánari upplýsingar veitir Sigrún Sveinbjörnsdóttir, staðgengill skrifstofustjóra fagskrifstofu frístundamála, sími 411-1111. Netfang:
sigrun.sveinbjornsdottir@reykjavik.is

· Aðstoðarskólastjóri í Kársnesskóla
· Enskukennari í Hörðuvallaskóla
· Frístundaleiðbeinandi í Smáraskóla
· Frístundarstarfsmenn í Vatnsendaskóla
· Íþróttakennari í Álfhólsskóla
· Íþróttakennari í Hörðuvallaskóla
· Kennari í hönnun og smíði í Vatnsendaskóla
· Kennari í hönnun og smíði í Kársnesskóla
· Kennari í leiklist og/eða dans í Álfhólsskóla
· Sérkennari/þroskaþjálfi í Álfhólsskóla
· Skólaliði í Smáraskóla
· Stuðningsfulltrúi í Smáraskóla
· Tölvuumsjónarmaður í Kársnesskóla
· Umsjónarkennari í miðstig í Vatnsendaskóla
· Þroskaþjálfi/sérkennari í Kársnesskóla
Leikskólar

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

Skóla- og frístundasvið

Staða skólastjóra við Breiðholtsskóla
Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir stöðu skólastjóra við Breiðholtsskóla.
Breiðholtsskóli er heildstæður grunnskóli með 405 nemendur í 1.-10. bekk og fagnar á næsta ári 50 ára afmæli. Skólinn er staðsettur í
hjarta hverﬁsins með eina af fallegustu útivistarperlum borgarinnar í næsta nágrenni. Við skólann er íþróttahús, sundlaug og
hátíðarsalur. Þá er félagsmiðstöðin Bakkinn staðsett í skólanum. Einkunnarorð skólans eru ábyrgð, traust og tillitssemi. Lögð er
áhersla á teymisvinnu kennara og unnið að því að eﬂa fjölbreytni í kennsluháttum til að koma til móts við ólíkar þarﬁr og áhuga
nemenda. List- og verkgreinar, samþætting bóknámsgreina og upplýsingamennt á öllum stigum skipa einnig mikilvægan sess og
unnið er eftir PBS hegðunarkerﬁnu. Öﬂugt samstarf er á milli leik- og grunnskólanna í hverﬁnu, m.a. í þróunarverkefnunum
„Heilsueﬂandi Breiðholt“, „Læsi allra mál“ og „Öndvegisbúðir“ og gott samstarf er við foreldrafélögin í Breiðholti.
Við í Breiðholtsskóla státum af mikilli fjölmenningu, frábærum nemendahópi, öﬂugu starfsfólki og kraftmiklum foreldrum.
Leitað er að einstaklingi sem býr yﬁr leiðtogahæﬁleikum, hefur víðtæka þekkingu á skólastarﬁ og metnaðarfulla skólasýn.

Meginhlutverk skólastjóra er að:

Menntunar- og hæfniskröfur:

t Veita skólanum faglega forystu og móta framtíðarstefnu hans
innan ramma laga og reglugerða og í samræmi við aðalnámskrá grunnskóla og stefnu Reykjavíkurborgar.
t Stýra og bera ábyrgð á rekstri og daglegri starfsemi skólans.
t Bera ábyrgð á starfsmannamálum, s.s. ráðningum,
vinnutilhögun og starfsþróun.
t Bera ábyrgð á samstarﬁ aðila skólasamfélagsins.

t Leyﬁ til að nota starfsheitið grunnskólakennari.
t Viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslureynsla á
grunnskólastigi.
t Reynsla af faglegri forystu á sviði kennslu og þróunar í
skólastarﬁ.
t Stjórnunarhæﬁleikar.
t Færni í áætlanagerð og fjármálastjórnun.
t Færni til að leita nýrra leiða í skólastarﬁ og leiða framsækna
skólaþróun.
t Lipurð og hæfni í samskiptum.

· 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 Baug
· Leikskólakennari í Dal
· Leikskólakennari í Grænatúni
· Leikskólakennari í Efstahjalla
· Leikskólakennari í Kópahvoli
· Leikskólakennari í Kópasteini
· Leikskólakennari í Læk
· Leikskólakennari í Núp
· Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi í Baug
· Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi í Efstahjalla
· Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi í Kópasteini
· Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi í Marbakka
· Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi í Sólhvöfum
· Starfsfólk í Núp
· Þroskaþjálfi/leikskólasérkennari í Álfatúni
Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt á
heimasíðu Kópavogsbæjar, www.kopavogur.is,
þar sem jafnframt má finna fleiri störf og nánari
upplýsingar.

Kópavogsbær
kopavogur.is

Umsókn fylgi yﬁrlit yﬁr nám og fyrri störf, leyﬁsbréf til að nota starfsheitið grunnskólakennari, greinargerð um framtíðarsýn
umsækjanda á skólastarﬁð, upplýsingar um framsækin verkefni sem umsækjandi hefur leitt og annað er málið varðar.
Ráðið verður í stöðuna frá og með 1. ágúst 2018. Umsóknarfrestur er til og með 26. júní 2018.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ vegna Skólastjórafélags Íslands. Umsækjendur eru
beðnir að sækja um starﬁð á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf.
Nánari upplýsingar veita Soffía Vagnsdóttir, skrifstofustjóri grunnskólahluta fagskrifstofu, og Ragnheiður E. Stefánsdóttir,
mannauðsstjóri, sími 411 1111. Netföng: sofﬁa.vagnsdottir@reykjavik.is / ragnheidur.e.stefansdottir@reykjavik.is

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

ERTU Í LEIT AÐ DRAUMASTARFINU?

Finndu þitt starf á atvinna.frettabladid.is
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Traustur launafulltrúi
Landvélar óskar eftir að ráða traustan starfskraft í stöðu
launafulltrúa fyrir félagið og dótturfélög. Launafulltrúi
mun samhliða vinna ýmis almenn skrifstofustörf, m.a.
bókun erlendra reikninga, afstemmingar, uppgjör o.ﬂ.
Um er að ræða 70 – 80% stöðugildi.
Reynsla af launavinnslu og bókhaldi er skilyrði.
Umsóknir skal senda á netfangið umsokn@landvelar.is.
Umsóknarfrestur er til 21. júni næstkomandi

STARF Í TÆKNIDEILD SS Á HVOLSVELLI
Sláturfélag Suðurlands leitar að starfsmanni í viðhalds- og tæknideild félagsins á
Hvolsvelli. Um stjórnunarstarf getur verið að ræða. Við leitum að kraftmiklum og
jákvæðum einstaklingi til að bætast í öflugan hóp SS fólks á góðum vinnustað.
MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR
• Vélstjóri/vélvirki eða reynsla af vinnu við kæli- og frystikerfi
• Skipulagshæfileikar og geta til að vinna sjálfstætt
• Jákvæðni, góðir samskiptahæfileikar og rík þjónustulund

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

STARFSLÝSING
• Umsjón með keyrslu á kæliog frystivélum ásamt
almennu viðhaldi

Áhugasamir sæki um starfið á heimasíðu félagsins www.ss.is fyrir 5. júlí nk. Frekari upplýsingar
um starfið gefur Benedikt Benediktsson í síma 488 8202 og 866 5270 og í netfangi benedikt@ss.is.
Sláturfélag Suðurlands er 111 ára, öflugt og framsækið matvælafyrirtæki
í eigu búvöruframleiðenda á Suður- og Vesturlandi og almennra hluthafa.
Höfuðstöðvar þess eru í Reykjavík og þar eru, auk skrifstofu, markaðs- og
söludeildir. Á Hvolsvelli er meginhluti kjötiðnaðar staðsettur ásamt
frystihúsi og vörudreifingu kjötvara. Á Selfossi rekur félagið sláturhús
ásamt úrbeiningu á kjöti og pökkunarstöð.
Nánari upplýsingar um félagið má finna á heimasíðu þess, www.ss.is

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

Starfatorg.is

Starf organista laust
til umsóknar
Um er að ræða 100% starf við kirkjurnar í
Norðfjarðarprestakalli og Eskifjarðarprestakalli.
Starﬁð skiptist í 60% stöðu í Norðfjarðaprestakalli
og 40% stöðu í Eskifjarðarprestakalli. Í Norðfjarðarprestakalli eru Norðfjarðarkirkja og Mjóafjarðarkirkja, organistinn stýrir kór Norðfjarðarkirkju, stjórn
og þjálfun barnakórs og annast orgelleik í helgihaldi
og safnaðarstarﬁ.
Í Eskifjarðarprestakalli er starf organista við
Eskifjarðarkirkju, þjálfun og stjórn kórs
Eskifjarðarkirkju, stjórn og þjálfun barnakórs,
orgelleikur í helgihaldi og safnaðarstarﬁ.
Orgel Norðfjarðarkirkju er 17 radda pípuorgel frá
árinu 1992, smíðað af danska orgelsmiðnum C.A.
Bruhn og orgel Eskifjarðarkirkju er 56 radda rafmagnsorgel af Johannus gerð.
Leitað er eftir einstaklingi sem hefur menntun og
reynslu í kirkjutónlist og hefur metnað og áhuga
fyrir að eﬂa kórstarf á svæðinu.
Starfskjör eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar Þjóðkirkjunnar og FÍO/organistadeildar FÍH
og vísan til starfsreglna þjóðkirkjunnar um
kirkjutónlist: nr. 1074/2017
Umsóknarfestur er til 30. Júní 2018. Ráðið verður
í stöðuna frá 1. ágúst 2018.
Umsókn ásamt námsferli, afritum af prófskírteinum og
upplýsingum um starfsreynslu skal skila til formanns
sóknarnefndar Norðfjarðarprestakalls
Guðjóns B. Magnússonar og á netfang gudjon@svn.is
Einnig veita prestarnir Sr Davíð Baldursson
Eskiﬁrði sími: 863-2035, netpóstur:
davbal@simnet.is. og
Sr Sigurður Rúnar Ragnarsson
Neskaupstað sími; 896-9878 netfang
sigurdur.runar.ragnarsson@kirkjan.is
upplýsingar um starﬁð.

Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna
Starf

Stofnun

Leiðtogi innri þjónustu
Yfirlæknir sjúkraflugs
Þroskaþjálfi/sérkennari
Kennari, enska
Skrifstofustarf
Forstöðumaður rekstrardeildar
Sérfræðingur/verkefnisstjóri
Skólaliðar
Kennari, stærðfræði
Kennari, íslenska
Sérfræðingur á verkefnastofu
Skrifstofustjóri
Skrifstofustjóri
Sérfræðingur í áhættugreiningu
Starfsmaður við bókun reikninga
Hjúkrunarfræðingur
Fagstjóri hjúkrunar
Sálfræðingur
Sálfræðingur barna
Hjúkrunarfræðingur
Gæðastjóri
Sjúkraþjálfari
Sérfræðingur
Lektor í rekstrar- og verkefnisstj.
Lektor í stjórnun
Nýdoktor í vélaverkfræði
Doktorsnemi í vélaverkfræði
Verkefnastjóri kennslumála
Hreyfistjóri
Sjúkraliði
Hjúkrunarstjóri
Hjúkrunardeildarstjóri

Fjármála- og efnahagsráðuneytið
Reykjavík
Sjúkrahúsið á Akureyri
Akureyri
Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ
Mosfellsbær
Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ
Mosfellsbær
Sýslumaðurinn á Suðurlandi
Höfn
Vegagerðin
Reykjavík
Vegagerðin
Reykjavík
Fjölbrautaskólinn í Breiðholti
Reykjavík
Fjölbrautaskólinn í Breiðholti
Reykjavík
Fjölbrautaskólinn í Breiðholti
Reykjavík
Fjármála- og efnahagsráðuneytið
Reykjavík
Fjármála- og efnahagsráðuneytið
Reykjavík
Fjármála- og efnahagsráðuneytið
Reykjavík
Fjármálaeftirlitið
Reykjavík
Sjúkratryggingar Íslands
Reykjavík
Heilsugæslan Miðbæ
Reykjavík
Heilsugæslan Miðbæ
Reykjavík
Heilsugæslan Firði
Hafnarfjörður
Heilsugæslan Firði
Hafnarfjörður
Heilsugæslan Garðabæ
Garðabær
Landspítali, sjúkrahúsapótek
Reykjavík
Landspítali, göngudeild sjúkraþjálfunar Reykjavík
Umhverfisstofnun
Reykjavík
Háskóli Íslands, Viðskiptafræðideild
Reykjavík
Háskóli Íslands, Viðskiptafræðideild
Reykjavík
Háskóli Íslands, Verkfr./náttúruvís.
Reykjvík
Háskóli Íslands, Verkfr./náttúruvís.
Reykjavík
Háskóli Íslands, Lyfjafræðideild
Reykjavík
Heilbrigðisstofnun Suðurlands
Selfoss
Heilbrigðisstofnun Suðurlands
Vestm.eyjar
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða
Patreksfjörður
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða
Patreksfjörður

Staður

Nr. á vef
201806/1232
201806/1231
201806/1230
201806/1229
201806/1228
201806/1227
201806/1226
201806/1225
201806/1224
201806/1223
201806/1222
201806/1221
201806/1220
201806/1219
201806/1218
201806/1217
201806/1216
201806/1215
201806/1214
201806/1213
201806/1212
201806/1211
201806/1210
201806/1209
201806/1208
201806/1207
201806/1206
201806/1205
201806/1204
201806/1203
201806/1202
201806/1201
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ÍSLENSKUKENNARI
ÓSKAST Á UNGLINGASTIG
Sjálandsskóli óskar eftir að ráða íslenskukennara í 80% starfshlutfall þar sem unnið er
fjóra daga vikunnar frá þriðjudegi til og með föstudegi.

Stjörnublikk ehf óskar eftir að ráða til starfa
sem fyrst byggingatæknifræðing eða mann
mjög vanan burðarþolsteikningum og eða
járnabindingum.
Áhugasamir vinsamlegast sendi tölvupóst á
asgeir@stjornublikk.is

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Íslenskukennsla á unglingastigi
• Standa vörð um nám og velferð nemenda
• Vera í samstarfi við foreldra
• Taka þátt í þróun skólastarfsins
Menntun, reynsla og hæfni:
• Grunnskólakennari með leyfisbréf til kennslu í grunnskóla
• Góð færni í íslensku
• Ríkir samstarfs- og samskiptahæfileikar
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
• Jákvæðni, ábyrgðarkennd og skipulagshæfileikar
• Vilji til að starfa í teymi að sveigjanlegu skólastarfi
• Kostur er að viðkomandi hafi reynslu af kennslu á unglingastigi
Umsóknarfrestur er til og með 22. júní 2018. Ráðið verður í starfið frá 1. ágúst 2018.
Nánari upplýsingar má finna á ráðningarvef Garðabæjar https://starf.gardabaer.is.

OLÍS ÓSKAR
EFTIR NÆTURVAKTSTJÓRA
Í ÁLFHEIMA

Verktakafyrirtæki í jarðvinnu
Vegna aukinna umsvifa, vantar okkur menn í
vinnu á höfuðborgarsvæðinu.
Viðkomandi þarf að geta haﬁð störf strax.
t Vélamenn
t Vörubílstjóra
t Verkamenn
Umsóknir skulu sendar á pkverk@pkverk.is,
nánari upplýsingar veitir Pétur í síma 554-1111
Constuction Company
Due to increased activity, we need men in work
in the capital area.
The person needs to be able to start work immediately.
t Excavators
t Truck drivers
t Workers
Applications should be sent to pkverk@pkverk.
is, for further information, please contact
Pétur 554-1111

Unnið er á tvískiptum vöktum.
Undir verksvið vaktstjóra fellur
ábyrgð á störfum og skipulagi
innan vaktar, afgreiðsla og sala,
vörumóttaka, framstilling og
almenn þjónusta við viðskiptavini.
Umsækjandi þarf að vera
20 ára eða eldri.
Hæfniskröfur
• Snyrtimennska og reglusemi
• Jákvæðni, dugnaður,
þjónustulund og hæfni
í mannlegum samskiptum
• Reynsla af verslunarstörfum
er æskileg
Umsóknir á olis.is
Umsóknarfrestur er til 24. júní.

VIÐ LEITUM AÐ
NÆTURVAKTSTJÓRA
Hjá Olís er lögð áhersla á góðan aðbúnað starfsfólks, stuðning til
náms og heilsueﬂingar, heiðarleika í samskiptum, snyrtimennsku
og fagleg vinnubrögð.

LANDMARK fasteignamiðlun óskar eftir

móttökuritara til starfa í fullt starf á
skrifstofu okkar í Hlíðarsmára í Kópavogi
LANDMARK fasteignamiðlun var stofnuð árið 2010 en þar starfar
reynslumikið starfsfólk sem býr að viðamikilli þekkingu á markaði.
Við samruna LANDMARKS og SMÁRANS árið 2017 varð ein öflugasta
fasteignamiðlun landsins. Á LANDMARK fasteignamiðlun er öflug liðsheild og góður starfsandi þar sem áhersla er lögð á framúrskarandi
þjónustu við viðskiptavini og fagleg vinnubrögð.

Starfssvið
' Símsvörun og móttaka viðskiptavina
' Skjalavinnsla og önnur tilfallandi skrifstofustörf
' Samskipti við starfsfólk og viðskiptavini
Menntun og hæfniskröfur
' Reynsla af skrifstofustörfum er mikill kostur
' Menntun sem nýtist í starfi
' Góð hæfni í mannlegum samskiptum og rík þjónustulund
' Góðir skipulagshæfileikar og sjálfstæð vinnubrögð
' Hreint sakavottorð
Umsóknir óskast sendar á thorey@landmark.is en
umsóknarfrestur er til og með 22. júní.
Umsóknir og fyrirspurnir eru meðhöndlaðar sem
trúnaðarmál og þeim öllum svarað.
Hlíðasmára 2 | 201 Kópavogur | Sími 512 4900 | www.landmark.is

ERTU Í LEIT AÐ DRAUMASTARFINU?

Finndu þitt starf á atvinna.frettabladid.is

Fagstjóri hjúkrunar og hjúkrunarfræðingur
Heilsugæslunni Miðbæ
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins auglýsir laust til umsóknar starf fagstjóra hjúkrunar og starf
hjúkrunarfræðings við Heilsugæsluna Miðbæ.

Starfsmaður óskast í 50% starf við að sjá
um kafﬁstofu fyrirtækisins ásamt þvotti á
vinnufatnaði.
Vinnutíminn er frá 8:30-13:00
Áhugasamir haﬁð samband við Bryndísi í
síma 557-8864 eða 869-3077 einnig má senda
tölvupóst á bryndis@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

Umsóknarfrestur er til og með 2. júlí 2018.

Heilsugæslan Miðbæ sinnir fyrst og fremst íbúum í
101 Reykjavík en á stöðina leita einnig fjölmargir með
WtPDEXQGQDE~VHWXtKYHU¿QXRJIHUèDPHQQ6NUièLU
skjólstæðingar stöðvarinnar eru um 12.000.
Á heilsugæslustöðinni starfar fjölbreyttur hópur
heilbrigðisstarfsmanna. Hjúkrunarfræðingar, ljósmæður,
sérfræðingar í heimilislækningum, námslæknar
og kandídatar. Einnig eru á stöðinni, læknaritarar,
PyWW|NXULWDUDUViOIU èLQJDURJKUH\¿VWMyUL

Við leggjum áherslu á góða samvinnu allra starfsstétta
og gott aðgengi að þjónustu. Við leggjum einnig áherslu
iRJYLOMXPHÀDìMyQXVWXYLèDOGUDèDtKYHU¿QXVYRRJ
sérhæfðar móttökur fyrir ýmsa langvinna sjúkdóma og
lífstílstengda kvilla. Bráðaþjónusta er vaxandi á stöðinni
og náið samstarf er við félagsþjónustu Reykjavíkur og
Þorrasel. Kennsla heilbrigðisstétta er mikilvægur þáttur í
VWDU¿VW|èYDULQQDU
1iQDULXSSOêVLQJDUXPVWDUIVHPLVW|èYDULQQDUPi¿QQDi
vef Heilsugæslunnar (www.heilsugaeslan.is)

Fagstjóri hjúkrunar
Fagstjóri hjúkrunar ber ábyrgð á skipulagningu hjúkrunarþjónustu í samráði við svæðisstjóra. Mikil áhersla er
O|JèiVDPYLQQXPLOOLIDJVWpWWDLQQDQVW|èYDULQQDURJDèìMyQXVWXìDU¿UVNMyOVW èLQJDVpXiYDOOWtI\ULUU~PL8P
HUDèU èDNUHIMDQGLVWDUIVHPUH\QLUiIUXPNY èLVNLSXODJVK ¿OHLNDRJVDPVNLSWDK IQL5ièLèYHUèXUtVWDU¿è
til 5 ára frá og með 1. september nk. eða eftir nánara samkomulagi. Starfshlutfall er 100%.

Helstu verkefni og ábyrgð



Hæfnikröfur

 $QQDVWVNLSXODJYHUNVWMyUQRJVDPK ¿QJXLQQDQ
 ËVOHQVNWKM~NUXQDUOH\¿HUVNLO\UèL
fagsviðs ásamt svæðisstjóra, í samræmi við
Framhaldsmenntun í hjúkrun æskileg
stefnu og markmið Heilsugæslu
Reynsla af og áhugi á teymisvinnu
höfuðborgarsvæðisins
 5H\QVODDIVWDU¿tKHLOVXJ VOXHUNRVWXU
Er svæðisstjóra innan handar við daglegan
Nám og reynsla á sviði stjórnunar æskileg
rekstur stöðvar og er staðgengill hans
Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
 (UIDJOHJXU\¿UPDèXUiVtQXVYLèLVDPKOLèD
Leiðtogahæfni og metnaður til að ná árangri
 NOtQtVNXVWDU¿
  tVWDU¿
Innleiðir nýjungar og vinnur að breytingum á
Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt
starfsemi til hagsbóta fyrir skjólstæðinga
Góð íslenskukunnátta er nauðsynleg
Tekur þátt í gerð, innleiðingu og notkun
Nánari upplýsingar
klínískra leiðbeininga
Stuðlar að góðri vinnustaðamenningu
Sigríður Dóra Magnúsdóttir, s. 513-5950,
 7HNXUìiWWtYtVLQGDìUyXQDURJJ èDVWDU¿
sigridur.d.magnusdottir@heilsugaeslan.is
Skipuleggur kennslu fyrir heilbrigðisstéttir í
Anna Ólafsdóttir, s. 513-5950,
samráði við fagstjóra lækninga, kennslustjóra og
anna.olafsdottir@heilsugaeslan.is
lærimeistara

Hjúkrunarfræðingur
+M~NUXQDUIU èLQJXUyVNDVWWLOVWDUIDYLè+HLOVXJ VOXQD0LèE 8PHUDèU èDyWtPDEXQGLèVWDUIIUi
VHSWHPEHUHèDHIWLUQiQDUDVDPNRPXODJL8PVyNQDUIUHVWXUHUWLORJPHèM~Ot

Helstu verkefni og ábyrgð
6WDU¿èHUIM|OEUH\WWRJIHOVWtKHLOVXJ VOXKM~NUXQ
með megináherslu á almenna móttöku á
heilsugæslustöðinni, en jafnframt öðrum þáttum
heilsugæslunnar svo sem skólaheilsugæslu og ung- og
smábarnavernd.

Nánari upplýsingar
Sigríður Dóra Magnúsdóttir, s. 513-5950,
sigridur.d.magnusdottir@heilsugaeslan.is
Anna Ólafsdóttir, s. 513-5950,
anna.olafsdottir@heilsugaeslan.is

Hæfnikröfur
 ËVOHQVNWKM~NUXQDUOH\¿
Framúrskarandi samskiptahæfni
Faglegur metnaður og áhugi á að vinna með
börnum
Reynsla af heilsugæsluhjúkrun æskileg
Reynsla af og áhugi á teymisvinnu
Reynsla af bráða- og slysamóttöku er kostur
Íslenskukunnátta er nauðsynleg

Sjá nánar á vef Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins (www.heilsugaeslan.is) undir laus störf eða á Starfatorgi (www.starfatorg.is).

Ábyrgð – Fagmennska – Traust – Þjónusta – Framþróun

Þarftu að ráða starfsmann?
Ráðum sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf.
Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum lausnir sem henta hverjum viðskiptavini.

VÉLAVIÐGERÐIR - STÁLIÐNAÐARMENN
VHE ehf óskar eftir starfsfólki á verkstæði sín í Hafnarfirði:

Við leitum að lausnarmiðuðum og þjónustulunduðum einstaklingum sem eru annað hvort með gild réttindi í sinni iðn eða með
mikla reynslu á sambærilegum verkstæðum. Um er að ræða störf á góðum vinnustað þar sem vinnutíminn er að öllu jöfnu frá 8:00
til 18:00 mánudaga til fimmtudaga og 8:00 til15:30 á föstudögum.

FARARTÆKJA- OG RAFEINDAVERKSTÆÐI

VÉLAVERKSTÆÐI:

Farartækja- og rafeindaverkstæðið þjónustar öll
umboð fyrir heildverslunina PON ehf þ.á.m.:

Vélaverkstæðið er með alla almenna stál- og vélavinnu bæði í
þjónustu og framleiðslu og sérhæfir sig m.a. í lausnum fyrir stóriðju
iðnað og orkufyrirtæki.
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VÖKVAVERKSTÆÐI
Vökvaverkstæðið sérhæfir sig í tjakkaviðgerðum
og viðgerðum á vökvakerfum

UMSÓKNARFRESTUR ER TIL OG MEÐ 30. JÚNÍ
Móttaka umsókna er á: umsokn.vhe.is
Við hvetjum konur og karla til að sækja um öll störf hjá fyrirtækinu.
Allar umsóknir eru meðhöndlaðar með trúnaði. Frekari upplýsingar um
störfin er að nálgast hjá starfsmannastjóra; gudrun@vhe.is

VERKVIT

VHE er fjölskyldufyrirtæki, stofnað 1971 og hefur starfsstöðvar í Hafnarfirði, á Egilsstöðum
og á Reyðarfirði. Hjá fyrirtækinu starfa um 300 manns við hin ýmsu störf og erum við mjög
stolt af þekkingu starfsmanna okkar og reynslu.

HUGVIT

EINING

VHE ehf
0HODEUDXW+DIQDUIM|UèXU
Sími 575   www.vhe.is

HÁTÆKNISTÖRF
Skaginn 3X leitar að starfsfólki sem hefur brennandi áhuga á tækninýjungum
og ﬁnnst spennandi að prófa nýja hluti

Tæknisinnaður PLC forritari
Helstu verkefni
• Koma að hönnun
vinnsluvéla
• Forritun vinnsluvéla
• Skjákerﬁ fyrir
vinnsluvélar

Hæfnis- og menntunarkröfur
• Menntun á rafmagnssviði
• Reynsla í PLC forritun
• Góð kunnátta í lestri rafmagnsteikninga er nauðsynleg
• Geta unnið bæði sjálfstætt og sem hluti af teymi
• Starﬁð krefst mikils metnaðar og agaðra vinnubragða
• Gott vald á íslensku og ensku
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Gísli Gunnar Pétursson
(gisli@skaginn3x.com).

Tölvunarfræðingur
Hæfnis- og menntunarkröfur
• Menntun á PC tölvusviði
• Forritun vinnsluvéla
• Reynsla af forritun PC véla (visual studio c#)
• Skjákerﬁ fyrir vinnsluvélar
• Góð kunnátta í gagnagrunnum (SQL)
• Gagnagrunnar
• Geta til þess að vinna bæði sjálfstætt og sem partur af teymi
• Netkerﬁ
• Starﬁð krefst mikils metnaðar og agaðra vinnubragða
• Gott vald á íslensku og ensku er kostur
• Hugbúnaðargerð
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Gísli Gunnar Pétursson
(gisli@skaginn3x.com).

LAUS
STÖRF
FYRIR RÉTTA EINSTAKLINGA
Bókasafn Hafnarfjarðar
» Deildarstjóri viðburða- og kynningarmála
Grunnskólar
» Deildarstjóri stoðþjónustu - Áslandsskóli
» Frístundaleiðbeinandi - Áslandsskóli
» Skólaliði - Áslandsskóli
» Stuðningsfulltrúi - Áslandsskóli
» Baðvörður - Hraunvallaskóli
» Deildarstjóri UT - Hraunvallaskóli
» Dönskukennsla á unglingastigi - Hraunvallaskóli
» Heimilisfræðikennari - Hraunvallaskóli
» Kennari í upplýsingatækni - Hraunvallaskóli
» Sérkennari - Hraunvallaskóli
» Textílkennari - Hraunvallaskóli
» Umsjónarkennari á miðstigi - Hraunvallaskóli
» Þroskaþjálfi - Hraunvallaskóli
» Umsjónarkennari á yngsta stigi - Hvaleyrarskóli
» Danskennari - Skarðshlíðarskóli
» Frístundaleiðbeinandi í Skarðssel - Skarðshlíðarskóli
» Skólaliði - Skarðshlíðarskóli
» Stuðningsfulltrúi í Skarðssel - Skarðshlíðarskóli
» Enskukennari - Víðistaðaskóli
» Frístundaleiðbeinandi - Víðistaðaskóli
» Umsjónarkennari á miðstigi - Öldutúnsskóli
Málefni fatlaðs fólks
» Stuðningsfulltrúi - Geitungarnir
» Stuðningsfulltrúi í Vinaskjól og kvöldstarf Hússins
» Stuðningsfulltrúi - Kletturinn
» Þroskaþjálfi - Smárahvammur
» Verkefnastjóri frístundastarfs fyrir fötluð ungmenni
» Stuðningsfulltrúi - Vinaskjól
Leikskólar
» Leikskólakennari - Bjarkalundur
» Leikskólakennari - Hvammur
» Leikskólakennari - Hörðuvellir
» Leikskólakennari - Tjarnarás
» Deildarstjóri - Víðivellir
» Leikskólakennari - Víðivellir
» Þroskaþjálfi - Víðivellir
Stjórnsýslusvið
» Mannauðsstjóri
ۢv-lu/lbb:f-=muߪ࣌vv|;=m-=m-uU-u:-u;u
h-uѲ-uf-=m|v;lhomu_ࡴࢼѲ-:v/hf-lĸ

Nánar á hafnarfjordur.is

HAFNARFJARÐARBÆR

585 5500
hafnarfjordur.is

Helstu verkefni

ERTU Í LEIT AÐ
DRAUMASTARFINU?

Vélahönnuður
Helstu verkefni
• Hönnun vinnsluvéla

Hæfniskröfur
• Góð þekking á 3D-teikniforritum
• Góð þekking á raf- og vélbúnaði æskileg
• Sjálfstæð vinnubrögð og útsjónarsemi
• Starﬁð krefst mikils metnaðar og agaðra vinnubragða
• Gott vald á íslensku og ensku
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Jónmundur Ingólfsson
(jonmundur@skaginn3x.com).
Umsóknir sendist á job@skaginn3x.com og er
umsóknarfrestur til og með 28. júní 2018

www.skaginn3x.com

Pipar\TBWA \ SÍA

Systurfyrirtækin Skaginn hf., Þorgeir og Ellert hf. á Akranesi og 3X Technology ehf. á Ísaﬁrði mynda saman Skaginn 3X.
Fyrirtækin framleiða og selja sérsniðnar hátæknilausnir fyrir matvælaiðnað á alþjóðamarkaði og er viðskiptavinina að ﬁnna
víðsvegar um heiminn. Tæknistigið er hátt og starfsmenn eru rúmlega 300 talsins í starfsstöðvum sem eru um 14.000 m2.
Starfsemin hefur vaxið mjög síðustu misseri en frumkvöðla- og nýsköpunarandinn hefur viðhaldist allt frá fyrsta degi.
Áhersla er lögð á að bjóða gæðavörur og ryðja braut nýrrar tækni sem færir viðskiptavinum og umhverﬁnu verulegan
ávinning. Skaginn 3X hlaut nýlega Útﬂutningsverðlaun forseta Íslands og Nýsköpunarverðlaun Íslands.

Kíktu inn á atvinnuvef Fréttablaðsins og JOB.is
á atvinna.frettabladid.is eða á www.job.is
Glæný og fersk störf í hverri viku.
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Viltu taka þátt í
nýsköpun og þróun?
Öldrunarheimili Akureyrar (ÖA) óska eftir að ráða félagsráðgjafa í 80% starf frá og með 1. september 2018. Ráðningartími er tímabundinn og miðast við tvö ár með möguleika til
framlengingar vegna nýsköpunar- og þróunarverkefna sem
tengjast tímabundinni dvöl og dagþjálfun.

Starfssvið:
- Stýrir inntökuferli nýrra gesta í tímabundna dvöl
og dagþjálfun.
- Veitir einstaklingsbundna þjónustu og félagsráðgjöf til
notenda og aðstandenda þeirra.
- Vinnur að samhæfingu þjónustunnar og upplýsingagjafar.
- Samskipti við aðra aðila eða stofnanir sem tengjast
viðkomandi einstaklingi og í samráði við hann.
Menntunar- og hæfniskröfur:
- Starfsréttindi sem félagsráðgjafi.
- Framhaldsmenntun í öldrunarfræði er æskileg.
- Reynsla af starfi með öldruðum og einstaklingum með
heilabilun er æskileg.
- Áhugi á öldrunarþjónustu og starfi með öldruðum.
- Einlægur vilji til að starfa eftir Eden hugmyndafræðinni og
hugmyndafræði Þjónandi leiðsagnar.
- Mjög góð færni í mannlegum samskiptum, færni í sjálf
stæðum vinnubrögðum ásamt frumkvæði og jákvæðni.
- Færni til stjórnunar, skipulagningar og innleiðslu nýrra
hugmynda og vinnubragða.
- Sveigjanleiki og geta til þess að aðlaga sig síbreytilegum
aðstæðum og kröfum sem gerðar eru til starfsins.
- Talar, skrifar og skilur vel íslensku.
- Hæfni í ensku ásamt einu norðurlandamáli.
- 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 21. júní 2018.

Verkefnastjóri stefnumótunar
Pipar\TBWA \ SÍA

Á Öldrunarheimilum Akureyrar fer fram fjölbreytt og
áhugaverð starfsemi sem stöðugt er í þróun. Heimilin hafa
alþjóðlega viðurkenningu sem EDEN heimili og starfa á
grunni EDEN hugmyndafræðinnar sem leggur áherslu á
sjálfræði, heimilisbrag og aukin lífsgæði íbúa. Einnig er unnið
eftir hugmyndafræði Þjónandi leiðsagnar sem leggur áherslu
á samskipti.

Laust er til umsóknar spennandi starf verkefnastjóra til að stýra stefnumótunarvinnu Kópavogsbæjar. Starfið heyrir undir sviðsstjóra stjórnsýslusviðs.
Við stefnumótun Kópavogsbæjar verður horft til Heimsmarkmiða Sameinuðu
þjóðanna.
Helstu verkefni
• Leiða stefnumótun bæjarstjórnar Kópavogs við gerð stefnumarkandi áætlana
og bera ábyrgð á innleiðingu þeirra
• Leiðbeina stjórnendum hjá Kópavogsbæ við gerð stefnumarkandi áætlana
og bera ábyrgð á innleiðingu þeirra
• Staðfesta að stefnumarkandi áætlanir stofnana bæjarins séu tækar til framlagningar
við gerð fjárhagsáætlunar Kópavogsbæjar
• Fara yfir árangursmælingar skipulagsheilda og skila ársskýrslu til bæjarstjórnar
• Önnur verkefni sem yfirmaður felur verkefnastjóra og falla að hans starfssviði
Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, svo sem verkefnastjórnun, viðskiptafræði,
stjórnsýslufræði eða stjórnun og stefnumótun
• Reynsla og/eða þekking af stefnumótun kostur
• Reynsla af verkefnastjórnun kostur
• Þekking af starfsemi sveitarfélaga kostur
• Reynsla af áætlanagerð og árangursmælingum kostur
• Góð íslenskukunnátta og hæfni í ræðu og riti
• Góð samskipta- og samstarfshæfni
• Sjálfstæði og frumkvæði í starfi
Umsóknarfrestur er til og með 25. júní 2018.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Páll Magnússon sviðsstjóri stjórnsýslusviðs,
pallm@kopavogur.is, sími 441 0000.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags innan BHM.
Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is.

kopavogur.is

Ef þú ert með rétta starfið
— erum við með réttu
manneskjuna

Ráðgjafar okkar búa
yﬁr víðtækri þekkingu
á atvinnulíﬁnu
og veita trausta og
persónulega ráðgjöf.

www.capacent.is
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Starfatorg.is
Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna
Starf

Stofnun

Starfsmenn við aðhlynningu
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Sjúkraliðar
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Hjúkrunarfræðingur
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Starfsmaður
Landspítali, matsalur
Kaffibarþjónn ELMU
Landspítali, matsalur
Birgðastjóri/vörustýring lyfja
Landspítali, sjúkrahúsapótek
Lyfjafræðingur/teymisstjóri
Landspítali, sjúkrahúsapótek
Hjúkrunarfræðingar og ljósmæður Landspítali, vökudeild
Yfirlæknir
Landspítali, bráðageðdeild
Ljósmæður
Landspítali, meðg.- og sængurlegud.
Ljósmæður, fæðingavakt
Landspítali, kvenna- og barnasvið
Sjúkraþjálfarar
Landspítali
Forst.læknir svæf./gjörgæslulækn. Sjúkrahúsið á Akureyri
Bifreiðarstjóri forseta Íslands
Embætti forseta Íslands
Sérhæfður starfsmaður
Landspítali, skurðstofur
Hjúkrunarfræðingur
Landspítali, speglunardeild
Verkefnastjóri
Landspítali, skrifstofa aðgerðasviðs
Sérfræðilæknar
Landspítali, svæfinga-/gjörgæslulækn.
Hjúkrunarfræðingur
Landspítali, Barnaspítali Hringsins
Hjúkrunarfræðingur
Landspítali, bráðadeild
Sjúkraliði
Landspítali, bráðadeild
Sérfræðilæknir
Landspítali, göngudeild geðsviðs
Heilbrigðisritari/skrifstofumaður
Landspítali, bráðamóttaka
Hjúkrunarfræðingur
Landspítali, móttökugeðdeild
Hjúkrunarfræðingur
Landspítali, Blóðbankinn
Aðstoðarvarðstjóri
Fangelsismálastofnun
Kennari, húsasmíði
Fjölbrautaskóli Suðurlands
Húsvörður
Fjölbrautaskólinn í Garðabæ
Matráður
Fjölbrautaskólinn í Garðabæ
Sjúkraliði
Sjúkrahúsið á Akureyri
Hjúkrunarfræðingur
Sjúkrahúsið á Akureyri
Aðstoðaryfirlögregluþjónn
Lögreglustjórinn á Vestfjörðum

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfsmanna- 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 sérfræðiog stjórnunarstöður.

www.stra.is
Með starf
fyrir þig

Staður

Nr. á vef

Sauðárkrókur
Sauðárkrókur
Sauðárkrókur
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Akureyri
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Eyrarbakki
Selfoss
Garðabær
Garðabær
Akureyri
Akureyri
Patreksfjörður

201806/1200
201806/1199
201806/1198
201806/1197
201806/1196
201806/1195
201806/1194
201806/1193
201806/1192
201806/1191
201806/1190
201806/1189
201806/1188
201806/1187
201806/1186
201806/1185
201806/1184
201806/1183
201806/1182
201806/1181
201806/1180
201806/1179
201806/1178
201806/1177
201806/1176
201806/1175
201806/1174
201806/1173
201806/1172
201806/1171
201806/1170
201806/1169

STARF SNYRTIFRÆÐINGS
LAUST TIL UMSÓKNAR

Vegna mikilla anna er laust starf snyrtifræðings á
snyrtistofu og spa.
Þarf að búa yfir reynslu og ríkri þjónustulund.
Áhugasamir sendi umsókn ásamt ferilskrá, mynd og
umsagnaraðilum til thorny@bluelagoonspa.is fyrir 30. júní.

Sérfræðingar í
ráðningum

FAST

Ráðningar

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

www.fastradningar.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.

Skipulagssvið
Akureyrarbæjar

Forstöðumaður íbúðakjarna
fyrir fatlað fólk

Laust er til umsóknar starf verkefnisstjóra skipulagsmála á
skipulagssviði Akureyrarbæjar.
Helstu verkefni skipulagssviðs eru skipulagsmál, byggingareftirlit, lóða- og fasteignamál.
Helstu verkefni verkefnisstjóra skipulagsmála:
$ Umsjón með aðal- og deiliskipulagsverkefnum á vegum
bæjarins í samvinnu við sviðsstjóra Skipulagssviðs.
$ Faglegt mat á deiliskipulagsverkefnum verktaka og
deiliskipulagstillögum einkaaðila.
$ Leiðbeina ráðgjöfum og skipulagshönnuðum varðandi
málsmeðferð skipulagsmála og framsetningu á
skipulagsgögnum.
$ Umsjón með stjórnsýslu varðandi afgreiðslu skipulagsmála
t.d. auglýsingu og kynningarferli skipulagsáætlana.
$ Annast samskipti við Skipulagsstofnun og aðrar
opinberar stofnanir.
$ Ráðgjöf við viðskiptavini á sviði skipulags- og
byggingarmála.
$ Veita upplýsingar um skipulagsmál til íbúa- og
annarra hagsmunaaðila.
$ Umsjón með kortasjá Akureyrarbæjar.

Velferðarsvið Kópavogsbæjar leitar að áhugasömum einstaklingi til að sjá um að
skipuleggja og leiða starfsemi í íbúðakjarna í Dimmuhvarfi.
Starfshlutfall og ráðningartími
Um er að ræða 100% framtíðarstarf sem að mestu leyti fer fram í dagvinnu.
Menntunar- og hæfniskröfur
• Starfsleyfi til að starfa sem þroskaþjálfi eða háskólamenntun á sviði
mennta- eða félagsvísinda.
• Starfs- og stjórnunarreynsla í málefnum fatlaðs fólks skilyrði.
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum, ábyrgðarkennd og frumkvæði.
Helstu verkefni og ábyrgð
• Ber ábyrgð á rekstri heimilisins í samræmi við fjárhagsáætlun.
• Stýrir faglegu starfi og þróar innra starf í samræmi við stefnu bæjarins.
• Sér um starfsmannamál og skipulag vakta.
• Vinnur að gerð þjónustuáætlana og annast samskipti við aðstandendur
og aðra aðila um málefni íbúanna.
• Vinnur eftir starfsmannastefnu Kópavogsbæjar.

Menntunar- og hæfniskröfur:
$ Gerð er krafa um háskólamenntun í arkitektúr,
landslagsarkitektúr, skipulagsfræði, landfræði, eða
sambærilega menntun sem nýtist í starfi.
$ Sérmenntun á sviði skipulagsmála æskileg.
$ Starfsreynsla á sviði skipulagsmála er æskileg.
$ Þekking á opinberri stjórnsýslu og verklagi er æskileg.
$ Góð almenn tölvukunnátta og þekking á teikniforritum.
$ Góð færni í rituðu máli.
$ Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði í starfi.
$ Samskiptafærni.
$ Gerð er krafa um vammleysi, s.s. að vera með gott orðspor
og að framkoma og athafnir á vinnustað og utan hans
samrýmist starfinu.

Þeir sem ráðnir eru til starfa hjá velferðarsviði Kópavogs þurfa að skila sérstöku sakavottorði
eða veita heimild til að leitað sé upplýsinga af sakaskrá.
Umsóknarfrestur er til og með 28. júní 2018.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Jóhanna Lilja Ólafsdóttir ráðgjafarþroskaþjálfi
í síma 441-0000 og á netfanginu johannalilja@kopavogur.is.
Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um starfið.
Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar, www.kopavogur.is.
Pipar\TBWA \ SÍA

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu
Akureyrarbæjar, www.akureyri.is þar sem sótt er um rafrænt
Umsóknarfrestur er til og með 27. júní 2018

Frekari upplýsingar
Laun eru samkvæmt kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags og launanefndar sveitarfélaga.

kopavogur.is

Að gera betur í dag en í gær
er drifkraftur nýrra hugsana
og betri árangurs.

Starfsmenn eru lykill
að árangri allra fyrirtækja.

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.

Intellecta ehf.

Síðumúla 5

108 Reykjavík

511 1225

intellecta.is

Rannsóknir auka þekkingu
og gera ákvarðanir markvissari

26 ATVINNUAUGLÝSINGAR
Sjóðurinn Gjöf Jóns Sigurðssonar
Auglýst er eftir umsóknum um verðlaun úr sjóðnum.
Ítarlegri auglýsingu og upplýsingar er að ﬁnna á vef
mennta- og menningarmálaráðuneytis undir fréttir og
https://www.stjornarradid.is/verkefni/menningarmal/styrkir-og-sjodir/sjodurinn-gjof-jons-sigurdssonar/. Umsóknir skulu berast fyrir 1. september 2018..
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ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
 Hagaskóli, íþróttahús - Endurnýjun á þaki 2018,
útboð 14280.

Reykjavík, 14. júní 2018
Verðlaunanefnd Gjafar Jóns Sigurðssonar

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

ERTU Í LEIT AÐ
DRAUMASTARFINU?

ÓSKAST TIL LEIGU
HEILSUGÆSLAN MOSFELLSUMDÆMI - LEIGUHÚSNÆÐI

Kíktu inn á atvinnuvef Fréttablaðsins og JOB.is
á atvinna.frettabladid.is eða á www.job.is
Glæný og fersk störf í hverri viku.

20802 – Ríkiskaup f.h. ríkissjóðs óska eftir að taka á leigu
húsnæði í Mosfellsbæ fyrir starfsemi Heilsugæslu Mosfellsumdæmis. Umsjónaraðili er Framkvæmdasýsla ríkisins.
Miðað er við að húsnæðið verði tekið á langtímaleigu til
15 ára, fullbúið til notkunar, án lauss búnaðar. Gerð er
krafa um ákveðna staðsetningu innan Mosfellsbæjar,
að húsnæðið sé miðsvæðis og gott aðgengi þ.m.t. fyrir
hreyﬁhamlaða, hjólandi, gangandi, sjúkrabifreiðar og næg
bílastæði.
Heilsugæsla Mosfellsumdæmis er heilbrigðisstofnun og
þjónar Mosfellsbæ, Kjalarnesi og Kjósarhreppi með samfelldri og alhliða heilsugæsluþjónustu sem grundvallast á sérþekkingu á sviði heimilislækninga, hjúkrunar,
heilsuverndar og byggir á víðtæku þverfaglegu samstarﬁ.
Því skiptir staðsetning húsnæðisins, þ.e. nálægð við helstu
stofnbrautir og almenningssamgöngur, miklu máli við
staðarval.
Húsrýmisþörf er áætluð um 1.200 fermetrar. Húsnæðið er
þjónustuhúsnæði fyrir heilbrigðisþjónustu.
Frekari upplýsingar um þær kröfur sem húsnæðið verður að
uppfylla verða aðgengilegar á heimasíðu Ríkiskaupa www.
rikiskaup.is þriðjudaginn, 19. júní 2018.
Við mat á hagkvæmni tilboða verður m.a. tekið tillit til
leiguverðs, stærð húss og skipulags þess út frá fyrirhugaðri
starfsemi, öryggis, afhendingartíma, staðsetningu, aðkomu
og bílastæðum.
Fyrirspurnir varðandi verkefni 20802 skulu sendar á
netfangið utbod@rikiskaup.is og verða svör birt á vef
Ríkiskaupa.
Fyrirspurnarfrestur rennur út mánudaginn 4. júli en svarfrestur er til og með 9. júlí 2018.
Leigutilboðum skal skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7, 105
Reykjavík, eigi síðar en kl. 13:00 ﬁmmtudaginn 12. júlí 2018.
Merkja skal tilboðin; nr. 20802 Heilsugæslan Mosfellsumdæmi - Leiguhúsnæði.
Leiga á grundvelli þessarar auglýsingar er undanskilin
lögum um opinber innkaup nr. 120/2016, sbr. a. lið 1. mgr. 11. gr.
Gögn sem fylgja skulu tilboði þurfa m.a. að innihalda eftirfarandi upplýsingar:
t "GIFOEJOHBSUÓNBIÞTO§JT
t 4UB§TFUOJOHV TUS§PHBMEVSIÞTO§JTPH
tillöguteikningar
t 'KÚMEBCÓMBTU§B B§LPNVB§MØ§PHCZHHJOHV
t -FJHVWFS§QFSNPHIFJMEBSMFJHVWFS§
t )ÞTHKÚME
t (JMEBOEJEFJMJTLJQVMBHTW§JT¢FMØ§BSPHB§MHSBMØ§B
t 5JMWÓTVOÓHJMEBOEJB§BMTLJQVMBH
t «TLJMJOOFSSÏUUVSUJMB§ØTLBFGUJS¢WÓWJ§MFJHVTBMBB§
hann leggi fram úttektarskýrslu, frá óháðum aðila, um
að húsnæðið sé laust við myglu. Það skal gert áður en
skrifað er undir leigusamning.

Ný tækifæri,
nýjar áskoranir!

Ræsting á húsnæði
Landsvirkjunar að
Háaleitisbraut 68 og Völuteigi 4
Landsvirkjun óskar eftir tilboðum í ræstingu á húsnæði
Landsvirkjunar að Háaleitisbraut 68 og Völuteigi 4.
Um er að ræða u.þ.b 3.700 fermetra gólfﬂöt að
Háaleitisbraut 68, og u.þ.b 820 fermetra gólfﬂöt að
Völuteig 4.
Útboðsgögn eru aðgengileg á útboðsvef Landsvirkjunar
http://utbod.lv.is
Vettvangsskoðun verður miðvikudaginn 27. júní 2018
klukkan 13.30 fyrir þá bjóðendur sem þess óska.
Þátttöku skal tilkynna á netfangið innkaup@lv.is með að
minnsta kosti 24.klst. fyrirvara.
Tilboðum skal skila til Landsvirkjunar, Háaleitisbraut 68,
103 Reykjavík, fyrir klukkan 12:00 þriðjudaginn 24. júlí
2018.
Tilboð verða opnuð kl. 14:00 sama dag og lesin upp að
viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040
kjoreign@kjoreign.is
Opnunartími mán-fös kl. 9-17

Opnunartími
mán-fös
OPIÐ
MÁN.-FIM.
9-18kl.
OG9-17
FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

    .3'$7# -"!+5".,,,"!&' % (

Borgartún – Rúgbrauðsgerðin

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

Leita að lögmanni
til að taka að sér þjófnaðarmál á húsgögnum
og persónulegum munum.
www.hagvangur.is

Útboð nr. 20252

Upplýsingar í síma 696 2258
oddurdis@gmail.com

Til sölu öll efsta hæð hússins ásamt turnherbergjum. Heildarstærð er
589,3 fm. Húsnæðið er í dag nýtt undir arkitektastofu. Húsið er í góðu
viðhaldi. Lyfta. Hæðin er öll endurnýjuð fyrir nokkrum árum. Útsýni.
Afhending samkomulag. Eftirsótt staðsetning. Verð. 159 millj.
Uppl. gefur Dan V S Wiium hdl. og lögg.fasteignasali í síma 896-4013
eða dan@kjoreign.is
Dan V.S. Wiium - hdl. lögg. fast. s: 896 4013

ATVINNUAUGLÝSINGAR
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Finndu þitt starf á atvinna.frettabladid.is

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040
kjoreign@kjoreign.is
Opnunartími mán-fös kl. 9-17

Opnunartími
mán-fös
OPIÐ
MÁN.-FIM.
9-18kl.
OG9-17
FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

Sala fasteigna frá
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Sundaboginn - TIL LEIGU
TIL

Mánagata 20 – tvær einingar
105 Reykjavík

IGU

LE

SÉRHÆÐ ÓSKAST
Í HLÍÐUNUM
Er með ákveðinn kaupanda að góðri 4ra til 5
herbergja hæð í Hlíðunum, 105 Reykjavík.
Staðgreiðsla í boði.

Til leigu skrifstofuhúsnæði á 1. hæð hússins. Stærð 141,5 fm án
sameign. Til greina kemur að leigja húsnæðið að hluta til.
Hægt er að fá leigt stæði í lokuðum bílakjallara.
Skrifstofan skiptist í 4 lokuð vinnurými og fundarherbergi.
Húsið er í mjög góðu ástandi, auðfundið og með auglýsingagildi.
Húsnæðið er til afhendingar strax. Uppl. gefur Dan V S Wiium hdl. og
lögg.fasteignasali í síma 896-4013 eða dan@kjoreign.is

Tvær einingar í húsi við Mánagötu 20, Reykjavík. Um er að ræða
53 fm 2ja herb. íbúð á efstu hæð með svölum og góðu rislofti.
Bílskúr sem er 21 fm hefur verið innréttaður sem studíó íbúð.
Samtals 74 fm. Eignirnar gætu hentað til útleigu.V. 41,9 m.
Nánari uppl.: Hilmar Þ. Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098.

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

588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Dan V.S. Wiium - hdl. lögg. fast. s: 896 4013

4ÓNJ

Helgi Jón
Harðarson

Freyja
Sigurðardóttir

Magnús
Emilsson

Ágústa
Hauksdóttir

Andrea Guðrún
Gunnlaugsdóttir

Hilmar Þór
Bryde

Hlynur
Halldórsson

Hildur
Loftsdóttir

Sölustjóri / Eigandi
helgi@hraunhamar.is
893 2233

Lögg. fast. / Eigandi
freyja@hraunhamar.is

Lögg. fast. / Eigandi
magnus@hraunhamar.is
898 3629

Löggiltur fasteignasali
agusta@hraunhamar.is

Löggiltur fasteignasali
andrea@hraunhamar.is

löggiltur fasteignasali
hilmar@hraunhamar.is
892 9694

Löggiltur fasteignasali
hlynur@hraunhamar.is
698 2603

Ritari / skjalavinnsla
hildur@hraunhamar.is
693 2989

NÝBYGGINGAR Í GARÐABÆ - VERIÐ VELKOMIN Í OPIN HÚS!
ins
Aðe ir
úð
5 íb r
f
e ti

OPIN HÚS 18 JÚNÍ FRÁ KL. 16:00-17:00 OG 19 JÚNÍ FRÁ KL. 17:00-18:00
DYNGJUGATA 1-3

HOLTSVEGUR 27

Glæsilegt nýtt fjölbýlishús í Urriðaholtshverﬁnu í Garðabæ. Í húsinu eru 18
íbúðir sem skiptist upp í tvo stigaganga. Frágengin lóð með sameiginlegu
útivistarsvæði. Afhending í sept/okt. Traustur verktaki.

Glæsilegar íbúðir í 10 íbúða fjölbýlishúsi á útsýnisstað í Urriðaholtslandinu í
Garðabæ. Íbúðirnar skilast fullbúnar með gólfefnum. Allar íbúðir njóta útsýnis.
Húsið er á ﬁmm hæðum, allar svalir rúmgóðar og skjólsælar. Traustur verktaki.

Nánari upplýsingar veita:
t)MZOVS)BMMEØSTTPOMÚHHGBTUFJHOBTBMJ
698-2603, hlynur@hraunhamar.is

t )FMHJ+ØO)BS§BSTPOTÚMVTUKØSJ
893-2233, helgi@hraunhamar.is

#KBSISBVOJt)BGOBSGJS§Jt4ÓNJtXXXISBVOIBNBSJT

t )JMNBSØS#SZEFMÚHHGBTUFJHOBTBMJ

892-9694, hilmar@hraunhamar.is

Smáauglýsingar
28 SMÁAUGLÝSINGAR

Bílar
Farartæki

Bílar til sölu

Bílaþjónusta

512 5800
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími
er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Þjónusta

Húsaviðhald

Hreingerningar
VY-ÞRIF EHF.
Öll almenn þrif, fyrir heimili,
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is

Garðyrkja

TVEIR TOYOTA HIACE 4X4

ÓDÝR NÝR !
Skoda Octavia Ambiente Diesel
(NÝR 2018) Vel búinn, nokkrir litir
í boða ! Okkar verð 3690 Þús !
(HEKLA 4290 Þús) Er á staðnum !

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.
Sími: 567 2000
Seljum í dag !
www.bilfang.is

Stuttur og langur, árg. 2010 og
2009, eknir 115 og 122 þús km.
Dráttabeisli, Webasto, hiti í sætum,
bakkmyndavél. Verð 1530 og 1850
þús + vsk. S. 897 3015 eða jb@
isfar.is.

Við hreinsum allar gerðir
loftræstikerfa. Hafðu samband og
pantaðu fría ástandsskoðun í síma:
557 7000 eða inná www.k2.is

Tek að mér slátt fyrir húsfélög
og einstaklinga og klippingar og
umhirðu á görðum. Uppl. í s. 616
1569.

Hjólbarðar

Nudd

Bókhald

NUDD

Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur
og stofnun fyrirtækja. Fagleg
vinnubrögð á sanngjörnu verði.
Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511
2930.

Bílar óskast

Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur.
Sími 694 7881, Janna.

Spádómar

RÉTTA- BÓKHALDSÞJÓNUSTA.
Getum bætt við okkur verkefnum.
Alhliða bókhaldsþjónusta.
Sanngjörn verð og góð þjónusta.
Uppl. í s. 8548080/5168080 eða
olafur@retta.is.

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA
BÍLINN ?
Kaupi bíla 100-200þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu
sms og ég hringi til baka

SPÁSÍMINN 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá.
Draumráðningar, ást og peningar.
Andleg hjálp. Trúnaður.

Rafvirkjun

Málarar

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.

TECHKING VINNUVÉLADEKK

Vörubílar

Vorum að fá nýja sendingu af
hinum frábæru vinnuvéladekkjum
frá Techking Búkolludekkhjólaskófludekk Ofl. Ýmsar algengar
stærðir. O.K.Varahlutir ehf. Fyrirsp.
sendist á okspares@simnet.is

Varahlutir

GETUM BÆTT VIÐ OKKUR
MÁLNINGARVINNU ÚTI.
Vönduð vinnubrögð og mikil
reynsla.
Löggildur málarameistari
Jón og Marteinn Málningarþj.
S: 8611242

Búslóðaflutningar
SUZUKI FJÓRHJÓL. Fjórhjólin eru
með power stýri, 100% driflæsingu.
Létt, lipur, meðfærileg í notkun og
eyða auk þess afar litlu eldsneyti.

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík
Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is
Suzuki.is / suzukisport.is

Man tgx 26 560, árgerð 2015 allur
á loftpúðum ekinn 435.000 en ný
vél var sett í hann í 186.000. Ný
skoðaður án athugasemda alltaf
verið í þjónustu hjá umboði. verð
9.500.000 + vsk hafa samband við
Georg í síma 8949424

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti.
Straumblik ehf. Löggiltur
Rafverktaki. straumblik@gmail.com

Ert þú að flytja? Búslóðafl.,
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra
stór bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj.
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is
flytja@flytja.is

Önnur þjónusta

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK
- FLOTUN - SANDSPARSL MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi
fasteigna.
Áratuga reynsla og þekking skilar
fagmennsku og gæðum.
Tímavinna eða tilboð.

7EZIXLI'LMPHVIRjÈWPERHM

Húsbílar

Strúctor byggingaþjónusta ehf.
S. 893 6994

Parketslípun og Málun www.
parketogmalun.is 25 ára reynsla.
Parket og málarameistari að
störfum. Júní tilboð: 2900 kr fm.
7728100

ÞARFTU AÐ KAUPA EÐA SELJA
BÍL?
Bilauppbod.is er uppboðsvefur
þar sem þú getur keypt eða selt
bíl á einfaldan og hagkvæman
hátt. Kynntu þér málið. www.
bilauppbod.is Sími 522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610
www.bilauppbod.is

Ford húsbíll ekin 56.000 km. Tvöf.að
aftan afturhjóladrifin, krókur, stærri
vél, sólarsella, fortjald á markísu.
Einn með öllu. Tilboð 4,6 um
helgina uppl. Í síma 699-4794

Hjólhýsi

GEFÐU
HÆNU

Ð

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

LMC MUNSTERLAND ÁRGERÐ
2007 HJÓLHÝSI
Hjónarúm, hornsófi, sjónvarp,
markísa, sólarsella. Verð: 2.300.000.
Uppl. í s. 660 3373

Ð
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Til sölu
stórglæsilegur 31 feta bátur, vél Yanmar
Plettac vinnupallar
- Protekt fallvarnarbúnaður
Láttu öryggi og lausnir ráða ferðinni

Til sölu stórglæsilegur 31 feta bátur, vél Yanmar 125 hö ganghraði
11 til 12 mílur, tilvalið fyrir 2 fjölskyldur t.d. svefnpláss fyrir 4 til 5.
Til greina kemur að taka seljanlegan bíl upp í hluta kaupverðs.
Uppl. í s. 698 2312 Jón

s. 618 8418 • vinnupallarehf@gmail.com

IÐNAÐARHÚSNÆÐI
TIL LEIGU
Vagnhöfði 17 Einstö
k
leigub
il
Tvö stærri leigubil
eftir, 235-244 m²
með 4 m iðnaðarhurðum,
góðum bílastæðum
og útisvæði.
s. 776 8484 – siggahrund@gmail.com

GÓÐ VÖRN
ER LYKILATRIÐI

8 KYNNINGARBLAÐ FÓLK
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HM á risaskjáum

hringinn í kringum landið
Hringinn í kringum landið er búið að koma upp stórum sjónvarpsskjáum til að fólk geti safnast
saman og fylgst með tímamótaleik Íslands og Argentínu í beinni útsendingu frá Moskvu í dag.
Sigríður Inga
Sigurðardóttir

fyrir leik og Hafnfirðingar eru
hvattir til að ganga, hjóla eða taka
strætó í miðbæinn.
Vestmannaeyingar geta fylgst
með leiknum af stórum skjá á
Stakkagerðistúninu. Hvernig sem
viðrar eru Eyjamenn hvattir til
að mæta í fánalitunum og styðja
íslenska liðið.

sigriduringa@frettabladid.is

M

ikið verður um dýrðir í
höfuðborginni í tilefni
fyrsta leiks Íslands á
Heimsmeistaramótinu 2018 í
knattspyrnu. Allir leikir mótsins
verða sýndir beint á HM-torginu
við Ingólfstorg en þegar Íslendingar keppa verður risaskjár í Hljómskálagarðinum þar sem hægt
verður að sjá leikina. Leikurinn í
dag hefst kl. 12.50 og miðað við þá
miklu stemningu sem myndaðist
þegar Ísland keppti á EM 2016 má
búast við rífandi fjöri í garðinum
í dag. Leikurinn gegn Nígeríumönnum verður svo föstudaginn
22. júní og Íslendingar mæta síðan
Króötum þriðjudaginn 26. júní.
Einnig verður hægt að sjá leikinn á
BOX í Skeifunni, sem er nýr matarmarkaður, og í Vesturbænum þar
sem búið er að setja upp risaskjá á
flötinni austan megin við Vesturbæjarlaugina. Að sjálfsögðu verður
hægt að horfa á leikinn á fjölda
veitingahúsa í Reykjavík og verða
mörg þeirra með veitingar á sérkjörum í tilefni dagsins.
Kópavogsbúar þurfa ekki að fara
langt til að horfa leikinn því hann
verður sýndur beint á Rútstúni í
miðbæ Kópavogs. Á svæðinu verða
seldar veitingar á vegum íþróttafélaganna en á sunnudaginn fara
þar fram hátíðarhöld í tilefni þjóðhátíðardagsins.

Fótbolti og skrímsli
Veitingastaðurinn Húsið á Ísafirði ætlar að sýna alla leikina
í Skúrnum hjá sér og er öllum
velkomið að mæta og gleðjast
saman. Á Bíldudal verður fótbolti í
aðalhlutverki á Skrímslasetrinu en
þar verða allir leikir Íslands á HM
karla sýndir á stórum skjá.
Á Hrafnseyri við Arnarfjörð,
fæðingarstað Jóns Sigurðssonar, verður hægt að fylgjast
með leiknum, sem verður varpað
á tjald. Þar mun forseti Íslands,
Guðni Th. Jóhannesson, fylgjast
með leiknum, ásamt öðrum
gestum en hann verður staddur á
Hrafnseyri í tilefni af aldarafmæli
fullveldis Íslands og flytur hátíðarræðu í því tilefni.
Fáir landsmenn ætla að láta leikinn Ísland – Argentína fram hjá sér fara. MYND/EYÞÓR

Á leikinn í strætó
Garðbæingar geta horft á leikinn
á risaskjá sem búið er að koma
fyrir á Garðatorgi. Til að koma
bæjarbúum á leikinn verða rútuferðir um bæinn fyrir og eftir leik.
Garðbæingar eru hvattir til að nýta
sér þessa þjónustu og skilja bílana
eftir heima.
Í Hafnarfirði verður bein
útsending á Thorsplani og eru
Hafnfirðingar nær og fjær hvattir
til að sameinast á torginu og
fylgjast með þessum mögnuðu
tímamótum og æsispennandi fótboltaleik. Strandgötunni verður
breytt í göngugötu klukkutíma

Föstudaginn 22. júní mun FRÉTTABLAÐIÐ í samstarﬁ við GLAMOUR gefa út aukablaðið

HÚÐ & HÁR
Í þessu glæsilega blaði mun ritstjórn GLAMOUR og ritstjórn sérblaða Fréttablaðsins
taka höndum saman. Boðið verður upp á ﬂott viðtöl og fróðlega umfjöllun þar sem
umhirða húðar og hárs er í forgrunni.
Harpa Káradóttir förðunarfræðingur og ritstjóri fegurðarkaﬂa GLAMOUR verður í
viðtali, því til viðbótar verða ýmsir ﬂeiri fróðleiksmolar frá ritstjórn GLAMOUR og
Fréttablaðsins.
Ljóst er að mikill metnaður verður lagður í allt efni blaðsins.
Stór dreiﬁng og mikill lestur Fréttablaðsins tryggir að blaðið nær afar vel til
ákjósanlegra markhópa.

Nánari upplýsingar um blaðið veitir
Ólafur H. Hákonarson, markaðsfulltrúi Fréttablaðsins.
Netfang olafurh@frettabladid.is • Sími 512 5433

Listagilið verður
fótboltagilið
Leikinn verður
m.a. hægt að sjá
á Ingólfstorgi,
í Hljómskálagarðinum, á
Rútstúni, Garðatorgi, Thorsplani, í Skrímslasetrinu, Húsinu,
Listagilinu og
Valaskjálf.

Akureyringar ætla ekki að láta sitt
eftir liggja og búið er að setja upp
risaskjá í Listagilinu. Þar verða
allir leikir Íslands sýndir í beinni
útsendingu. Götunni verður lokað
fyrir umferð þannig að áhorfendur
geta safnast saman í götuhallanum og kirkjutröppunum og að
sjálfsögðu er búið að panta góða
veðrið. Sundgarpar missa ekki af
leiknum því að Sundlaug Akureyrar verður með sjónvarp hjá heitu
pottunum þar sem sýnt verður frá
flestöllum leikjum á HM.
Á Egilsstöðum verða stærstu
leikirnir sýndir á risatjaldi í Valaskjálf og þar ber auðvitað hæst
leiki íslenska liðsins. Öflugt hljóðkerfi verður á staðnum svo það
heyrist örugglega þegar Gummi
Ben lýsir leiknum.
Til að vera við öllu búið er fólk
hvatt til að taka með sér regnhlífar
og sólaráburð og nýta sér almenningssamgöngur þar sem það á við.

SÖMU GÆÐIN
Áleggin frá Stjörnugrís hafa fengið nýjan búning en að sjálfsögðu halda þau sömu gæðum
Eini íslenski framleiðandinn sem framleiðir eingöngu úr íslensku grísakjöti

ÁFRAM ÍSLAND!

ÞÚ FINNUR ÁLEGGIN FRÁ STJÖRNUGRÍS Í ÖLLUM BETRI MATVÖRUVERSLUNUM UM LAND ALLT
www.svinvirkar.is
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AstaLýsi verðlaunað

A
Hafþór Júlíus Björnsson er sterkasti
maður heims.

staLýsi, vara úr astaxanthini
og Síldarlýsi, framleidd af
KeyNatura, fékk á dögunum
verðlaun fyrir bragðgæði frá hinni
virtu, alþjóðlegu stofnun iTQi, eða
The International Taste & Quality Institute. Stofnunin notar afar
reynda kokka og smakkara til að
meta bragðgæði matar og drykkjarvara víðs vegar að úr heiminum.
AstaLýsi vakti jafnframt mikla
athygli sem eina varan sinna
tegundar í heiminum á gríðarstórri sýningu Vitafoods Europe.

Sýningin er sú stærsta sinnar
tegundar í Evrópu, á henni koma
saman fyrirtæki sem framleiða,
dreifa og markaðssetja fæðu- og
heilsubótarefni.
„iTQi-verðlaunin eru viðurkenning á framúrskarandi bragði
og gæðum og því mikill heiður að
AstaLýsið skyldi fá þessi verðlaun,“
segir Sjöfn Sigurgísladóttir, framkvæmdastjóri KeyNatura. „Gestir
Vitafoods fengu að smakka AstaLýsið og var mikið talað um bragðgæði og heilsuáhrif vörunnar.“

AstaLýsi hefur verið að ryðja sér
til rúms hér á landi sem uppfært
ofurlýsi, jafnt fyrir íþróttafólk og
aðra, en það inniheldur andoxunarefnið astaxanthin, síldarlýsi,
D-vítamín og appelsínubragðefni.
AstaLýsi er framleitt af íslenska
fyrirtækinu KeyNatura. Fyrir þá
sem ekki vita, þá er astaxanthin
efnið sem gefur laxinum sinn
rauða lit og er vinsælt sem innri
sólarvörn fyrir fólk með viðkvæma
húð. Varan er þróuð með stuðningi
frá Tækniþróunarsjóði.

Ísland vekur athygli á mörgum
sviðum um þessar mundir.

Sterkasti
maður Íslands

E

inn af skemmtilegri viðburðum hátíðarhaldanna á
17. júní í miðbæ Reykjavíkur
er keppnin um sterkasta mann
Íslands. Keppnin var fyrst haldin
árið 1985 þegar goðsögnin Jón
Páll Sigmarsson sigraði með yfirburðum og dansaði með Húsafellshelluna í fanginu. Síðastliðin sjö
ár hefur Hafþór Júlíus Björnsson
unnið keppnina um sterkasta
mann lýðveldisins en hann er nú
bæði sterkasti maður heims 2018
og sterkasti maður Evrópu.
Þeir sem hafa yndi af aflraunum
og spennandi keppni ættu að
taka sér göngutúr að suðurenda
Tjarnarinnar klukkan 13.30 á þjóðhátíðardaginn og hvetja sterkustu
menn þjóðarinnar til dugs og dáða.

Hallveig syngur í Garðabæ á 17. júní.
MYND/ANTON BRINK

Sungið í Garðbæ

H

ljómsveitin Salon Islandus
kemur fram á hátíðartónleikum í Garðabæ á morgun,
sunnudag. Tónleikarnir verða
haldnir í Kirkjuhvoli, safnaðarheimili Vídalínskirkju, og hefjast kl.
20. Einsöngvari með hljómsveitinni
í ár er Hallveig Rúnarsdóttir sópran
en á efnisskránni eru vinsæl Vínarlög, aríur, dúettar, valsar og önnur
létt tónlist. Að sjálfsögðu verður
sólónúmer konsertmeistarans á
sínum stað en hann er í þetta sinn
Nicola Lolli fiðluleikari og konsertmeistari Sinfóníuhljómsveitar
Íslands. Hallveig Rúnarsdóttir er
mörgum að góðu kunn en hún
hefur komið fram sem einsöngvari
víða um heim. Hallveig hefur sungið sópranhlutverk í mörgum helstu
stórverkum tónbókmenntanna og
hefur margoft sungið með Sinfóníuhljómsveit Íslands, auk fjölda
annarra hljómsveita hérlendis sem
erlendis. Laura Liu leikur á fiðlu
með hljómsveitinni, Hafdís Vigfúsdóttir leikur á flautu, Sigurður I.
Snorrason leikur á klarinett, Anna
Guðný Guðmundsdóttir á píanó
og Pétur Grétarsson á slagverk.
Allir eru velkomnir að njóta góðrar
tónlistar á þessum hátíðardegi á
meðan húsrúm leyfir. Aðgangur
er ókeypis í boði Garðabæjar.
Hátíðartónleikarnir eru hluti af
17. júní dagskrá í Garðabæ.

Við hjá Bókabúð Máls & menningar
erum að springa úr bókum og
gjafavöru og þurfum að rýma fyrir
ENNÏmEIRIÏSKEMMTILEGUMÏBKUMÏSEMÏ
ERUÏÂÏLEIÚINNIÏTILÏOKKAR
åESSÏVEGNAÏBJÚUMÏVÚÏTIL
RISAÚTSÖLUÏÂÏNEÚSTUÏHÚÏ
hjá okkur á Laugavegi 18
%INSTAKTÏTKIFRIÏTILÏAÚÏEIGNASTÏ
einn af gullmolunum sem bókabúðin
HEFURÏSANKAÚÏAÚÏSRÏUNDANFARINÏÂR

80%

70%

Bækur frá

100 kr.

Opið alla daga til kl. 22.00
facebook.com/malogmenning

