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Vegna aukinna umsvifa og traustrar verkefnastöðu óskar GG verk eftir að ráða metnaðarfulla og drífandi
einstaklinga í spennandi störf. Leitað er að áreiðanlegum einstaklingum sem setja fólk í fyrsta sæti og sýna
auk þess fyrirhyggju og ábyrgð í verki.
GG verk er traust og framsækið byggingafyrirtæki sem byggir á áratuga reynslu og sterkum grunni. Hlutverk og leiðarljós GG verks er að byggja vönduð mannvirki
innan tilskilins tíma, af framúrskarandi metnaði og umhyggju fyrir fólki og umhverfi. Verkefnin eru fjölbreytt, bæði eigin verk, sem og verk unnin í verktöku bæði fyrir
hið opinbera og aðra þróunaraðila. GG verk leggur mikið upp úr því að vera fjölskylduvænn vinnustaður. Nánari upplýsingar má finna á www.ggverk.is.

Framkvæmdastjóri
byggingasviðs

Öryggis- og gæðastjóri
framkvæmda

GG verk óskar eftir að ráða öflugan stjórnanda með mikla getu til að leiða, samræma
og hafa yfirsýn yfir umfangsmikil framkvæmdaverkefni fyrirtækisins. Um er að ræða
lykilstarf innan fyrirtækisins og er leitað að einstaklingi með mikla leiðtogafærni og
farsæla reynslu af stærri byggingaframkvæmdum.

GG verk leitar að öflugum leiðtoga í starf öryggis- og gæðastjóra
framkvæmda. Leitað er að aðila sem hefur ríka samskiptahæfni og
brennandi áhuga á að tryggja öruggt og heilsusamlegt vinnuumhverfi
GG verks þar sem öryggi fólks er í fyrsta sæti.

Menntunar- og hæfniskröfur:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Háskólamenntun sem nýtist í starfi, s.s. verk-, tækni- eða byggingafræði.
Iðnmenntun til viðbótar við háskólanám er kostur
Víðtæk reynsla af stjórnun og umfangsmiklum byggingaframkvæmdum
Mjög góð færni í rekstri og fjármálum verkefna, þ.m.t. áætlanagerð og eftirfylgni
Þekking á hönnunar- og verkþáttarýni. Áhugi og reynsla af BIM er kostur
Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
Skipulagshæfileikar, yfirsýn og geta til að halda mörgum boltum á lofti
Leiðtogahæfileikar, drifkraftur og umbótasinnuð hugsun
Mjög góð tölvufærni
Góð hæfni í íslensku og ensku í ræðu og riti

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Reynsla af byggingaframkvæmdum
• Menntun sem nýtist í starfi, s.s. tækni- eða byggingafræði
og/eða húsasmíði
• Áhugi og þekking á öryggis- og gæðastjórnun byggingaframkvæmda
• Þekking á öryggis- og gæðastöðlum og reglugerðum
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
• Leiðtogahæfileikar, drifkraftur og umbótasinnuð hugsun
• Skipulagshæfileikar, yfirsýn og geta til að halda mörgum boltum á lofti
• Mjög góð tölvufærni
• Góð hæfni í íslensku og ensku í ræðu og riti

Mannauðsstjóri

Gjaldkeri/launafulltrúi

GG verk óskar eftir að ráða drífandi og metnaðarfullan einstakling í nýtt starf
mannauðsstjóra. Hugmyndaauðgi, umbótasinnuð hugsun og kraftur til að hrinda
hlutum í framkvæmd eru eiginleikar sem viðkomandi þarf að búa yfir.

GG verk óskar eftir að ráða einstakling í starf gjaldkera/launafulltrúa.
Viðkomandi ber ábyrgð á greiðslu reikninga og innheimtu ásamt því að
sjá um vinnslu og frágang launa. Um 50-70% starf er að ræða.

Menntunar- og hæfniskröfur:

Menntunar- og hæfniskröfur:
•
•
•
•
•
•
•
•

Háskólamenntun sem nýtist í starfi
Starfsreynsla á sviði mannauðsmála
Reynsla af launavinnslu og jafnlaunavottun
Skilningur á öryggismálum, rík þjónustulund og virk hlustun
Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
Faglegt frumkvæði, drifkraftur og umbótasinnuð hugsun
Góð hæfni í íslensku og ensku í ræðu og riti. Kunnátta í pólsku er kostur
Mjög góð tölvufærni

•
•
•
•
•
•
•
•

Menntun sem nýtist í starfi
Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
Reynsla af gjaldkerastarfi og launavinnslu
Gott talnalæsi
Góð þekking á Excel
Nákvæmni og skipuleg vinnubrögð
Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
Mjög góð tölvufærni

Umsóknarfrestur er til og með 23. maí 2022 en umsækjendur eru hvattir til að sækja um starfið sem fyrst. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að
fylgja starfsferilskrá. Umsækjanda gefst að auki kostur á að gera betur grein fyrir hæfni sinni, þekkingu og reynslu í kynningarbréfi. Farið verður með allar umsóknir
sem trúnaðarmál og þeim svarað að ráðningu lokinni. Metnaðarfullir einstaklingar, af öllum kynjum, eru hvattir til að sækja um störfin.

Menntunar- og hæfniskröfur:

Nánari upplýsingar veita Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) og Helga Birna Jónsdóttir
(helga@intellecta.is) í síma 511 1225.

Deildarstjóri afgreiðsludeildar
Menntasjóður námsmanna óskar eftir að ráða metnaðarfullan leiðtoga með yfirgripsmikla þekkingu og brennandi
áhuga á skjalamálum og rafrænni þjónustu. Um fullt starf er að ræða og er æskilegt að viðkomandi geti hafið
störf sem fyrst.

Menntasjóður námsmanna (MSNM)
er félagslegur jöfnunarsjóður sem
hefur það að markmiði að tryggja
námsmönnum í lánshæfu námi jöfn

Helstu viðfangsefni og ábyrgð:
• Stjórnun og ábyrgð á starfsemi deildarinnar
• Ábyrgð á daglegri umsýslu og mótun verklagsreglna
um móttöku og meðferð erinda
• Umsjón með skjalavörslu sjóðsins og skilum gagna til
Þjóðskjalasafns
• Ráðgjöf og fræðsla til starfsmanna vegna rafrænnar
stjórnsýslu og skjalavörslu
• Ábyrgð á innri- og ytri vef MSNM
• Umsjón með útsendingum og skönnun á uppgreiddum
skuldabréfum

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf sem nýtist í starfi, s.s. á sviði bókasafnsog upplýsingafræði eða sambærilegt
• Reynsla af skjalastjórnun er skilyrði og reynsla af
notkun rafrænna skjalavistunarkerfa er kostur

tækifæri til náms, án tillits til efnahags
og stöðu að öðru leyti, með því að
veita

námsmönnum

fjárhagslega

aðstoð í formi námslána og styrkja.
Hjá Menntasjóði námsmanna starfa

• Reynsla af stjórnun og eftirfylgni verkefna er kostur

um 40 starfsmenn.

• Mjög góð tölvufærni

Gildi sjóðsins eru: fagmennska,

• Framúrskarandi samskiptahæfni, jákvætt viðhorf og
lausnamiðuð hugsun
• Gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti
• Frumkvæði, sjálfstæð og öguð vinnubrögð

samstarf og framsækni.
Nánari upplýsingar má finna á:
www.menntasjodur.is.

• Ábyrgð á símsvörun og afgreiðslu
Umsóknarfrestur er til og með 23. maí 2022. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja starfsferilskrá og ítarlegt kynningarbréf (hvort tveggja
á íslensku), þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni umsækjanda sem nýtist í starfi. Áhugasamir einstaklingar, óháð kyni, eru hvattir til að sækja um
starfið. Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármála- og efnahagsráðherra við Fræðagarð stéttarfélag. Athygli er vakin á því að umsóknir geta gilt í sex mánuði frá
því að umsóknarfrestur rennur út. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Upplýsingar veita Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) og Hafdís Ósk Pétursdóttir (hafdis@intellecta.is)
í síma 511 1225.

Deildarstjóri stjórnsýslu
og fjármála
Fjallabyggð auglýsir laust til umsóknar starf deildarstjóra stjórnsýslu og fjármála. Deildarstjóri heyrir beint
undir bæjarstjóra og er staðgengill hans. Um er að ræða áhugavert atvinnutækifæri í vaxandi sveitarfélagi fyrir
einstakling sem býr yfir leiðtogahæfileikum, frumkvæði og góðum samskiptahæfileikum. Um 100% starf er að
ræða og er æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Helstu verkefni og ábyrgð:
• Stjórnun og daglegur rekstur og mannauðsmál stjórnsýsluog fjármáladeildar
• Umsjón með fjármálum sveitarfélagsins og stofnana þess
og eftirlit með fjárreiðum
• Undirbúningur funda bæjarstjórnar og bæjarráðs í
samvinnu við bæjarstjóra og ritun fundargerða
• Ráðgjöf og upplýsingagjöf til stjórnenda og kjörinna
fulltrúa varðandi stjórnsýsluhætti, rekstur og mannauðsmál
• Undirbúningur og gerð fjárhagsáætlunar, auk eftirlits og
eftirfylgni með framkvæmd
• Umsjón með launagreiðslum sveitarfélagsins
• Þátttaka í stefnumótun og framkvæmd stefnu í þeim
málaflokkum sem undir sviðið heyrir

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun
er kostur
• Reynsla af rekstri, fjárstýringu, áætlunargerð og stjórnun
• Reynsla af opinberri stjórnsýslu, helst af vettvangi
sveitarfélaga
• Leiðtogahæfileikar, frumkvæði og skipulagshæfileikar
• Almenn þekking á mannauðsmálum
• Framúrskarandi samskiptahæfni
• Mjög góð tölvukunnátta, þekking á Navision er kostur
• Gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti

Umsóknarfrestur er til og með 23. maí 2022. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja starfsferilskrá
og ítarlegt kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni umsækjanda sem nýtist í starfi. Launakjör eru
skv. kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag. Áhugasamir einstaklingar, óháð kyni, eru
hvattir til að sækja um starfið. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
Nánari upplýsingar um starfið veita Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) í síma 511 1225 og Elías Pétursson,
bæjarstjóri (elias@fjallabyggd.is) í síma 464 9100.

Fjallabyggð er nyrst á Tröllaskaga.
Í sveitarfélaginu, sem telur rúmlega
2.000 íbúa, eru tveir þéttbýliskjarnar,
bæirnir Ólafsfjörður og Siglufjörður.
Bæirnir byggja afkomu sína að mestu
á sjávarútvegi og vinnslu fiskafurða.
Í seinni tíð hefur fjölbreytnin í atvinnulífinu aukist og mikill vaxtarbroddur er
í ferðaiðnaði og ýmis konar fjarvinnslu fyrir fyrirtæki og stofnanir á
höfuðborgarsvæðinu.
Fjallabyggð er fjölskylduvænt sveitarfélag og eru þar tveir leikskólar,
grunnskóli, framhaldsskóli og tónskóli. Góð aðstaða er til íþróttaiðkunar.
Mikil náttúrufegurð er í Fjallabyggð
og margar góðar gönguleiðir liggja
um sveitarfélagið. Í Fjallabyggð eru
landsþekkt söfn og menningarlífið
blómstrar.
Nánari upplýsingar
www.fjallabyggd.is.
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Fulltrúi á upplýsinga og
kynningarsviði
Kennarasamband Íslands var stofnað 1. janúar
árið 2000. Félagsmenn eru ríflega 10.500 og
starfa í leikskólum, grunnskólum, framhalds
skólum og tónlistarskólum.

Kennarasamband Íslands (KÍ) óskar eftir að ráða fulltrúa á upplýsinga- og kynningarsvið.
Starfið er tímabundið til eins árs með möguleika á fastráðningu að þeim tíma loknum.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Kennarasamband Íslands starfar á landsvísu
og innan þess eru átta aðildarfélög. Hlutverk KÍ
er að gæta hagsmuna og réttinda félagsmanna,
fara með samningsrétt um kaup og kjör,
efla fag og stéttavitund, efla skólastarf,
kennaramenntun og starfsþróun félagsmanna.

Starfssvið:
• Greinaskrif, framsetning og uppfærsla efnis í ritum og á miðlum KÍ og aðildarfélaga.
• Umsjón með útgáfu efnis.
• Skipulagning á viðburðum og fundum KÍ.
• Þátttaka í ímyndar- og stefnumótunarvinnu.
• Önnur verkefni í samráði við yfirmann.
Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
• Reynsla af blaða- eða fréttamennsku er æskileg.
• Áhugi og þekking á skólamálum er kostur.
• Afburða íslenskukunnátta í ræðu og riti.
• Reynsla af textaskrifum.
• Þekking og reynsla af birtingu upplýsinga á samfélagsmiðlum.
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum.
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Reynsla af ljósmyndun og myndvinnslu er kostur.

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

Við hvetjum áhugasama til að sækja um, óháð kyni og uppruna.
Umsóknarfrestur er til og með 19. maí nk.
Sótt er um starfið á www.vinnvinn.is.

Umsjón með starfinu hafa Auður Bjarna
dóttir (audur@vinnvinn.is) og Garðar Óli
Ágústsson (gardar@vinnvinn.is).

Verslunarstjóri
ILVA rekur tvær glæsilegar verslanir með
húsgögn og smávöru. Verslunin á rætur sínar
að rekja til Danmerkur þar sem fyrsta verslun
ILVA var stofnuð árið 1974. ILVA rekur tvær
verslanir í dag, önnur í Kauptúni í Garðabæ og
aðra á Akureyri.
Hjá ILVA starfar öflugur hópur einstaklinga
með fjölbreytta menntun, starfsreynslu og
áhugamál. Nánari upplýsingar er hægt að
finna á www.ilva.is.

ILVA leitar að metnaðarfullum og árangursdrifnum verslunarstjóra til að stýra verslun ILVA í Kauptúni.
Verslunarstjóri ber ábyrgð á daglegum rekstri verslunarinnar, mannauðsmálum ásamt því að tryggja
framúrskarandi þjónustu við viðskiptavini. Um er að ræða 100% starf.
Helstu verkefni:
• Ábyrgð á daglegum rekstri verslunar.
• Gerð sölu- og fjárhagsáætlana.
• Yfirsýn yfir lykiltölur úr rekstri.
• Ábyrgð á þjónustu og upplifun viðskiptavina.
• Ábyrgð á útliti og útstillingum í verslun.
• Innkaup og pantanir.
• Önnur tilfallandi verkefni.
Hæfniskröfur:
• Menntun sem nýtist í starfi.
• Reynsla af verslunarrekstri/verslunarstjórn.
• Rík þjónustulund, áhugi og reynsla af starfi í söludrifnu umhverfi.
• Stjórnunarreynsla og hæfni í mannlegum samskiptum.
• Sveigjanleiki, sjálfstæð vinnubrögð og metnaður til að ná árangri.
• Góð íslenskukunnátta.

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

Umsjón með starfinu hafa Auður Bjarna
dóttir (audur@vinnvinn.is) og Garðar Ó.
Ágústsson (gardar@vinnvinn.is).

Umsóknarfrestur er til og með 17. maí nk.
Sótt er um starfið á www.vinnvinn.is.

Veist þú allt um
veröldina á vefnum?
Stjórnandi vefmála BIOEFFECT

Menntun og hæfniskröfur

Við leitum að öflugum stjórnanda með yfirgripsmikla þekkingu og

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Yfirgripsmikil þekking af þróun og rekstri vefja og vefverslana

reynslu af vefþróun. Stefna okkar er að fjárfesta enn frekar í þróun og

• Reynsla af innleiðingu á vef

uppbyggingu á vefumhverfi fyrirtækisins. Við viljum efla ásýnd og

• Reynsla og þekking á Google Analytics er kostur

upplifun viðskiptavina okkar ásamt því að auka sölu og krosssölu.

• Reynsla af netmarkaðssetningu og hönnun þjónustuferla er kostur

Vefir BIOEFFECT gegna lykilhlutverki í sölu- og markaðsstarfi okkar á

• Þekking á Shopify, Prismic, HTML, CSS og JavaScript er kostur

heimsvísu. BIOEFFECT rekur eigin vefi en auk þess reka dreifiaðilar um

• Mjög gott vald á íslensku og ensku

allan heim útgáfur af vef og vefverslun. Umhverfið er því sérstaklega

• Frumkvæði, sjálfstæði í starfi og skipulögð vinnubrögð

krefjandi.

• Metnaður og löngun til að ná árangri

BIOEFFECT fékk tilnefningu til þriggja vefverðlauna SVEF 2021.

Nánari upplýsingar veitir Elísabet Austmann, framkvæmdastjóri

Sækið um á alfred.is til og með 22. maí 2022.

markaðssviðs, elisabet.austmann@bioeffect.com.

Farið verður með allar upplýsingar sem trúnaðarmál.
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SÉRFRÆÐINGUR
Á FJÁRMÁLASVIÐI
Við leitum að metnaðarfullum og talnaglöggum sérfræðingi til starfa á
fjármálasviði VIRK.

Helstu verkefni
•
•
•
•
•
•
•

Kostnaðareftirlit og skýrslugerð
Aðstoð við uppgjör og uppsetningu ársreiknings
Greining reglulegra uppgjöra
Aðkoma að gerð fjárhagsáætlunar
Eftirlit og utanumhald ýmissa gagna
Vinna við gerð og þróun árangursmælikvarða
Gæðamál og umbótastarf

Menntunar- og hæfnikröfur
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Háskólapróf í viðskiptafræði, hagfræði eða sambærileg menntun
Reynsla af fjármálum og notkun bókhaldskerfa
Frumkvæði, fagmennska og skipulagshæfni
Góð færni í Excel
Mjög góð tölvukunnátta
Nákvæmni, jákvæðni og heiðarleiki
Þekking á og reynsla af verkefnastjórnun og gæðamálum
Hæfni í mannlegum samskiptum
Gott vald á íslensku og ensku, bæði í ræðu og riti

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

Upplýsingar veitir
Geirlaug Jóhannsdóttir
geirlaug@hagvangur.is
Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og með 18. maí 2022.
Umsókn þarf að fylgja starfsferilskrá og
einnar blaðsíðu kynningarbréf þar sem
á kerfisbundinn hátt er gerð grein fyrir
því hvernig viðkomandi uppfyllir
hæfnikröfur starfsins.

VIRK starfsendurhæfingarsjóður

Skólastjóri Barnaskólans á
Eyrarbakka og Stokkseyri
Fjölskyldusvið sveitarfélagsins Árborgar auglýsir lausa til umsóknar
stöðu skólastjóra Barnaskólans á Eyrarbakkka og Stokkseyri. Við
leitum að öflugum og farsælum leiðtoga til að stýra framsæknum skóla
í ört stækkandi sveitarfélagi. Ráðið verður í stöðuna frá 1. ágúst 2022
eða eftir nánara samkomulagi.
Helstu verkefni og ábyrgðarsvið
•
•
•
•

Veita skólanum faglega forystu
Virk þátttaka í þróun og skipulagi skólastarfs í Árborg
Stjórnun og ábyrgð á daglegum rekstri skólans
Samstarf við fjölskyldusvið og ýmsa aðila skólasamfélagsins.

Menntunar- og hæfnikröfur
• Leiðtogahæfni, metnaður og áhugi á skólaþróun er skilyrði
• Leyfisbréf grunnskólakennara og kennslureynsla á grunnskólastigi
er skilyrði
• Þekking og árangursrík reynsla af rekstri og stjórnun er skilyrði
• Framhaldsmenntun í stjórnun eða uppeldis- og kennslufræðum
er æskileg
• Góð íslenskukunnátta og færni til að tjá sig í ræðu og riti
• Sérstök áhersla er lögð á að viðkomandi búi yfir lipurð í samstarfi
og mannlegum samskiptum

Í Barnaskólanum á Eyrarbakka og Stokkseyri eru
um 150 nemendur í 1.-10. bekk. Kjörorð skólans
er Jákvæðni – Metnaður – Virðing – Heiðarleiki.
Skólinn er heilsueflandi grunnskóli þar sem
skapandi greinar fá mikið vægi og gott samstarf
er við leikskólana. Einnig er lögð áhersla á góða
samvinnu við heimilin og Erasmus+ verkefni,
m.a. verkefnið Undur vatns í náttúru og vísindum.
Nánari upplýsingar um skólann má finna á vef
hans, barnaskolinn.is
Góð samvinna starfsfólks, nemenda, foreldra og
annarra samstarfsaðila skólans er lykill að árangri.
Skólar og fjölskyldusvið sveitarfélagsins vinna
að styrkingu heildstæðrar nærþjónustu við börn,
foreldra og skóla. Áhersla er lögð á snemmtækan
stuðning, öflug tengsl skóla og skólastiga og
skólaþróunarverkefni sem unnin eru í anda
lærdómssamfélagsins.

Sótt er um starfið
á hagvangur.is

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Starfshlutfall er 100%. Vakin er athygli á
stefnu Sveitarfélagsins Árborgar að jafna hlutfall kynjanna í störfum hjá sveitarfélaginu og að vinnustaðir endurspegli fjölbreytileika samfélagsins.
Umsóknarfrestur er til 17. maí 2022. Umsóknum skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilskrá, auk kynningarbréfs þar sem gerð er grein fyrir
ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.
Nánari upplýsingar veita Þorsteinn Hjartarson, sviðsstjóri fjölskyldusviðs, thorsteinnhj@arborg.is eða í síma 480-1900 og Yrsa Guðrún
Þorvaldsdóttir hjá Hagvangi, yrsa@hagvangur.is.

hagvangur.is

hagvangur.is
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Spennandi tækifæri
hjá Símanum

SMIÐUR ÓSKAST
VERKTAKI ÓSKAST

ERTU SMIÐUR ?
Vegna aukinna verkefna óskar Mannverk
eftir faglærðum smið til starfa.
Æskilegt að viðkomandi hafi
reynslu af viðhaldsverkefnum.

Forritari - Sjónvarp Símans
Við leitum að einstaklingi til að taka þátt í þróun og tæknilegum rekstri á Sjónvarpi Símans.
Viðkomandi mun bera ábyrgð á útliti, þróun smáforrita og annarra viðmóta fyrir sjónvarp
í samstarfi við aðra sérfræðinga sjónvarpskerfa.

UPPSTEYPA - VERKTAKI
Mannverk óskar jafnframt eftir verktaka í
lítið uppsteypuverkefni í Rvk í sumar.

Helstu verkþættir
• Þróun og rekstur viðmóta fyrir sjónvarp
• Viðmótshönnun
• Utanumhald og umsýsla með þróunar- og prófunarumhverfi viðmóta

Áhugasamir hafi samband við
Björn Karlsson í síma 7711118
bjorn@mannverk.is.

Reynsla og þekking
• Háskólamenntun í tölvunarfræði eða sambærilegu er æskileg
• Að minnsta kosti 2ja ára reynsla í sambærilegu umhverfi er æskileg
• Þekking á: React Native, React, Redux, Typescript og Native kóðun fyrir iOS og Android
intellecta.is

Persónulegir eiginleikar
• Jákvætt hugarfar, frumkvæði og drifkraftur
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Færni í mannlegum samskiptum
• Hæfni til að vinna í teymi

RÁÐNINGAR

Umsóknarfrestur er til og með 15. maí næstkomandi.
Aðeins er tekið við umsóknum í gegnum siminn.is/storf.
Fyrirspurnum skal beint á netfangið mannaudur@siminn.is.
Í anda jafnréttisstefnu Símans hvetjum við alla til að sækja um; óháð kyni.

Skjalastjóri
Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu leitar að skjalastjóra sem hefur áhuga á að leiða þróun skjalastjórnunar innan
embættisins. Skjalastjóri ber faglega ábyrgð á skjalamálum embættisins og hefur það markmið að skjalastjórn sé rekin með
skipulegum og skilvirkum hætti í samræmi við lög og reglur sem stofnunin starfar eftir.
Helstu verkefni og ábyrgð

• Ábyrgð og umsjón með skjalasafni embættisins
• Ábyrgð og ritstjórn gæðahandbókar
• Rekstur og eftirlit gæða- og skjalastjórnunarkerfis
• Þróun skjalastefnu og mótun verklags við skjalastjórn, þ.m.t. rafræna skjalavörslu
• Ráðgjöf og fræðsla fyrir starfsfólk um skjalamál og eftirfylgni með skjalaskráningu
• Samstarf við önnur sýslumannsembætti um samræmingu skjalamála
• Frágangur og skil á gögnum til Þjóðskjalasafns
• Stuðlar að stöðugum umbótum á ferlum sem varða skjalastjórnun og rafræna
skjalavörslu

Menntunar- og hæfnikröfur

• Háskólapróf í upplýsingafræði eða önnur háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af sambærilegu starfi er kostur
• Þekking á gæðamálum
• Gott vald á upplýsingatækni, þ.m.t. á rafrænni skjalavörslu
• Góð samskipta- og samvinnuhæfni og jákvætt viðmót
• Frumkvæði, drifkraftur, skipulagni og sjálfstæði í starfi
• Gott vald á íslensku í ræðu og riti

Umsóknarfrestur er til og með 16. maí 2022. Sótt er um starfið á Starfatorg.is
Umsókn þarf að fylgja afrit af prófskírteinum og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni umsækjanda í starfið. Nánari upplýsingar um
starfið veitir Vigdís Edda Jónsdóttir mannauðsstjóri (vigdisj@syslumenn.is).
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. Umsóknir gilda í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út. Við ráðningu er tekið mið af jafnréttisstefnu Sýslumannsins á
höfuðborgarsvæðinu.

Sýslumenn fara með framkvæmdarvald og stjórnsýslu ríkisins í héraði, hver í sínu umdæmi, skv. lögum nr. 50/2014. Í umdæmi sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu búa um 64%
landsmanna. Nánari upplýsingar um verkefni sýslumanna má finna á island.is/syslumenn.
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Forstöðumaður Grænvangs
Laust er til umsóknar starf forstöðumanns Grænvangs, samstarfsvettvangs atvinnulífs og stjórnvalda
um loftslagsmál og grænar lausnir. Um spennandi starf er að ræða sem snýr að stuðningi við
loftslagsvegferð atvinnulífsins ásamt kynningu á framlagi Íslands og árangri í loftslagsmálum. Leitað
er að drífandi og reynslumiklum leiðtoga með öfluga fagþekkingu og reynslu á sviði loftslagsmála og
af markaðs- og kynningarmálum. Forstöðumaður er ráðinn af Íslandsstofu og stjórn Grænvangs og
starfar innan Íslandsstofu.
Markmið Grænvangs er að bæta árangur Íslands í loftslagsmálum og miðla fjölbreyttu framlagi landsins á því sviði, stuðla að
framgangi grænna lausna og efla samvinnu stjórnvalda og atvinnulífs varðandi aðgerðir í loftslagsmálum í samræmi við markmið
stjórnvalda, þ.m.t. kolefnishlutleysi árið 2040. Þá vinnur vettvangurinn, í samstarfi við Íslandsstofu, að kynningu á íslensku hugviti
og framleiðslu sem byggja á íslenskri orkuþekkingu og grænum lausnum. Nánari upplýsingar má finna á www.graenvangur.is.
Helstu verkefni og ábyrgð:

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Kynna fjölbreytt framlag Íslands til loftslagsmála

• Þekking og brennandi áhugi á loftslagsmálum

• Efla samstarf stjórnvalda og atvinnulífs um aðgerðir í

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi

loftslagsmálum þ.m.t. um kolefnishlutleysi árið 2040
• Styðja við loftslagsvegferð atvinnulífsins og auka þátttöku
fyrirtækja í grænu ferli, umbótaverkefnum og loftslagsvegferðinni
• Styðja við markaðs- og viðskiptaþróunarstarf fyrirtækja tengt
loftslagsmálum
• Vekja athygli hérlendis sem og erlendis á framlagi Íslands og
íslenskra fyrirtækja og hvetja til frekari framþróunar

• Leiðtogahæfni ásamt framúrskarandi samskipta- og
samstarfshæfni
• Þekking á íslensku atvinnulífi og stjórnsýslu
• Drifkraftur, frumkvæði, jákvæðni og hugmyndaauðgi
• Umfangsmikil reynsla af markaðsmálum og kynningarmálum
ásamt reynslu af notkun samfélagsmiðla í markaðsstarfi
• Þekking og reynsla af markaðssetningu á erlendum mörkuðum
er æskileg
• Reynsla af verkefnisstjórnun
• Framúrskarandi ensku- og íslenskukunnátta skilyrði, önnur
tungumálakunnátta er kostur
• Færni og reynsla í að koma fram

Grænvangur hefur verið starfræktur í tæp þrjú ár. Að baki vettvangnum standa fjölbreyttir aðilar úr íslenskri stjórnsýslu og atvinnulífi. Íslandsstofa er
samstarfsvettvangur atvinnulífsins og stjórnvalda og hefur það hlutverk að auka gjaldeyristekjur þjóðarinnar. Íslandsstofa sinnir mörkun og markaðssetningu fyrir Ísland og íslenskar útflutningsgreinar, styður íslensk fyrirtæki í sókn á erlenda markaði og greiðir götu erlendrar fjárfestingar í íslensku
atvinnulífi.
Umsóknarfrestur er til og með 30. maí 2022. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja starfsferilskrá og ítarlegt kynningarbréf
þar sem gerð er grein fyrir hæfni umsækjanda sem nýtist í starfi. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál og þeim svarað að
ráðningu lokinni, Áhugasamir einstaklingar, óháð kyni, eru hvattir til að sækja um starfið.
Nánari upplýsingar veita Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) og
Helga Birna Jónsdóttir (helga@intellecta.is) í síma 511 1225.

RÁÐGJÖF
RÁÐNINGAR
RANNSÓKNIR
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VERKEFNASTJÓRI VIÐ BORFRAMKVÆMDIR

Ræktunarsamband Flóa og Skeiða óska eftir að ráða verkefnastjóra við
borframkvæmdir. Verkefnastjóri hefur umsjón með áætlanagerð, undirbúningi
og hönnun borverka ásamt því að annast verkefnastjórn við borframkvæmdir.
Starfsstöð verkefnastjóra er á Selfossi.

Menntunar- og hæfniskröfur

Starfs- og ábyrgðarsvið
·
·
·
·
·
·

Verkefnastjórn við borframkvæmdir
Eftirlit með framvindu verkefna og framvinduskýrslur
Undirbúningur og gerð framkvæmda- og kostnaðaráætlana
Samskipti við hlutaðeigandi aðila innan sem utan fyrirtækisins
Undirbúningur verksamninga, eftirlit með framkvæmd og uppgjör samninga
Verkefnaöflun og tilboðsgerð

·
·
·
·
·
·

Háskólagráða í verk- eða tæknifræði
Starfsreynsla við verkefnastjórnun æskileg
Frumkvæði, skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum
Hæfni í mannlegum samskiptum
Gott vald á íslensku og ensku, talaðri sem ritaðri
Geta til að koma fram fyrir hönd fyrirtækisins

Upplýsingar um starfið veitir Guðmundur Á. Böðvarsson, framkvæmdastjóri í síma 897 7767 eða í gudmundurb@raekto.is.
Umsóknarfrestur er til 22. maí næstkomandi. Sækja skal um starfið á www.raekto.is
Ræktunarsamband Flóa og Skeiða | Víkurheiði 6 | 801 Selfossi | Sími 480 8500 | raekto.is

Svæðisstjóri á Suðurlandi
EFLA leitar að öflugum stjórnanda til að leiða starfsemi EFLU á Suðurlandi.
Höfuðstöðvar EFLU á Suðurlandi eru á Selfossi, en einnig er starfsstöð á Hellu.
STARFSSVIÐ SVÆÐISSTJÓRA:
•

Leiðir svæðisteymi EFLU á Suðurlandi, sem ber ábyrgð á
daglegri starfsemi og rekstri

•

Ábyrgð á markaðsmálum, mannauðsmálum, rekstri og þróun

•

Leiðir stefnumótun og framþróun á svæðinu og er þátttakandi í
stefnumótun og þróun EFLU í heild

•

Tryggir samræmingu og samstarf svæðisins við EFLU í heild

•

Sinnir sérfræðiþjónustu við viðskiptavini í samræmi við menntun og reynslu

Íslenskukennari við
Sorbonneháskóla í París
Staða íslenskukennara við Sorbonneháskólann í París
er laus til umsóknar. Ráðið verður í stöðuna frá og með
1. september 2022. Ráðning er tímabundin til tveggja ára
með möguleika á endurráðningu til jafnlangs tíma. Krafist
er MA-prófs í íslensku eða tengdum greinum. Æskilegt er
að umsækjendur hafi lokið kennararéttindanámi og/eða
hafi reynslu af því að kenna íslensku sem annað eða erlent
mál. Kunnátta í frönsku er nauðsynleg. Nær eingöngu er
um íslenskukennslu að ræða á BA-stigi en umsækjendur
þurfa einnig að geta kennt íslenskar bókmenntir og fjallað
um íslenskt samfélag. Æskilegt er að umsækjendur hafi
búið á Íslandi undanfarin ár.
Umsóknir sem greina frá námi og störfum umsækjenda,
ásamt skýrslu um ritsmíðar og rannsóknir, skal senda í
tölvupósti til Branislav Bédi, verkefnisstjóra á alþjóðasviði,
(branislav.bedi@arnastofnun.is) fyrir 15. júní 2022.
Nánari upplýsingar veitir verkefnisstjóri í gegnum
tölvupóst eða í síma 525 4421.

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR
•

Leiðtogahæfileikar og mikil færni í mannlegum samskiptum

•

Menntun sem nýtist í starfi, framhaldsnám á háskólastigi t.d. í
verkfræði eða öðrum tæknigreinum er æskileg

•

Reynsla og árangur í leiðandi hlutverkum, stjórnun og rekstri

•

Stefnumótandi og árangursmiðuð hugsun

•

Hæfileikar til að skapa sterka liðsheild

Reykjavík, 28. apríl 2022
Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum

Ef þú leitar að afbragðs starfsumhverfi, áhugaverðum starfsvettvangi í alþjóðlegu umhverfi og hressu samstarfsfólki þá gætum við átt samleið.
Öll starfsemi EFLU byggir á teymishugsun þar sem samvinna, þátttaka og
samábyrgð í sterkri liðsheild eru grundvallaratriði. Þannig vinnum við að fjölbreyttum verkefnum í teymum þvert á svið og svæði. EFLA er jafnlaunavottað
fyrirtæki með skýra jafnréttisstefnu og leitast við að jafna kynjahlutfall innan
hinna ýmsu starfa hjá okkur. Í stjórnendateymi EFLU eru karlar í meirihluta og
hvetjum við því önnur kyn sérstaklega til að sækja um.
Umsókn og kynningarbréf, með upplýsingum um menntun og starfsreynslu,
skal berast rafrænt í gegnum heimasíðu EFLU, www.efla.is/laus-storf, fyrir
22. maí 2022. Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál. Nánari upplýsingar
veitir Ingibjörg Sigrún Stefánsdóttir sviðsstjóri Mannauðs (iss@efla.is).

412 6000

efla.is/laus-storf

Erum við
að leita að þér?

ENNEMM / SÍA / NM-010518

Spennandi
sumarstörf
hjá N1

Þjálfun og fræðsla

Fjölbreytt verkefni
Góð vinnuaðstaða

%

Afsláttarkjör hjá N1, Krónunni og ELKO
Glaðningur: Gjafabréf frá 66°Norður

Vaktavinna/dagvinna

Miðstöð mannlífs og ferðalaga
Við bjóðum upp á spennandi sumarstörf á stöðvum okkar hringinn
í kringum landið. Þetta eru líflegir vinnustaðir sem iða af mannlífi frá
morgni til kvölds. Þú starfar með frábæru teymi, lærir margt nýtt og
kynnist skemmtilegu fólki úr nærsveitum og frá öllum heimshornum.
Við leitum að þjónustulipru og metnaðarfullu sumarstarfsfólki,
18 ára og eldri, til að sinna afgreiðslustörfum og öðrum verkefnum
í dagvinnu eða vaktavinnu. Viltu ganga til liðs við okkur?
Kynntu þér störfin og sæktu
um á n1.is undir:
„Um N1 – Starfsfólk – Laus störf“

440 1000

n1.is
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Mannauðs- og starfsumhverfissvið

Lögfræðingur
Skrifstofa kjaramála leitar að öflugum lögfræðingi til starfa.
Skrifstofa kjaramála ber ábyrgð á gerð kjarasamninga fyrir hönd Reykjavíkurborgar og annast fyrirsvar Reykjavíkurborgar
gagnvart stéttarfélögum og öðrum aðilum vinnumarkaðarins. Skrifstofan veitir ráðgjöf vegna vinnuréttar og ber ábyrgð á túlkun
kjarasamninga ásamt því að bera ábyrgð á og hafa eftirlit með launamyndunarkerfi Reykjavíkurborgar.
Skrifstofa kjaramála tilheyrir mannauðs- og starfsumhverfissviði sem er kjarnasvið innan stjórnskipulags Reykjavíkurborgar
og hefur aðsetur í Ráðhúsi Reykjavíkur.
Helstu verkefni:
• Túlkun og framkvæmd kjarasamninga Reykjavíkurborgar
• Samskipti við stéttarfélög og aðila vinnumarkaðarins
• Lögfræðilegar álitsgerðir og/eða umsagnir tengdar lögum,
reglugerðum og reglum um vinnurétt og kjarasamninga
• Lögfræðileg ráðgjöf á sviði vinnuréttar
• Situr í samninganefnd Reykjavíkurborgar
• Tekur þátt í stefnumótun og innleiðingu í kjara- og
mannauðsmálum

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Embættispróf eða meistarapróf í lögfræði
• Þekking og reynsla á sviði vinnuréttar
• Þekking og reynsla af kjaramálum er æskileg
• Reynsla af opinberri stjórnsýslu er kostur
• Góð íslensku og enskukunnátta í ræðu og riti
• Frumkvæði, metnaður og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
• Skipuleg og fagleg vinnubrögð

Þátttakandi
í íslensku
atvinnulífi
í 50 ár

Umsóknarfrestur er til 23. maí nk. Umsókn skal fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf og skal umsóknum skilað rafrænt
á vefsíðu Reykjavíkurborgar: www.reykjavik.is/storf.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Rakel Guðmundsdóttir skrifstofustjóri á skrifstofu kjaramála í gegnum netfangið:
rakel.gudmundsdottir@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.

hagvangur.is

Skeljungur, traustur félagi

Ert þú
traustur félagi?
Skeljungur ehf. leitar að öflugum og metnaðarfullum
aðila í starf sölustjóra. Hlutverk sölustjóra er að selja
eldsneyti, smurolíur og ýmsar rekstrarvörur til smærri
og stærri fyrirtækja um land allt.
Um Skeljung
Skeljungur er traustur félagi viðskiptavina sinna og leggur áherslu á að
hafa innanborðs áhugasamt og hæft starfsfólk sem sýnir frumkvæði, metnað í starfi og tekur virkan þátt í að gera félagið sífellt betra.
Hlutverk Skeljungs er að þjóna orkuþörf fyrirtækja á hagkvæman og
öruggan máta í sátt við samfélagið og umhverfi sitt. Starfsemi Skeljungs
er á sviði sölu og þjónustu við fyrirtæki tengt fjölorku. Fyrirtækið sér um
dreifingu, innkaup og heildsölu á eldsneyti, smurolíum, hreinsi- og efnavörum, áburði sem og öðrum vörum og þjónustuþáttum til fyrirtækja
og bænda. Þjónusta og sala til stórnotenda, til útgerða, í flug og verktöku
er einnig hluti af starfseminni. Skeljungur IS er enn fremur umboðsaðili
Shell á Íslandi auk þess að fara með eignarhald í Barki, EAK og Fjölveri.

Sölustjóri hjá Skeljungi
Helstu verkefni og ábyrgð
n Öflun nýrra viðskiptasambanda
n Skipulagning söluherferða
n Fylgja eftir settum markmiðum
n Viðhald viðskiptasambanda
n Fleiri verkefni í samráði við næsta yfirmann
Menntunar og hæfniskröfur
n Reynsla af sölustörfum og viðskiptastýringu
n Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum og mikil þjónustulund
n Eiginleiki til að vinna sjálfstætt og sýna frumkvæði
n Auðvelt með að koma frá sér upplýsingu í ræðu og riti
n Góð tölvukunnátta
n Grunnþekking á smurolíum og bílarekstrarvörum er kostur
Nánari upplýsingar um starfið veitir Ingi Fannar Eiríksson, sviðsstjóri
sölu- og rekstrarsviðs, ingifannar@skeljungur.is, sími: 444-3000.
Sótt er um starfið á vef Skeljungs, skeljungur.is/laus-storf.
Umsóknarfrestur er til og með 24. maí næstkomandi.

Skeljungur er jafnlaunavottað fyrirtæki og hvetjum við konur jafnt sem karla að sækja um viðkomandi starf.

HEFUR ÞÚ ÁHUGA
Á AÐ GERAST
VISTFORELDRI?
Barnavernd Garðabæjar leitar að tveimur
fjölskyldum sem eru tilbúnar að taka á móti
börnum sem þurfa umönnun utan síns heimilis
í skemmri tíma.
Hlutverk vistforeldra er að veita börnum
móttöku, þar með talið í bráðatilvikum, til að
tryggja öryggi barnanna, greiða vanda þeirra
eða til könnunar á aðstæðum þeirra. Þegar
barn er í vistun utan heimilis er lögð áhersla á
að það stundi sinn heimaskóla, sæki tómstundir
og geti haldið vinatengslum. Því er kostur ef
fjölskyldurnar búa í Garðabæ.
Starﬁð er fjölbreytt og gefandi og unnið í nánu
samstarﬁ við starfsmenn barnaverndarþjónustu.
Umsóknarfrestur er til 22.05.2022.
Nánari upplýsingar eru á gardabaer.is

FRAMKVÆMDASTJÓRI
Samtök sveitarfélaga og atvinnuþróunar á Norðurlandi eystra, SSNE, óska eftir að ráða
drífandi einstakling í starf framkvæmdastjóra. Leitað er að dugmiklum einstaklingi í krefjandi
stjórnunar- og leiðtogastarf þar sem reynir á samskiptahæfni, frumkvæði og forystuhæfileika.
Um er að ræða spennandi starf sem gefur réttum aðila tækifæri til að vera leiðandi í
uppbyggingu og þróun á svæðinu. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf eigi síðar en
1. september 2022. Ráðið er í starfið til fimm ára í senn.

Starfssvið
Ábyrgð á daglegum rekstri og stjórnun samtakanna.
Skipulagning og verkefnastýring.
Stefnumótunarvinna.
Samskipti og samstarf við hagaðila (atvinnuþróunarfélög, sveitarfélög, opinberar
stofnanir og aðra hagaðila).
Önnur verkefni í samráði við stjórn.
Sjá nánar um hlutverk framkvæmdastjóra í 18. gr. samþykkta SSNE

gardabaer.is

Málmblásturskennari
60 – 100 %
Tónlistarskóli Árnesinga óskar eftir að ráða til starfa
málmblásturskennara frá hausti 2022.
Kennt er samkvæmt Aðalnámskrá tónlistarskóla.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Tónlistarkennaramenntun og/eða kennslureynsla
• Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum
• Samviskusamur, skapandi og skipulagður.
Upplýsingar gefa Helga Sighvatsdóttir skólastjóri í síma
861-9687 eða Jóhann I. Stefánsson aðstoðarskólastjóri
í síma 864-1235. Umsóknarfrestur er til 21. maí 2022.

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf sem nýtist í starfi.
Leiðtogahæfni og færni til að hvetja aðra til árangurs.
Reynsla af stjórnun
Reynsla af rekstri æskileg.
Reynsla af mótun stefnu og innleiðingu hennar æskileg.
Þekking og reynsla af atvinnu-, menningar- og/eða byggðamálum æskileg.
Góð þekking og/eða reynsla af opinberri stjórnsýslu er æskileg.
Frumkvæði, drifkraftur og metnaður.
Lipurð og mikil færni í mannlegum samskiptum
Heiðarleiki og gott orðspor
Gott vald á tjáningu í ræðu og riti á íslensku
SSNE eru landshlutasamtök sveitarfélaga á svæðinu frá Fjallabyggð að vestan að
Langanesbyggð að austan, að báðum sveitarfélögum meðtöldum. Markmið með
starfsemi félagsins er að efla Norðurland eystra sem eftirsótt svæði til búsetu og
atvinnu. Félagið skal vera sterkur bakhjarl aðildarsveitarfélaga í sameiginlegum
málum þeirra og stuðla að góðu mannlífi, lifandi menningarlífi og öflugri
atvinnustarfsemi á starfssvæðinu. SSNE er líflegur og kraftmikill vinnustaður í mikilli
sóknStarfsstöðvar félagsins eru á fjórum stöðum: Húsavík, Akureyri, Tröllaskaga og
Norður Þingeyjarsýslum. Starfið krefst reglulegrar viðveru í starfsstöðvum SSNE.
Allir áhugasamir einstaklingar eru hvattir til að sækja um.
Umsóknarfrestur er til og með 19. maí 2022.
Umsókn skal fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein
fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni umsækjanda.

Senda má fyrirspurnir og umsóknir í tölvupósti til
helga@tonar.is og joi@tonar.is.

Sótt er um starfið á www.mognum.is og nánari upplýsingar veitir
Sigríður Ólafsdóttir hjá Mögnum, sigga@mognum.is.

Tónlistarskóli Árnesinga er einn af stærstu tónlistarskólum landsins með
starfsemi á 12 kennslustöðum í sýslunni. Fjöldi nemenda er um 560 og
um 40 kennarar starfa við skólann.

RÁÐNINGAR

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
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Forsætisráðuneytið auglýsir eftir
sérfræðingi á skrifstofu
stjórnskipunar og stjórnsýslu
Forsætisráðuneytið auglýsir laust til umsóknar starf sérfræðings á skrifstofu stjórnskipunar og stjórnsýslu.
Starfið er fjölbreytt og felur meðal annars í sér aðkomu að undirbúningi funda, aðstoð við alþjóðafulltrúa,
upplýsingaöflun og þátttöku í teymisstarfi innan ráðuneytisins. Um er að ræða áhugavert starf í krefjandi
starfsumhverfi þar sem reynir á skipulagningu, frumkvæði og vönduð vinnubrögð.

Skrifstofa stjórnskipunar og stjórnsýslu fer meðal annars með þróun stjórnskipunarréttar, stjórnsýslu- og
upplýsingalög, málefni ríkisstjórnar og ríkisráðs, heilindi í opinberum störfum, samskipti við Alþingi og

forseta Íslands, alþjóðasamskipti og mannauðsmál forsætisráðuneytisins, þjóðlendur og upplýsingagjöf til
almennings og fjölmiðla.

Helstu verkefni og ábyrgð
• Undirbúningur ríkisráðsafgreiðslna og
ríkisráðsfunda
• Aðstoð við og þátttaka í verkefnum
alþjóðafulltrúa ráðuneytisins
• Undirbúningur ýmissa viðburða
• Upplýsinga- og gagnaöflun og svörun erinda
• Aðkoma að undirbúningi ríkisstjórnafunda
• Þátttaka í umbótastarfi og teymisvinnu
• Ýmis önnur tilfallandi verkefni og afleysingar
innan ráðuneytisins

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu er æskileg
• Reynsla af starfi innan Stjórnarráðsins er kostur
• Góð tölvufærni og þekking á helstu Office365 forritum
• Góð íslensku- og enskukunnátta og hæfni til að setja
fram mál í ræðu og riti
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Skipulagshæfni og lausnamiðuð hugsun
• Sveigjanleiki og geta til að vinna undir álagi
• Þjónustulund ásamt færni og lipurð í mannlegum
samskiptum

Frekari upplýsingar um starfið
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Félag háskólamenntaðra
starfsmanna Stjórnarráðsins hafa gert.

Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru hvattir til að sækja um. Æskilegt er að umsækjandi geti hafið

störf sem fyrst. Með umsókn skal fylgja starfsferilskrá, prófskírteini og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir
ástæðum umsóknar og hvernig umsækjandi uppfyllir hæfniskröfur.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. Tekið skal fram að umsóknir geta gilt í 6
mánuði, sbr. reglur nr. 1000/2019 um auglýsingar lausra starfa.
Starfshlutfall er 100%.

Umsóknarfrestur er til og með 16. maí 2022
Nánari upplýsingar veita

Páll Þórhallsson skrifstofustjóri pall.thorhallsson@for.is

Eydís Eyjólfsdóttir mannauðsstjóri eydis.eyjolfsdottir@for.is
Sótt er um starfið á Starfatorgi: starfatorg.is

hagvangur.is

Stjórnarráð Íslands
Forsætisráðuneytið

Hagar leita að öflugum liðsfélögum til að þróa stafrænar lausnir fyrir fyrirtækið og dótturfélög. Hagar leggja sig
fram við að hlusta á ólíkar þarfir viðskiptavina og gera verslun auðveldari og aðgengilegri fyrir alla landsmenn
með snjallri notkun á tækni.
Framundan eru fjölbreytt og spennandi verkefni í þróun á stafrænni þjónustu fyrir viðskiptavini Haga og
dótturfélög. Leitað er að aðilum í kraftmikið teymi þar sem allir fá að njóta sín við sköpun á framtíðarverslun.
Hagar er fjölskylduvænn vinnustaður þar sem lögð er áhersla á samvinnu og að allir fái tækifæri til að koma
hugmyndum í framkvæmd.

Vilt þú vera með okkur í stafrænni vegferð?
Hagar hf. er leiðandi verslunarfyrirtæki
á íslenskum sérvörumarkaði.
Meginstarfsemi Haga er á sviði
verslunar með dagvöru og eldsneyti
og tengdrar starfsemi vöruhúsa.
Hagar starfrækja samtals 37 matvöru
verslanir undir vörumerkjum Bónus og
Hagkaups, 25 Olís þjónustustöðvar,
42 ÓBstöðvar, umfangsmikla vöru
húsastarfsemi, birgðaverslun auk
verslunar með sérvöru.
Hjá Högum og dótturfélögum starfa
um 2.500 manns sem hafa það
að markmiði að stuðla að bættum
lífskjörum viðskiptavina í gegnum
framúrskarandi verslun.

Verkefnastjóri í stafrænum verkefnum
Helstu verkefni:
•
•
•

Umbreyting á þjónustulausnum
Uppbygging og áætlanagerð
á stafrænum lausnum
Umsjón og ábyrgð á stafrænum
verkefnum og lausnum

•
•

Greining á verkefnum, hagnýting gagna
og hugmyndavinna
Miðlun upplýsinga til hagaðila

Ráðgjafi í tæknilausnum
Helstu verkefni:
•
•
•
•

Er tengiliður dótturfélaganna við UT
Heldur utan um þjónustuframboð
upplýsingatæknisviðs
Hefur þekkingu á þróun í þjónustu fyrir
markaðinn
Hjálpar félögunum við að fylgjast með
framþróun á markaðnum

•
•

Kemur auga á leiðir þar sem tæknin getur
hjálpað við að ná settum markmiðum
félaganna
Tryggir framkvæmd og framþróun
í samvinnu við félögin

Öryggis- og gæðastjóri
Helstu verkefni:
•
•
•
•

Mótun og innleiðing stefnu
í öryggis- og gæðamálum
Þróun verkferla og verklagsreglna
í rekstri og hugbúnaðarþróun
Stöðugar umbætur á öryggis- og gæðamálum
í góðu samstarfi við hagsmunaaðila
Ábyrgð á öryggisferlum og eftirliti með
upplýsingaöryggi

•
•
•
•

Úrvinnsla ábendinga um öryggismál
Yfirsýn á meðhöndlun og geymslu
rafrænna gagna
Leiðbeinandi ráðgjöf í öryggismálum
við samstarfsaðila innan UT, við dótturfélög og birgja
Samskipti við hagsmunaaðila

Leiðtogi í hugbúnaðarþróun
Helstu verkefni:
•
•

Leiðir vinnu við högun og uppbyggingu
•
tækniumhverfis
Leiðir teymi sem vinnur að forritun stafrænna •
lausna

Hefur umsjón með vinnulagi og stöðlum í
hugbúnaðarþróun
Ber ábyrgð á og hefur umsjón með vinnu við
hugbúnaðarverkefni

Hugbúnaðarsérfræðingar - viðskiptahugbúnaður (ERP)
Helstu verkefni:
•
•

Þróun á ERP lausnum
Ráðgjöf og samvinna við
dótturfélög Haga

•
•
•

Viðhald og framþróun
Samþætting við önnur kerfi
Innleiðing á ERP kerfum

Hugbúnaðarsérfræðingar - vefverslunarlausnir
Umsókn skal fylgja ferilskrá og ítarlegt
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir
ástæðu umsóknar og rökstuðningur um
færni viðkomandi til að gegna starfinu og
upplýsingar um árangur sem viðkomandi
hefur náð og telur að nýtist í starfi.

Helstu verkefni:
•
•

Þróun á vefverslunum á B2B og B2C markaði
fyrir dótturfélög Haga
Bak- og framenda forritun
í Magento (PHP)

•
•

Tengingar við vefþjónustur/GraphQl
Samskipti og samvinna við aðra innan
hugbúnaðarteymis

•

Samskipti og samvinna við aðra
innan hugbúnaðarteymis

App forritarar
Við hvetjum áhugasama til að sækja um,
óháð kyni og uppruna.
Umsóknarfrestur er til og með 10. maí nk.
Sótt er um starfið á www.vinnvinn.is.

Umsjón með starfinu hafa Hilmar G.
Hjaltason (hilmar@vinnvinn.is) og Garðar
Ó. Ágústsson (gardar@vinnvinn.is).

Helstu verkefni:
•
•

Þróun á öppum á B2B og B2C markaði
fyrir dótturfélög Haga
Stöðugar umbætur á hugbúnaði
og ferlum í þróun
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Aðstoðamaður Rekstarstjóra

Verksýn ehf er tækniþjónusta með sérhæfingu í viðhaldi og endurbótum
mannvirkja, innandyra og utan. Fáumst einnig við fjölbreytt verkefni er snúa að
verkefnastjórnun og eftirliti með nýframkvæmdum.

Gamla Bíó óskar að ráða starfsmann sem hefur þekkingu á
þjónustu, uppsettningu á veislum, tónleikum og að geta stjórnað
vöktum auk þess að setja upp vaktaplön fyrir viðburði í húsinu.
Æskilegt er að viðkomandi tali Íslensku auk annara tungumála
Unnið er á vöktum skv samkomulagi
Umsóknir sendist á gamlabio@gamlabio.is

Við erum fjölskylduvænn vinnustaður og bjóðum eftirsóknarvert starfsumhverfi
fyrir starfsfólk, sem er okkar helsta auðlind. Við viljum ráða hæft starfsfólk í
eftirfarandi stöðu:

4/28/22, 1:25 PM
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BYGGINGAFRÆÐINGUR / BYGGINGARTÆKNIFRÆÐINGUR
Umsækjendur með sambærilega menntun koma einnig til greina. Viðkomandi
þarf að geta hafið störf 1. júlí nk. eða eftir nánara samkomulagi. Starfsreynsla
er kostur en ekki skilyrði.
Í starfinu felst m.a. eftirfarandi:
• Ástandsgreiningar
• Gerð útboðs- og verklýsinga
• Framkvæmdaeftirlit

Grillum í sumar
https://drive.google.com/file/d/1ytcdlJBX1k6T34NBfxRSXb-gZXWprm2S/view?ts=626a8649

• Hönnun
• Framkvæmdaráðgjöf
• Verkefnastjórnun

Áhugasamir eru beðnir að senda umsókn ásamt ferilskrá á netfangið
andri@verksyn.is, fyrir 23. maí nk. Fyllsta trúnaðar er gætt við meðferð
umsókna. Hægt er að nálgast hagnýtar upplýsingar um fyrirtækið á heimasíðu
þess, www.verksyn.is.

1/1

Petersen svítan óskar að ráða 2 starfsmenn til að sjá um og
reka útigrillið í sumar á pallinum. Viðkomandi þurfa að hafa
þekkingu á matargerð, starfað sjálfstætt, séð um innkaup og
þrif á vinnusvæðinu.
Pallurinn í Petersen svítunni er vinsæll útisvæðis veitingastaður
í Reykjavík
Æskilegt er að viðkomandi tali Íslensku auk annara tungumála
Unnið er á vöktum skv samkomulagi
Umsóknir sendist á gamlabio@gamlabio.is

Verksýn ehf
Síðumúla 1
Sími 517-6300

SÖLUMAÐUR
FAGAÐILA Í
NÝRRI VERSLUN!
Selhella - Fullt starf
Það eru spennandi tímar framundan hjá okkur í BYKO Leigu í
glæsilegri nýrri starfsstöð á Selhellu 1, Hafnarfirði. Við erum
að opna nýja tegund af verslun sem einbeitir sér að leigu
og sölu á verkfærum. Við leitum því að metnaðarfullum og
þjónustulunduðum einstaklingi sem hefur brennandi áhuga á
verkfærum og tengdum vörum í starf sölumanns til fagaðila.

Helstu verkefni eru ráðgjöf og þjónusta við fagaðila, stofnanir
og bæjarfélög.
BYKO Leiga er hluti af hringrásarhagkerfinu og við viljum
hámarka nýtingu alls okkar búnaðar ásamt því að leita leiða
til að gera það á umhverfisvænan hátt.
Helstu verkefni
• Tilboðs-, reikninga og leigusamningagerð
• Þjónusta við viðskiptavini
• Þátttaka í sölu- og áætlanagerð og vöruþróun
• Önnur tilfallandi verkefni í samráði við næsta yfirmann
Hæfniskröfur
• Frábær þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
• Áhugi á verklegum framkvæmdum er mikill kostur
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
• Reynsla af sölu- og þjónustustörfum er kostur
• Reynsla af starfi í byggingariðnaði eða þjónustu
við hann er kostur
• Góð færni í íslensku og ensku í ræðu og riti er skilyrði
• Góð almenn tölvukunnátta er kostur
Hvetjum alla áhugasama aðila til þess að sækja um, óháð kyni.
Allar frekari upplýsingar veitir Bragi Jónsson
(bragi@byko.is), rekstrarstjóri.
Sótt er um á byko.is, umsóknarfrestur til 9. maí 2022
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Forsætisráðuneytið auglýsir eftir
sérfræðingi í fjármálum og rekstri
Forsætisráðuneytið auglýsir laust til umsóknar starf sérfræðings á nýrri skrifstofu innri þjónustu.

Starfið felur í sér vinnu við fjárlagagerð, stefnumótun, reikningshald, rekstur og þjónustu við aðrar skrifstofur
ráðuneytisins. Leitað er að drífandi einstaklingi með ríka þjónustulund og þekkingu og reynslu á opinberum
fjármálum. Í boði er áhugavert og fjölbreytt starf í krefjandi starfsumhverfi þar sem reynir meðal annars á
sjálfstæði, frumkvæði og lipurð í samskiptum.

Skrifstofa innri þjónustu fer meðal annars með fjármál, fjárlagagerð, framkvæmd fjárlaga, rekstur og

áætlanagerð forsætisráðuneytisins, ber ábyrgð á gæða- og umbótamálum í ráðuneytinu, skjalavistun,

upplýsingakerfum og sér um öryggismál, starfsumhverfi og eignaumsjón. Starfsfólk skrifstofunnar styður við
innra starf ráðuneytisins, meðal annars við störf hópa og teyma sem starfa þvert á ráðuneytið.

Helstu verkefni og ábyrgð
• Fjárlagagerð
• Vinna við fjármálaáætlun ásamt aðkomu að
stefnumótun og kostnaðarmati
• Efnisöflun og vinna við gerð skýrslna og
greinargerða
• Reikningshald og ferðauppgjör
• Aðkoma að rekstraráætlanagerð
• Þátttaka í framkvæmd fjárlaga
• Þátttaka í teymisvinnu, umbótastarfi og innri
þjónustu ráðuneytisins
• Ýmis önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Háskólamenntun sem nýtist í starfi
Þekking og reynsla af Oracle bókhaldskerfi ríkisins
Reynsla af starfi í opinberri stjórnsýslu
Þekking á lögum um opinber fjármál
Reynsla af fjárlagagerð og stefnumótun
Reynsla og þekking af reikningshaldi
Góð þekking á Office 365 forritum
Þekking og reynsla af Power BI
Greiningarhæfni, þ.e. geta til að greina og vinna úr
gögnum og upplýsingum
• Þjónustulund ásamt færni og lipurð í mannlegum
samskiptum
• Sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði og hæfni til að
forgangsraða verkefnum
• Skipulagshæfni og lausnamiðuð hugsun

Frekari upplýsingar um starfið
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Félag háskólamenntaðra
starfsmanna Stjórnarráðs hafa gert.

Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru hvattir til að sækja um. Æskilegt er að umsækjandi geti hafið

störf sem fyrst. Með umsókn skal fylgja starfsferilskrá, prófskírteini og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir
ástæðum umsóknar og hvernig umsækjandi uppfyllir hæfniskröfur.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. Tekið skal fram að umsóknir geta gilt í 6
mánuði, sbr. reglur nr. 1000/2019 um auglýsingar lausra starfa.
Starfshlutfall er 100%.
Umsóknarfrestur er til og með 16. maí 2022
Nánari upplýsingar veita

Margrét Hallgrímsdóttir skrifstofustjóri margret.hallgrimsdottir@for.is
Eydís Eyjólfsdóttir mannauðsstjóri eydis.eyjolfsdottir@for.is
Sótt er um starfið á Starfatorgi: starfatorg.is

Stjórnarráð Íslands
Forsætisráðuneytið

Er verið að leita að þér?
Viðskiptavinir Ráðum fela ráðgjöfum okkar oft að finna starfsmenn án þess að auglýsa stöðuna.
Skráðu þig í gagnagrunninn okkar til að tryggja að við finnum þig þegar rétta starfið býðst.

RÚV starfar í almannaþágu og hefur það hlutverk að vekja, virkja og efla.
Öflugt og samhent starfsfólks RÚV skoðar samfélagið með gagnrýnum hætti,
segir mikilvægar sögur og þróar nýjar leiðir til miðlunar. Við leitum að fólki
sem vill vera hluti af mikilvægu starfi á skapandi og líflegum vinnustað.

RÚV starfar í almannaþágu
og hefur það hlutverk að vekja,
virkja og efla. Öflugt og samhent
starfsfólk RÚV rýnir samfélagið,
segir mikilvægar sögur og þróar
nýjar leiðir til miðlunar.

Dagskrárgerð á Rás 1

Rás 1 svalar forvitni hlustenda um
margbrotna heima menningar og
samfélags allan sólarhringinn alla daga
ársins. Við leitum að einstaklingi með
breiða og góða þekkingu og brennandi
Hefur þú brennandi áhuga á fólki og þjóðmálum,
þægilega
rödd og
góða nærveru?
áhuga á
dagskrárgerð
í útvarpi.
Langar þig til að færa þjóðinni nýjustu fréttir á morgnana í bland við skemmtileg viðtöl
við áhugavert fólk?
STARFSSVIÐ
Við leitum að dagskrárgerðarfólki í Morgunútvarp Rásar 2 með breiða þekkingu, góða
reynslu af fréttatengdri dagskrárgerð eða blaðamennsku
og mjög
gott vald á íslensku máli.
• Dagskrárgerð
í daglegum
Nánari upplýsingar um starfið
fréttaskýringarþætti á Rás 1.
veitir Þröstur Helgason,
• Framleiðsla og þróun útvarpsefnis
dagskrárstjóri Rásar 1,
á Rás 1 svo sem heimildarþátta og
throstur.helgason@ruv.is,
útvarpsfrásagna af ýmsu tagi.
s. 515 3000.
• Vinnsla dagskrárefnis fyrir vef.

Dagskrárgerðarfólk

• Þátttaka í þróun dagskrár Rásar 1.
Umsókn skal skilað á
www.ruv.is/storf
Við leitum að metnaðarfullum mannauðsráðgjafa til að starfa við fjölbreytt verkefni í
mannauðsteymi. Ef þú hefur góða faglega HÆFNISKRÖFUR
þekkingu og reynslu, mikinn áhuga á þróun
Umsóknarfrestur er til
ásamt því að nálgast samskipti með jákvæðni, fagmennsku og hvatningu að leiðarljósi
og með 11. maí.
gæti þetta verið rétta starfið.
• Háskólapróf sem nýtist í starfi.
Við hvetjum áhugasöm til að
• Reynsla af fréttamennsku og
sækja um starfið, óháð kyni,
dagskrárgerð í útvarpi er kostur.
uppruna, fötlun eða skertri
• Reynsla af vinnslu vefefnis er kostur.
starfsgetu.
Umsóknum skal skilað á vef RÚV,
www.ruv.is/storf, þar er einnig að finna
nánari upplýsingar um störfin.
Umsóknarfrestur er til og með 5. sept. 2021
www.ruv.is

•
•
•

Gott vald á íslenskri tungu og ágæt
Við hvetjum áhugasöm til að sækja um
tungumálaþekking.
störfin, óháð kyni, uppruna, fötlun eða
Góð samstarfs- og samskiptafærni.
skertri starfsgetu.
Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð.

www.ruv.is

Við ráðum
Ráðum býður upp á ráðgjöf
og ráðningarþjónustu sniðna
að þörfum viðskiptavinarins.
Stjórnendaleit
Reynsla og gott tengslanet sérfræðinga
Ráðum skilar árangri þegar finna þarf æðstu
stjórnendur eða fólk í stjórnir fyrirtækja.

Ráðningar millistjórnenda og sérfræðinga
Góður gagnagrunnur, gott tengslanet og ára
löng reynsla á ráðningarmarkaði eykur líkurnar
á því að finna hæfasta einstaklinginn í starfið.

Almennar ráðningar á markaði
Öflun umsækjenda í almenn störf er ein helsta
áskorun fyrirtækja í dag. Þekking á markaðnum
er því mikilvæg og þar skiptir reynslan miklu
máli. Með leit í gagnagrunni eða auglýsingu í
viðeigandi miðlum aðstoðar Ráðum fyrirtæki
við að finna hæfasta einstaklinginn í starfið.

Sveigjanleg nálgun
Sérstaða Ráðum liggur í sveigjanlegri nálgun
á ráðningarverkefnið. Fyrir utan að sjá um allt
ráðningarferlið komum við til móts við þarfir
fyrirtækja með því að sjá um hluta þess ef þörf
krefur, t.d. bakgrunnskannanir, hæfnismat eða
starfstengdar æfingar.

Matstæki
Ráðum notast við nýjustu aðferðir við að meta
hæfni og persónuleikaþætti sem geta skipt
sköpum í ráðningum. Ráðum er í samstarfi við
bandaríska mannauðslausnafyrirtækið CEB sem
er í fararbroddi í persónuleikaprófum og öðrum
matstækjum sem eru sérstaklega hönnuð til að
greina sérstöðu og hæfileika einstaklinga áður
en ráðning fer fram.
Þannig er hægt að finna hæfasta einstaklinginn
með talsverðri nákvæmni. Persónuleikamatið
OPQ32 og DSI (Dependability & Safety Index)
skimunarprófið hafa t.d. verið stöðluð og
staðfærð að íslenskum markaði.

Ráðgjöf við starfslok
Viðskilnaður fyrirtækis við starfsmann skiptir
höfuðmáli þegar fyrirtækið á frumkvæðið að
starfslokum. Ráðum býður upp á viðtal við
ráðgjafa sem felur m.a. í sér upplýsingar um
atvinnumarkaðinn, ráðgjöf varðandi starfs
ferilskrá og kynningarbréf og hagnýt atriði
varðandi starfsleit og atvinnuviðtöl.

hagvangur.is
WWW.RADUM.IS | 519 6770 | RADUM@RADUM.IS
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Viltu vera hluti
af góðri liðsheild?
Faxaflóahafnir sf. leita að metnaðarfullum og framsýnum
einstaklingum til að bætast í hóp starfsmanna okkar
Faxaflóahafnir reka umfangsmestu hafnir landsins en þar starfa um 70 manns
og eru umráðasvæði fyrirtækisins í Reykjavík, Akranesi, Grundartanga og
Borgarnesi. Fyrirtækið leggur áherslu á að vera leiðandi í umhverfis- og
öryggismálum auk þess að vera í vegferð að þróa snjallar og grænar hafnir.
Einstaklingarnir sem við leitum að þurfa að hafa góða hæfni í mannlegum
samskiptum, geta unnið sjálfstætt og hafa haldgóða reynslu af markaðsmálum
og verkefnastýringu. Ef þú ert þessi einstaklingur þá viljum við heyra frá þér.

Markaðs- og viðskiptastjóri
á viðskiptasviði
Menntunar og hæfniskröfur

• Menntun á háskólastigi, sem nýtist í starfi.
• Haldgóð reynsla af markaðsmálum og verkefnastýringu.
• Góð íslensku- og enskukunnátta.

Verkefnastjóri/Sérfræðingur
á framkvæmdasviði
Menntunar og hæfniskröfur

• Verkfræðingur, tæknifræðingur eða byggingarfræðingur.
• Reynsla af teymisvinnu og verkefnastjórn.
• Reynsla af verklegum framkvæmdum og mannvirkjagerð er kostur.

Helstu verkefni

• Umsjón með viðburðum tengdum markaðsmálum og markaðssetningu.
• Samskipti við helstu viðskiptavini og umsjón með viðskiptaþróun.
• Framsetningu upplýsinga í ritmáli og umsjón með heimasíðu
•
•
•
•

og samfélagsmiðlum.
Umsjón með uppsetningu ársreiknings og framsetning á heimasíðu.
Umsjón viðburða á vegum Faxaflóahafna s.s. Hátíð hafsins og fleira.
Gerð markaðsáætlana og framkvæmd þeirra.
Greining markaðar skemmtiferðaskipa og verðlagning þjónustuliða.

Helstu verkefni

• Umsjón og verkefnastýring verkefna á öllum stigum framkvæmda.
• Samskipti við ytri og innri aðila hafnarinnar í ýmsum verkefnum
•
•

sem við koma mannvirkjum, landi, lóðum og götum.
Umsjón og eftirlit framkvæmda á hafnarsvæðum.
Ýmis önnur tilfallandi störf.

Starfsmennirnir munu hafa aðstöðu á skrifstofu Faxaflóahafna að Tryggvagötu 17 í Reykjavík. Við hvetjum hæfileikaríkt og metnaðarfullt fólk til að sækja um störfin,
óháð kyni, en fyrirtækið hefur skýra jafnréttisstefnu og vill auka fjölbreytileika í starfsliði sínu.
Nánari upplýsingar um störfin gefa Gunnar Tryggvason sviðsstjóri viðskiptasviðs gunnart@faxafloahafnir.is
og Inga Rut Hjaltadóttir sviðsstjóri framkvæmdasviðs inga@faxafloahafnir.is
Umsókn, ásamt ferilskrá sendist til Faxaflóahafna sf., á netfangið olafur@faxafloahafnir.is eigi síðar en föstudaginn 20. maí n.k.

faxafloahafnir.is

Vinnvinn | Kringlan 7 | 103 Reykjavík
Sími 552 1212 | vinnvinn@vinnvinn.is | www.vinnvinn.is
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Skjalastjóri
Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu leitar að skjalastjóra sem hefur áhuga á að leiða þróun skjalastjórnunar innan
embættisins. Skjalastjóri ber faglega ábyrgð á skjalamálum embættisins og hefur það markmið að skjalastjórn sé rekin með
skipulegum og skilvirkum hætti í samræmi við lög og reglur sem stofnunin starfar eftir.
Helstu verkefni og ábyrgð

• Ábyrgð og umsjón með skjalasafni embættisins
• Ábyrgð og ritstjórn gæðahandbókar
• Rekstur og eftirlit gæða- og skjalastjórnunarkerfis
• Þróun skjalastefnu og mótun verklags við skjalastjórn, þ.m.t. rafræna skjalavörslu
• Ráðgjöf og fræðsla fyrir starfsfólk um skjalamál og eftirfylgni með skjalaskráningu
• Samstarf við önnur sýslumannsembætti um samræmingu skjalamála
• Frágangur og skil á gögnum til Þjóðskjalasafns
• Stuðlar að stöðugum umbótum á ferlum sem varða skjalastjórnun og rafræna
skjalavörslu

Menntunar- og hæfnikröfur

• Háskólapróf í upplýsingafræði eða önnur háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af sambærilegu starfi er kostur
• Þekking á gæðamálum
• Gott vald á upplýsingatækni, þ.m.t. á rafrænni skjalavörslu
• Góð samskipta- og samvinnuhæfni og jákvætt viðmót
• Frumkvæði, drifkraftur, skipulagni og sjálfstæði í starfi
• Gott vald á íslensku í ræðu og riti

Umsóknarfrestur er til og með 16. maí 2022. Sótt er um starfið á Starfatorg.is
Umsókn þarf að fylgja afrit af prófskírteinum og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni umsækjanda í starfið. Nánari upplýsingar um
starfið veitir Vigdís Edda Jónsdóttir mannauðsstjóri (vigdisj@syslumenn.is).
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. Umsóknir gilda í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út. Við ráðningu er tekið mið af jafnréttisstefnu Sýslumannsins á
höfuðborgarsvæðinu.

Sýslumenn fara með framkvæmdarvald og stjórnsýslu ríkisins í héraði, hver í sínu umdæmi, skv. lögum nr. 50/2014. Í umdæmi sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu búa um 64%
landsmanna. Nánari upplýsingar um verkefni sýslumanna má finna á island.is/syslumenn.

Erum við að leita að þér?

Auglýsing um skipulag
Hafnarfjarðarbær
Skipulagslýsing vegna nýs deiliskipulags
fyrir Gráhelluhraun

Fyrirtæki
ársins 2021

Á fundi bæjarstjórnar Hafnarfjarðar þann
6.4.2022 var samþykkt að senda
skipulagslýsingu, fyrir Gráhelluhraun, í
auglýsingu í samræmi við skipulagslög.
Svæðið er 39 ha að stærð og hentar vel til
útivistar. Áhersla verður lögð á að aðgreina
göngu- og reiðleiðir ásamt tengingum græna
stígsins í græna treflinum í átt að Setbergslandi
til norðurs og að Hvaleyrarvatni og Kaldárseli til
suðurs.
Lýsinguna er hægt hægt er að skoða á
hfj.is/skipulag
Skriflegar ábendingar við skipulagslýsinguna
sendist á netfangið: skipulag@hafnarfjordur.is
eigi síðar en 3.6.2022 eða skriflega í
þjónustuver:
Hafnarfjarðarbær
bt. umhverfis- og skipulagssvið
Strandgötu 6
220 Hafnarfjörður

hafnarfjordur.is

hagvangur.is
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ÚTBOÐ

Auglýsing á niðurstöðu
sveitarstjórnar
Samþykkt skipulags fyrir
tvöföldun Reykjanesbrautar frá
Krýsuvíkurafleggjara að mörkum
Hafnarfjarðar og sveitarfélagsins Voga.
Bæjarstjórn Hafnarfjarðar samþykkti á fundi
sínum þann 8. desember 2021 að auglýsa nýtt
deiliskipulag fyrir Reykjanesbraut í samræmi við
41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Deiliskipulagið var auglýst tímabilið 13.12.202124.1.2022. Athugasemdir bárust og hefur þeim
sem gerðu athugasemdir verið send umsögn
sveitarstjórnar.
Deiliskipulagið var samþykkt með þeirri
breytingu að mislæg gatnamót, norðan við
Reykjanesbraut, við Straumsvík verða óbreytt.
Þeir sem óska eftir nánari upplýsingum
geta snúið sér til skipulagsfulltrúa
Hafnarfjarðarbæjar.
Hægt er að kæra samþykkt sveitarstjórnar til
úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála.
Kærufrestur er einn mánuður frá birtingu
auglýsingar um gildistöku deiliskipulagsins í
B-deild Stjórnartíðinda.
Hafnarfjarðarbær
bt. umhverfis- og skipulagssvið
Strandgötu 6
220 Hafnarfjörður

hafnarfjordur.is

Útboð nr. 2022-43
Vöruflutningur
á Þjórsársvæði
Óskað er eftir tilboðum í verkið
Vöruflutningur á Þjórsársvæði
samkvæmt útboðsgögnum
nr. 2022-43.
Bjóða skal í þjónustuna í heild sinni.

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Æfingavöllur Víkings. Endurnýjun
vallarlýsingar, útboð nr. 15499
• Eiðsgrandi – Ánanaust – stígar og útsýnis
pallur, útboð nr. 15531
• Hamraskóli – rif og endurnýjun kerfislofts,
útboð 15534
• Íþróttamiðstöðin Klébergsskóla
– Endurnýjun þaks, útboð nr. 15535
• Hlemmur og nágrenni 2. áfangi: Rauðarárstígur. Gatnagerð, yfirborðsfrágangur og
lagnir, útboð 15539
Nánari upplýsingar er að finna á
www.reykjavik.is/utbod

Samningstími eru þrjú ár,
með heimild til framlengingar
um eitt ár.
Innkaupaskrifstofa

Útboðsgögn og skil á tilboðum eru
í gegnum útboðsvef Landsvirkjunar
utbod.landsvirkjun.is.

Sími 411 1111

Skilafrestur á tilboðum er til
31.5.2022 kl. 12.
Nöfn bjóðenda og heildartilboðsfjárhæðir verða birtar eftir kl. 12:00
sama dag á landsvirkjun.is.

Skipulagsauglýsingar
í Dalvíkurbyggð

ÚTBOÐ
FRÍSTUNDAAKSTUR
Í GARÐABÆ
2022-2026
Garðabær óskar eftir tilboðum í reglubundinn
akstur fyrir börn á milli skóla og frístundastarfs
á skóladögum á tímabilinu 14:15 til 17:10.
Á líðandi skólaári voru akstursleiðirnar þrjár
en þeim getur fjölgað á milli ára. Miðað er við
að gera samning til fjögurra ára.
Útboðsgögn er hægt að nálgast
endurgjaldslaust á vef Garðabæjar,
gardabaer.is
Tilboð skal afhenda í þjónustuver
Garðabæjar, Garðatorgi 7, fyrir kl. 11:00
miðvikudaginn 8. júní 2022.
Fræðslu- og menningarsvið Garðabæjar

Breytingartillaga á Aðalskipulagi Dalvíkurbyggðar 2008- 2020 fyrir Hauganes

Auglýsing á deiliskipulagi Miðbæjar
Strandvegur 51 (Tölvun)
Vestmannaeyjabær auglýsir tillögu að breyttu deiliskipulagi
Miðbæjarskipulags, 2 áfangi við Strandveg 51 þar sem Tölvun
er til húsa (skv. 1 mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010).
Helstu breytingar eru að lóðar- og byggingarreitur við Strandveg 51 stækkar, og hámarksfjöldi hæða eykst í 4 hæðir. Heildar
byggingarmagn var 514,6 m2 og verður 1490 m2. Grunnflötur
byggingarinnar er einnig stækkaður er nú 334,6 m2 og í 467
m2. Hámarksfjöldi íbúða verður 8 íbúðir. Hámarkshæð vegghæð hússins hækkar frá 9 m í 14,5 m, en hámarkshæð helst
óbreytt, 14,5 m.
Krafa um atvinnustarfsemi á jarðhæð helst óbreytt en á hluta
hæðarinnar er gert ráð fyrir bílastæðahúsi fyrir 4 bíla.
Gert er ráð fyrir 2 bílastæðum með innkeyrslu frá Miðstræti.
Skipulagsgögn verða til sýnis hjá Umhverfis- og framkvæmdasviði Skildingavegi 5, frá og með 28. apríl til 9. júní 2022
og má einnig finna í skipulagsgátt sveitafélagsins
(https://www.vestmannaeyjar.is/thjonusta/skipulag/).
Ábendingum og athugasemdum við tillöguna þarf að skila
skriflega eigi síðar en 9. júní 2022 í afgreiðslu Skildingavegi 5,
eða á netfangið umhverfissvid@vestmannaeyjar.is

gardabaer.is

Þann 22.03.2022 samþykkti sveitarstjórn Dalvíkurbyggðar að
auglýsa breytingu á Aðalskipulagi Dalvíkurbyggðar 20082020 skv. 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Breytingartillagan tekur til þéttbýlisins á Hauganesi í Dalvíkurbyggð.
Öll gögn má nálgast á heimasíðu Dalvíkurbyggðar
www.dalvikurbyggd.is og í Ráðhúsinu á Dalvík.
Athugasemdir eða ábendingar skulu berast fyrir 13. júní
2022 á skrifstofur Dalvíkurbyggðar í Ráðhúsinu, 620 Dalvík
eða á netfangið helgairis@dalvikurbyggd.is

Deiliskipulagstillaga fyrir íbúða-, hafnar-,
verslunar- og ferðamannasvæði á Hauganesi
Þann 22.03.2022 samþykkti sveitarstjórn Dalvíkurbyggðar
að auglýsa breytingu á deiliskipulagi íbúða,- hafnar-,
verslunar- og ferðamannasvæði á Hauganesi skv. 1. mgr.
41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Öll gögn má nálgast á heimasíðu Dalvíkurbyggðar
www. dalvikurbyggd.is og í Ráðhúsinu á Dalvík.
Athugasemdir eða ábendingar skulu berast fyrir 13. júní
2022 á skrifstofur Dalvíkurbyggðar í Ráðhúsinu, 620 Dalvík
eða á netfangið helgairis@dalvikurbyggd.is

Þjóðvegur í þéttbýli Dalvíkur
– Deiliskipulagstillaga
Sveitarstjórn Dalvíkurbyggðar samþykkti á fundi sínum
þann 18. janúar 2022 að auglýsa tillögu að deiliskipulagi fyrir
Þjóðveginn í gegnum Dalvík skv. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga
nr. 123/2010.
Öll gögn má nálgast á heimasíðu Dalvíkurbyggðar
www. dalvikurbyggd.is og í Ráðhúsinu á Dalvík.
Athugasemdir eða ábendingar skulu berast fyrir 31. maí 2022
á skrifstofur Dalvíkurbyggðar í Ráðhúsinu, 620 Dalvík
eða á netfangið helgairis@dalvikurbyggd.is

Breyting á deiliskipulagi Lokastígsreits
– Lokastígur 6

Er verið að leita að þér?
Viðskiptavinir Ráðum fela ráðgjöfum okkar oft að finna starfsmenn án þess að auglýsa stöðuna.
Skráðu þig í gagnagrunninn okkar til að tryggja að við finnum þig þegar rétta starfið býðst.

Sveitarstjórn Dalvíkurbyggðar samþykkti á fundi sínum
þann 23. nóvember 2021 að auglýsa tillögu að breytingu á
deiliskipulagi Lokastígsreits á Dalvík skv. 1. mgr. 43. gr.
skipulagslaga nr. 123/2010. Tillagan er aðgengileg á heimasíðu Dalvíkurbyggðar www. dalvikurbyggd.is og í Ráðhúsinu
á Dalvík.
Athugasemdir eða ábendingar skulu berast skipulagsog tæknifulltrúa fyrir 24. maí 2022 á skrifstofur Dalvíkurbyggðar í Ráðhúsinu, 620 Dalvík eða á netfangið
helgairis@dalvikurbyggd.is
Skipulags- og tæknifulltrúi Dalvíkurbyggðar

Sverrir Pálmason,
lögmaður og löggiltur fasteignasali,
sími 867-1001
Gunnar Bergmann Jónsson,
Löggiltur fasteignasali, sími 839-1600
GrandagarðI 5 - 101 Reykjavík
Sími 575 8500 - www.fasteignamidlun.is

Ármúla
19 •108
Reykjavík
Til sölu
lagerog skrifsTofuhúsnæði

að575
skúTuvogi
1D, 575
104 reykjavík,
alls 802,0 fm.
Sími
8500 • Fax
8505

Pálmi B. Almarsson
Löggiltur fasteignasali
kt. 261056-4459

Til sölu lager- og skrifstofuhúsnæði að Skútuvogi 1D, 104 Reykjavík,
alls 802,0 fm. Laust við kaupsamning. Ný gólfefni á skrifstofuhæð.
Möguleiki á að skipta eigninni upp og vera með verslunarrými á
jarðhæð.
Á jarðhæð er móttaka og þar fyrir innan stórt lagerpláss með góðri
móttöku fyrir vörur, lofthæð um 5,0 - 5,5 m., innkeyrslurð um 3,58
m. Góður matsalur, alrými með vinnuaðstöðu fyrir 6 - 8 manns og
þar fyrir innan lokuð skrifstofa. Dökkar gólfflísar, parket og linoleum
dúkur á gólfum.
Á efri hæð eru þrjár aflokaðar skrifstofur og gott fundarherbergi.
Salernisaðstaða og eldhús. Opið rými sem hægt er að nýta sem
vinnuaðstöðu fyrir nokkra starfsmenn og annað rými sem hægt er
að nýta fyrir nokkra starfsmenn eða sýningarsal. Lokuð geymsla
er inn af því rými. Nýtt parket er á stiga á milli hæða og á allri efri
hæðinni.
Mögulegt að breyta hluta af neðri hæð í ca. 180 fm verslunarrými.
Góð aðkoma er að húsnæðinu og næg bílastæði fyrir utan.
Gámapláss er fyrir utan húsið.
NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITIR
Gunnar Bergmann Jónsson löggiltur fasteignasali
í síma: 839-1600 eða gunnar@fasteignamidlun.is

Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík
Sími 570 4500 • fastmark@fastmark.is • www.fastmark.is
Jón Guðmundsson lögg. fasteignasali
Guðmundur Th. Jónsson lögg. fasteignasali

Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

Guðmundur Th.
Jónsson
Lögg. fasteignasali
gtj@fastmark.is

Til sölu

Verslunin Brynja ásamt fasteignum við Laugaveg 29
Til sölu er rekstur Byggingavöruversluninnar Brynju, sem er ein af
elstu og þekktustu verslunum landsins ásamt tilheyrandi fasteignum. Verslunin hefur verið rekin við Laugaveg allt frá árinu 1919 og á
núverandi stað frá árinu 1929.
Fasteignirnar eru samtals 728,6 fermetrar að stærð.
Framhúsið sem er friðað er bárujárnsklætt timburhús
á steinkjallara ásamt tengibyggingu 325,4 fermetrar.
Áföst vörugeymsla, steinsteypt, sem tengist verslunarhæðinni
161,2 fermetrar og efri hæð í steinsteyptu bakhúsi 242,0
fermetrar.
Stórt port með 6 bílastæðum og vörumóttöku er á baklóðinni með
aðkomu frá Laugavegi.
Verslunin Brynja verslar með fjölda vöruflokka og hefur skapað sér
traust viðskiptasambönd á löngum starfstíma verslunarinnar.
Allar nánari upplýsingar veitir:
Jón Guðmundsson, löggiltur fasteignasali

Einstakt tækifæri til að eignast eina af elstu og þekktustu verslunum landsins.

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957

Grensásvegi 11 108 Reykjavík | Sími 588-9090 | eignamidlun.is

OPIÐ HÚS

8. maí 16:00-16:45

Vesturvör 13C
Raðhús

226 fm

200 Kópavogi

5 herb.

129.700.000

Kári Sighvatsson
Lögfræðingur og löggiltur fasteignasali
kari@eignamidlun.is
899 8815

OPIÐ HÚS

11. maí 17:00-17:45

Þrúðvangur 11
220 Hafnarfjörður
Einbýlishús

173,2 fm

5 herbergi

119.900.000
Herdís Valb. Hölludóttir
Lögfræðingur og Löggiltur fasteignasali
herdis@eignamidlun.is
694 6166

Mosabarð 10
Einbýli

160,5 fm

220 Hafnarfjörður

5 herb.

92.900.000

Brynjar Þór Sumarliðason
Viðskiptafræðingur og löggiltur fasteignasali
brynjar@eignamidlun.is
896 1168

OPIÐ HÚS 12. MAÍ 16:30- 17:00

OPIÐ HÚS

9. maí 17:00-17:30

Hellagata 6

Hvassaleiti 107

Lautasmári 45

210 Garðabær

103 Reykjavík

201 Kópavogur

Einbýlishús - Fokhelt en
einangrað að utan og klætt

213,2 fm

6 herb.

107.900.000
Hilmar Þór Hafsteinsson
Löggiltur leigumiðlari, löggiltur fasteignasalii
hilmar@eignamidlun.is
824 9098

Raðhús

228,3 fm

6 herb.

132.000.000
Brynjar Þór Sumarliðason
Viðskiptafræðingur og löggiltur fasteignasali
brynjar@eignamidlun.is
896 1168

Fjölbýli

97,9 fm

4 herb.

67.900.000
Brynjar Þór Sumarliðason
Viðskiptafræðingur og löggiltur fasteignasali
brynjar@eignamidlun.is
896 1168

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

10. maí 17:00-17:30

11. maí 17:00-17:30

Starengi 24

Mávahlíð 9

Furugrund 79

112 Reykjavík

105 Reyjavík

200 Kópavogur

Fjölbýli

3ja herb.

86,5 fm

Fjölbýli

2ja herb.

59 fm

56.400.000

Fjölbýlishús

45.900.000

45.900.000

Magnea Sverrisdóttir
MBA og löggiltur fasteignasali
magnea@eignamidlun.is
861 8511

Magnea Sverrisdóttir
MBA og löggiltur fasteignasali
magnea@eignamidlun.is
861 8511

2 herb.

54 fm

Lárus Ómarsson
Löggiltur fasteignasali
larus@eignamidlun.is
824 3934

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

9. maí 17:00-17:30

9. maí 17:15-17:45

Hverfisgata 94

Grettisgata 72

Baldursgata 3

101 Reykjavík

101 Reykjavík

101 Reykkjavík

Fjölbýli

2 herb.

83,6 fm

Fjölbýli – tvær íbúðir

103 fm

71.900.000

5 herb.

Fjölbýlishús

75.900.000

Ragnhildur Anna Gunnarsdóttir
Lögfræðingur, löggiltur fasteignasali
ragnhildur@eignamidlun.is
861 1197

2ja herb.

54.8 fm

46.900.000

Þóra Birgisdóttir
Löggiltur fasteignasali
thora@eignamidlun.is
777 2882

Unnar Kjartansson
Löggiltur fasteignasali
unnar@eignamidlun.is
867 0968

OPIÐ HÚS

8. maí 14:00-15:00

Æsufell 4

Laufásvegur 52

Útey 1

111 Reykjavík

101 Reykjavík

806 Selfoss

Fjölbýli – lyftuhús

93 fm

4 herb.

Hæð og ris

Tilboð óskast
Þóra Birgisdóttir
Löggiltur fasteignasali
thora@eignamidlun.is
777 2882

149,9 fm

6 herb.

Sumarhús

3 herb.

62 fm

125.000.000

33.900.000
Unnar Kjartansson
Löggiltur fasteignasali
unnar@eignamidlun.is
867 0968

Sverrir Kristinsson
Löggiltur fasteignasali
sverrir@eignamidlun.is
861 8511

Kjartan Hallgeirsson
Löggiltur fasteignasali og
framkvæmdastjóri
824 9093

Guðlaugur I. Guðlaugsson
Löggiltur fasteignasali
864 5464

Sverrir Kristinsson
Löggiltur fasteignasali
588 9090

Þórarinn M. Friðgeirsson
Löggiltur fasteignasali og
sölustjóri
899 1882

Þóra Birgisdóttir
Löggiltur fasteignasali
777 2882

Hilmar Þór Hafsteinsson
Löggiltur leigumiðlari og
löggiltur fasteignasali
824 9098

Brynjar Þór Sumarliðason
Viðskiptafræðingur og
löggiltur fasteignasali
896 1168

Daði Hafþórsson
Löggiltur fasteignasali
824 9096

Magnea Sverrisdóttir
MBA og löggiltur
fasteignasali
861 8511

Herdís Valb. Hölludóttir
Lögfræðingur og löggiltur
fasteignasali
694 6166

Bjarni T. Jónsson
Viðskiptafræðingur og
löggiltur fasteignasali
895 9120

Ólafur H. Guðgeirsson
MBA rekstrarhagfræðingur
og löggiltur fasteignasali
663 2508

Gunnar Helgi Einarsson
Löggiltur fasteignasali
615 6181

Kári Sighvatsson
Löggiltur fasteignasali og
lögfræðingur
899 8815

Unnar Kjartansson
Löggiltur fasteignasali
867 0968

Lárus Ómarsson
Löggiltur fasteignasali
824 3934

Ragnhildur A. Gunnarsdóttir
Lögfræðingur og löggiltur
fasteignasali
861 1197

Úlfar Freyr Jóhannsson
Lögmaður og löggiltur
fasteignasali
588 9090

Lilja Guðmundsdóttir
Viðskiptafræðingur og nemi
til löggildingar fasteignasala
649 3868

Jenný Sandra
Gunnarsdóttir
Skrifstofustjóri
588 9090

María Guðrún
Waltersdóttir
Móttaka
588 9090

Daníela R. Reynisdóttir
Móttaka
588 9090

26 ATVINNUBLAÐIÐ

7. maí 2022 LAUGARDAGUR

JAÐARJAÐAR
13 - 13 -

SKÓLABRAUT
27
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 6. JÚLÍ

Sumarbústaður
Arnarstapa,
Snæfellsbæ
Sumarbústaður
Arnarstapa,
Snæfellsbæ

OPIÐ og
HÚS Verslunarhúsnæði
SUNNUDAGINN 6. JÚLÍ
Rekstur
á jarðhæð (116,2 m²)

SÉRHÆFÐ
LÖGFRÆÐIÞJÓNUSTA
MEÐ ÁHERSLU Á 60+

Um er að ræða rekstur
Rammar og myndir,
lager og tæki sem
fylgja rekstrinum.
Aðal áhersla er lögð
á innrömmun, karton,
ljósmyndaprentun og
myndlistavörur. Einnig
er fyrirtækiðBústaðurinn
með
er um 64 fermetrar að stærð. Falleg aðkoma, hlaðnir
Bústaðurinn
er um 64 fermetrar að stærð. Falleg aðkoma, hlaðnir
umboð
fyrir gardínur
veggir, limgerði, steinbeð með íslenskum jurtum og matjurtabeð
veggir,
limgerði,
steinbeð
með íslenskum jurtum og matjurtabeð
frá Álnabæ og
sér umuppgöngunni.
meðfram
Stór pallur er hringinn í kring um húsið.
meðfram
uppgöngunni.
Stór
pallur
er hringinn í kring um húsið.
bæði máltöku
og uppsetningu
þeim.
Einstakur
staður tiláað
endurnæra sál og líkama með orku
Einstakur
staður
til
að
endurnæra
sál
og
líkama
með
orkusjálfstætt.
Staðsett stutt
frá
Akratorgi.
Tilvalið
fyrir
fólk
sem vill
vinna
beint frá Snæfellsjökli. Matsölustaður
á svæðinu.
Tilvalið fyrir
beint
frá
Snæfellsjökli.
Matsölustaður
á
svæðinu.
Tilvalið
fyrir
Verð kr. 29 millj.
smábátaútgerðarmenn og útivistarfólk. Verð kr. 15 millj
smábátaútgerðarmenn og útivistarfólk. Verð kr. 15 millj

Ráðgjöf varðandi húsnæðisskipti, erfðaskrá, kaupmála
eða dánarbúskipti. Lögmaður þér við hlið við sölu fasteignar
án þess að greiða aukalega fyrir þá þjónustu.
BÚUM VEL veitir nýja tegund þjónustu. Kynntu þér málið.

Skútabraut 5, Úthlíð, Bláskógabyggð

Elín Sigrún Jónsdóttir, lögmaður | Tryggvagötu 11, 2. hæð
Sími 783 8600 | elin@buumvel.is | www.buumvel.is

Daníel Rúnar Elíasson
Löggiltur fasteignasali

Kirkjubraut 12 , Akranes - Sími 431-4045
Kirkjubraut 12 , Akranes - Sími 431-4045

Um er að ræða snyrtilegan 52,7 fm sumarbústað með útigeymslu og
stórri timburverönd með skjólveggjum.Mjög víðsýnt er frá húsinu.
Húsið hefur verið töluvert endurnýjað. Tvö svefnherbergi. Eldhús
og stofa er opið í eitt. Heitt vatn komið að húsi. Búið er að teikna
gestahús og greiða gjöld af því.
Húsið stendur á 4.456 fm leigulóð með nýjum 25 ára samningi í
Úthlíð með frábæru útsýni, Hekla og Suðurland blasir við.

Ártún 2a, Selfossi,

AUGLÝSA EFTIRFARANDI EIGN TIL SÖLU:

FJÖLBRAUTASKÓLI SUÐUNESJA
ÓSKAR EFTIR TILBOÐUM Í SUMARHÚS TIL FLUTNINGS

Galtastaðir, Flóahreppi

Um Vel
er að
ræða snyrtileg
glæsilegtgóð
einbýlishús
bílskúr
staðsett,
hestajörð með
með innbyggðum
ágætum húsakosti.
Jörðin er
samtals
212,5
garðstofu.
Frábært
og staðsetning.
um 88,1
ha.fmogauk
er land
jarðarinnar
gróiðútsýni
og grasgefið,
þar af er ræktað
Húsið
er um
á tveimur
Á jarðhæðinni
er forstofa,
forstofusalerni,
land
16,0 ha.hæðum.
Húsakostur
er mikið endurnýjað
204,9
fm íbúðarhús
hol, ástofa,
borðstofa,
barnaherbergi,
baðherb.,
tveimur
hæðum. stofa,
Fimmhjónaherbergi,
svefnherbergi. Nýinnréttað
eldhús
og baðþvottahús
og
bílskúr.
Á
efri
hæðinni
er
rúmgóð
stofa
með
útgengi
herbergi. Nýlega innréttað stórt hesthús fyrir 25 hross og 25 trippi
á svalir.
Verð: sem
kr. 109.800.000,auk hlöðu
nýtist sem reiðskemma. Gerði eru við húsið.Landið er
afstúkað í nokkur hólf og er m.a. ágæt stóðhestagirðing. Staðsetning
Nánari
upplýsingar veita:
um klukkustundar
akstur frá Reykjavík. Verð 90,0 milljónir.

Húsið er byggt af nemendum Fjölbrautaskóla Suðurnesja
veturinn 2021 til 2022. Húsið er 56 m2 að grunnfleti með millilofti sem reiknast um 9 m2 en gólfflötur er um 22 m2. Húsið er
fullklárað að utan, klætt með 32 mm bjálkaklæðningu. Alusink
er á þaki. Veggir að innan eru klæddir með gipsi og einnig loft
í holi og herbergjum. Loft yfir stofu og risi eru panelklædd.
Á gólfi er 22 mm nótar gólfplötur. Húsið er án endanlegra
gólfefna, innréttinga og innihurða. Rafmagn er fullklárað
með tilbúinni rafmagnstöflu og ljósum þar sem við á. Húsið
er einangrað með 200 mm steinull í gólfi , 150 mm steinull í
útveggjum og þak er einangrað með 200 mm steinull. Gluggar
eru allir með tvöföldu k-gleri.
Húsið verður til sýnis í samráði við Gunnar Valdimarsson
s: 8995163.
Tilboðum skal skila rafrænt á heimasíðu Ríkiskaupa fyrir
kl. 13:00 fimmtudaginn 19. maí n.k. merkt Sumarhús 21735.
Nánari upplýsingar á heimasíðu Ríkiskaupa: www.rikiskaup.is
Verð: Tilboð óskast

Sigurður Sigurðsson, löggiltur fasteignasali
í síma 690-6166, sigurdur@log.is
Allar nánari upplýsingar veitir
Árni Hilmar Birgisson, aðstoðarmaður
Steindór Guðmundsson
fasteignasala í síma 856-2300, arni@log.is
löggiltur fasteignasali
Hallgrímur Óskarsson, löggiltur fasteignasali/
s. 480 2900, steindor@log eða 863 2900.
skjalavinnsla
í síma 845-9900, halli@log.is
www.log.is

AUGLÝSA EFTIRFARANDI EIGN TIL SÖLU:

FJARÐARVEGUR 31, 680 ÞÓRSHÖFN.
EINBÝLISHÚS

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

Eignin verður sýnd miðvikudaginn 11. maí n.k.
á milli kl. 15:00 og 15:30.
Ríkiskaup kynna 112,8 m2 tveggja hæða einbýlishús byggt
árið 1953 úr timbri. Eignin skiptist í jarðhæð sem er skráð
76,6 m2 og rishæð 36,2 m2. Húsið stendur við sjóinn og er
gott útsýni út á haf og yfir hafnarsvæði úr húsinu.
Nánari upplýsingar á heimasíðu Ríkiskaupa:
www.rikiskaup.is Verð: 14,5 mkr.
Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

FRÉTTAVAKTIN
KL. 18.30 ALLA VIRKA DAGA
Fjölbreytt fréttaumfjöllun í opinni dagskrá fyrir fólkið
í landinu. Úrvalslið fjölmiðlafólks fer yfir fréttayfirlit
dagsins ásamt því að fá til sín góða gesti til að ræða
helstu mál líðandi stundar.
Þátturinn er sýndur á Hringbraut og frettabladid.is
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Hótelstarf
Hotel Speiereck óskarað ráða tvo einstaklinga til að sjá um
og reka lítið hótel í Austurrísku ölpunum
Starfið felur í sér almenn hótelstörf svo sem móttöku gesta,
afgreiðslu á morgunverði, létt innkaup og þrif á herbergjum
Tímabil 25 maí til 15 september. Einnig möguleiki á starfi
yfir veturinn 22 til 23
Reynsla af hótelstörfum æskileg ásamt tungumála kunnáttu
Húsnæði og uppihald til staðar
Umsóknir sendist á info@hotelspeiereck.com

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.

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

Þjónustuauglýsingar
Ferðaþjónustuhús
Vönduð hús sem henta
vel í ferðaþjónustuna,
afhendast fullkláruð.
Nánari uppl. reisum@simnet.is
eða í síma 899 0913 Fríða
www.reisum.is

Sími 550 5055

LOK Á HEITA POTTA
Framleiðum einangrunarlok
og yfirbreiðslur á allar
tegundir potta.
Metum ástand og gerum við.
www.fjardarbolstrun.is
Fjarðarbólstrun S. 561 4188 • 840 0339 • fjardarbolstrun@gmail.com

Geymsluskúrar /gestahús til sölu
• Þrjár stærðir 7,5/9,5/14,9 fm.
• Veggjagrind út 45x95 timbri.
• Pappi og bárustál á þaki.
• Rofar og tenglar IP44 rakaheldnir.
• Skúrar sem þola veður og vinda.
Nánari uppls; reisum@simnet.is eða
s. 899 0913 Fríða, www.reisum.is

viftur.is

Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

Smiðjuvegur 12, rauð gata - S. 566 6630 - gluggagerdin@gluggagerdin.is

Alla fimmtudaga og laugardaga

íshúsið

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, 200 Kópavogur

arnarut@frettabladid.is

