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Sviðsstjóri fjölskyldusviðs
Sveitarfélagið Árborg auglýsir eftir metnaðarfullum einstaklingi
til að taka að sér starf sviðsstjóra fjölskyldusviðs. Sviðsstjóri
veitir fjölskyldusviði faglega og stjórnunarlega forystu og starfar í
samræmi við stefnu sveitarfélagsins og lög og reglugerðir er varða
starfsemina. Sviðsstjóri er leiðandi og mótandi í starfi sínu og hefur
frumkvæði að umbóta- og þróunarstarfi og lausn verkefna. Sviðsstjóri
er stjórnendum sviðsins til ráðgjafar og stuðnings í verkefnum og
ákvörðunum sem þeir fást við og hefur yfirumsjón með faglegu starfi
og rekstri fjölskyldusviðs.
Helstu verkefni
• Umsjón með starfs- og fjárhagsáætlunum á fagsviðinu
• Yfirumsjón og eftirlit með faglegu starfi á sviðinu og samræmingu
milli deilda
• Umsjón með starfsemi nefnda og ráða á fjölskyldusviði
• Ráðgjöf og stuðningur til forstöðumanna og deildarstjóra í störfum
þeirra og stjórnun
• Samskipti við bæjarstjórn, stoðþjónustudeildir, nefndir og
hagsmunaaðila
• Þátttaka í stefnumótun og nýsköpunarverkefnum þvert á fagsvið
sveitarfélagsins
• Stuðlar að úrbótaverkefnum er varða skóla-, frístunda- og velferðarmál

Í Sveitarfélaginu Árborg búa tæplega 11 þúsund
manns og lögð er áhersla á öflugt skólastarf
og góða frístunda- og velferðarþjónustu. Á
fjölskyldusviði starfa um 800 manns á um 30
vinnustöðum víðs vegar um sveitarfélagið. Á
sviðinu eru starfræktir fjórir grunnskólar, sex
leikskólar, átta frístundaheimili fyrir börn og
ungmenni, tvær dagdvalir fyrir aldraða, þrjú
búsetuúrræði og tvær dagdvalir fyrir fatlaða, tvær
sundlaugar ásamt íþróttahúsum, skólaþjónusta
og félagsþjónusta.

Menntunar- og hæfnikröfur
•
•
•
•
•

Háskólapróf sem nýtist í starfi
Meistaragráða sem tengist starfsvettvangi sviðsins er kostur
Farsæl rekstrar- og stjórnunarreynsla er skilyrði
Reynsla af straumlínustjórnun er kostur
Skýr sýn á leiðir til að styrkja skólaumhverfi, frístundaþjónustu
og velferðarmál í bæjarfélaginu
• Þekking og reynsla af snemmtækum stuðningi og samþættingu
þjónustu er kostur
• Leiðtoga-, samstarfs- og samskiptahæfni
• Metnaður til að ná árangri í starfinu

Sótt er um starfið
á hagvangur.is

Laun eru ákvörðuð af kjaranefnd bæjarstjórnar Árborgar. 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 25.05.2022. Umsóknum skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilskrá, auk kynningarbréfs þar sem gerð er grein fyrir
ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Eingöngu er tekið við umsóknum í gegnum ráðningarvef Hagvangs. Þeir
umsækjendur sem boðaðir verða í viðtal verða beðnir um að leysa verkefni og kynna það í starfsviðtalinu. Öllum umsóknum verður svarað þegar
ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.
Nánari upplýsingar veita Gísli H. Halldórsson, bæjarstjóri, gislihh@arborg.is eða í síma 480-1900 og Yrsa Guðrún Þorvaldsdóttir hjá Hagvangi,
yrsa@hagvangur.is.

hagvangur.is

2 ATVINNUBLAÐIÐ

14. maí 2022 LAUGARDAGUR

GTS ehf
Skóla- og frístundasvið

Deildarstjóri stoðdeildar vegna móttöku nemenda
sem þurfa sérstakan stuðning - Birtu
Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir laust til umsóknar starf deildarstjóra við stoðdeildina Birtu vegna móttöku
nemenda sem þurfa sérstakan stuðning við að hefja nám í grunnskóla og eru umsækjendur um alþjóðlega vernd
Í Birtu er stutt við árangursríkt nám og skólagöngu nemenda sem eru umsækjendur um alþjóðlega vernd og hafa jafnvel litla
eða rofna skólagöngu að baki. Deildin verður starfrækt í Breiðholti frá og með hausti 2022.
Deildarstjóri stýrir daglegu starfi Birtu og er næsti yfirmaður skólastjóri þess skóla sem deildin starfar við. Starfsfólk deildarinnar verður í nánu samstarfi við skólastjórnendur, verkefnastjóra fjölmenningar á SFS, starfsfólk skóla- og frístundaþjónustu
auk annarra aðila sem starfa við málaflokkinn.
Helstu verkefni og ábyrgð
• Stýra daglegu starfi stoðdeildar og annast daglegan rekstur
• Kennsla nemenda deildarinnar
• Bera ábyrgð á að koma á brú milli deildarinnar og
móttökuskóla nemenda
• Vinna náið með skólastjórnendum að samræmdu verklagi
og þjónustu deildarinnar
• Skipuleggur samstarf deildarinnar við aðila sem vinna
í málaflokknum
• Tekur þátt í starfshópum og stefnumótunarvinnu varðandi
málaflokkinn á skóla- og frístundasviði

Menntunar- og hæfniskröfur
• Leyfisbréf kennara
• Framhaldsnám á sviði uppeldis, kennslu eða sambærileg
menntun æskileg
• Stjórnunarreynsla æskileg
• Þekking á fjölmenningarlegum starfs- og kennsluháttum
• Áhugi og þekking á málefnum flóttamanna
• Framúrskarandi hæfni í samskiptum
• Skipulögð vinnubrögð, sjálfstæði og frumkvæði
• Góð íslenskukunnátta og hæfni til að tjá sig í ræðu og riti
• Góð enskukunnátta og kunnátta í öðrum tungumálum kostur

Umsókn fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf ásamt kynningarbréfi þar sem fram kemur rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi
í starfið. Starfið er laust frá 1. ágúst 2022. Umsóknarfrestur er til og með 25. maí 2022.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf.
Nánari upplýsingar veita Dagbjört Ásbjörnsdóttir, verkefnastjóri fjölmenningar í grunnskólum Reykjavíkur, sími 411-1111 og
Sigurlaug Hrund Svavarsdóttir, fagstjóri grunnskóla í skóla- og frístundaþjónustu í Breiðholti, sími 411-1300.
Netföng: dagbjort.asbjornsdottir@reykjavik.is / sigurlaug.hrund.svavarsdottir@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.

Bifreiðastjórar óskast

Bifr

Hæfniskröfur:
• Rútupróf
• Stundvísi
• Þjónustulund
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Hreint sakavottorð
• Enskukunnátta skilyrði og íslenskukunnátta
æskileg.
• Getum útvegað herbergi til leigu.

Hæfn
• R
• S
• Þ
• H
• H
• E
æ
• G

Umsóknir sendist á gts@gts.is

Umsó

GTS ehf er rótgróið ferðaþjónustu fyrirtæki sem var
stofnað 1969. Við erum að leita að metnaðarfullu og
hressu starfsfólki sem hefur áhuga á að vinna með
okkur.
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Óskum eftir bílstjórum út frá Selfossi.
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RÁÐNINGAR

Óskum eftir bílstjórum út frá Selfossi.

Framkvæmdastjóri
Notendalausna.
Origo leitar að einstaklingi sem hefur eldmóð til að leiða áframhaldandi uppbyggingu og vöxt Notendalausna.
Á sviðinu starfa um 90 einstaklingar við sölu, þjónustu og markaðssetningu á nokkrum af fremstu vörumerkjum á sínu sviði.

Starfssvið

• Að leiða stefnu, framtíðarsýn og vöruþróun sviðsins
• Að leiða öflugan og söludrifinn hóp starfsfólks og styðja hann til árangurs
• Daglegur rekstur, skipulag og umsjón með starfsemi sviðsins
• Að greina og fylgja eftir spennandi tækifærum í vexti sviðsins
• Að viðhalda góðu samstarfi við viðskiptavini, samstarfsaðila og aðra hagaðila

Menntunar- og hæfniskröfur

• Leiðtogahæfileikar og færni í að móta og innleiða framtíðarsýn
• Reynsla af stjórnun og rekstri
• Framúrskarandi samskiptahæfni
• Metnaður, frumkvæði og drifkraftur
• Þekking á upplýsingatækni og íslensku atvinnulífi

Frekari upplýsingar og umsóknir á Origo.is/atvinna.

Origo hf. er samstæða þjónustufyrirtækja í upplýsingatækni með einkunnarorðin „Betri tækni bætir lífið“.
Origo er leiðandi samstarfsaðili fyrirtækja (stórra sem smárra), opinberra aðila og einstaklinga á Íslandi.
Hjá Origo starfa fleiri en 500 manns heima og að heiman.

Ósku

Ósku

Sölumaður sérlausna
í byggingavörum
BYKO er leiðandi í sölu á byggingavörum hér
á landi. BYKO rekur eina stærstu bygginga
vöruverslun landsins í Breiddinni í Kópavogi,
auk verslana á höfuðborgarsvæðinu og
víða um land. Frá upphafi hefur BYKO
kappkostað við að veita viðskiptavinum
sínum, fagmönnum jafnt sem almennum
húsbyggjendum, framúrskarandi þjónustu.

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

Fyrirtækjasvið BYKO auglýsir eftir sölumanni í sölu og ráðgjöf í sérlausnum í byggingavörum
til verktaka og einstaklinga. Leitað er að öflugum, hressum og duglegum starfsmanni til að
vinna með þeim frábæra hópi fólks sem vinnur hjá BYKO.
Starfið felur í sér tilboðsgerð, sölu og ráðgjöf til viðskiptavina á húseiningum, gluggum og
hurðum ásamt öðrum sérlausnum BYKO.
Við erum að leita að einstaklingi með eftirfarandi eiginleika:
• Öflugur og drífandi með ríka þjónustulund.
• Með menntun eða reynslu sem nýtist í starfi; smiður, iðnfræðingur, byggingafræðingur eða
önnur sambærileg menntun.
• Góða hæfni í mannlegum samskiptum.
• Góða tölvukunnáttu, s.s. í Excel og Word. Reynsla í lestri teikninga í AudoCAD er kostur.
• Metnað til að takast á við krefjandi verkefni í spennandi umhverfi.
• Stundvísi, jákvæðni og heiðarleika.

Við hvetjum áhugasama til að sækja um, óháð kyni og uppruna.
Umsóknarfrestur er til og með 23. maí nk.
Sótt er um starfið á www.vinnvinn.is.

Umsjón með starfinu hafa Garðar Óli
Ágústsson (gardar@vinnvinn.is) og Jensína
K. Böðvarsdóttir (jensina@vinnvinn.is).

Markaðsstjóri
Ísfell er leiðandi fyrirtæki í sölu, þjónustu og
hönnun á útgerðar-, fiskeldis- og iðnaðarlausnum og rekur 8 þjónustu- og framleiðslueiningar um land allt. Þjónusta fyrirtækisins
markast helst af góðu úrvali af gæðavörum,
áreiðanleika gagnvart viðskiptavinum og
frábærum hópi starfsfólks með víðtæka
þekkingu. Nánari upplýsingar er að finna á
www.isfell.is.

Ísfell leitar að hugmyndaríkum og markmiðadrifnum markaðsstjóra sem hefur brennandi
áhuga á markaðssetningu í B2B á alþjóðamörkuðum. Viðkomandi ber ábyrgð á markaðsmálum
og sýningum ásamt því að taka þátt í stefnumótun og áætlanagerð fyrirtækisins.
Starfssvið:
• Áætlanagerð og stefnumótun á sviði sölu- og markaðsmála.
• Ábyrgð á ímyndar- og markaðsmálum.
• Stafræn markaðssetning, vefumsjón og samfélagsmiðlar.
• Markaðsgreiningar og greining markhópa ásamt leitarvélabestun.
• Umsýsla efnissköpunar, hugmyndavinnu, textagerðar og hönnunar markaðsefnis.
• Yfirumsjón og skipulagning viðburða þ.m.t. sýninga og efnisgerð.
• Samskipti við auglýsingastofur og fagaðila á sviði markaðsmála.
• Almenn kynningarstörf og samskipti við fjölmiðla í samstarfi við framkvæmdastjóra.
• Þátttaka í alþjóðlegu samstarfi.
Menntunar og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði viðskipta og/eða markaðsfræði,
framhaldsmenntun í markaðsfræði er kostur.
• Árangursrík reynsla af markaðsmálum og markaðssetningu.
• Þekking og reynsla af vefumsjón, stafrænni markaðssetningu og samfélagsmiðlum.
• Þekking og reynsla af verkefnastjórnun.
• Hæfni í mannlegum samskiptum og geta til að starfa í hópi.
• Frumkvæði og metnaður, skipulagshæfni og sjálfstæði í starfi.
• Jákvætt viðmót og framúrskarandi samskiptahæfni.
• Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti.

Umsókn skal fylgja ferilskrá og kynningar
bréf 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 Óli
Ágústsson (gardar@vinnvinn.is).

Umsóknarfrestur er til og með 24. maí nk.
Sótt er um starfið á www.vinnvinn.is.

Einstakt tækifæri fyrir
metnaðarfulla kennara!
Flóaskóli auglýsir eftir kennurum til starfa skólaárið 2022 - 2023.
Skólinn er staðsettur á Villingaholti í Flóahreppi, sem er í um
20 mínútna akstursfjarlægð frá Selfossi. Í skólanum eru 118
nemendur í 1. – 10. bekk og rúmlega 30 starfsmenn.

Lausar stöður

Vopnafjarðarskóli
Skólastjóri

Sérkennari

Leitað er að öflugum, metnaðarfullum og

Annast alla skipulagningu sérkennslu í samráði

framsýnum leiðtoga til að leiða skólastarfið.

við aðstoðarskólastjóra og umsjónarkennara.

Um er að ræða 100% starf frá 1. ágúst 2022.

Um er að ræða 100% starf frá 1. ágúst 2022.

Forysta á sviði kennslu og þróun skólastarfs.

Umsjón með gerð sérkennsluskýrslu að vori.

Virk þátttaka í þróun og skipulagi.

Situr fundi nemendaverndar.

Stjórnun og ábyrgð á daglegum rekstri

Skipuleggur sérkennslu skólans eftir

skólans, áætlanagerð og mannahaldi.

hugmynafræði „Skóli án aðgreiningar“.

Við Flóaskóla starfar öflugur og metnaðarfullur hópur fólks
sem vinnur samhent að því að skapa jákvætt og uppbyggjandi
vinnuumhverfi, hlúa vel að nemendum og stuðla að því að þeir
nái að vaxa og dafna í námi og starfi. Í Flóaskóla leggjum við
áherslu á einstaklingsmiðað nám, teymiskennslu og öfluga
stoðþjónustu. Við erum heilsueflandi grunnskóli og vinnum
samkvæmt hugmyndafræði „Uppeldi til ábyrgðar“ og vinnum
markvisst með samskipti og líðan nemenda. Auk þess er skólinn þátttakandi í Grænfánaverkefninu.
Við leitum að umsjónarkennurum á yngsta, mið og elsta stig.
Auk þess er um að ræða kennara í textíl, tónmennt, ensku,
upplýsinga- og tæknimennt.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Grunnskólakennari, uppeldismenntun eða önnur
háskólamenntun sem nýtist í starfi, leyfisbréf til kennslu
• Skipulögð vinnubrögð og hæfni í samskiptum
• Frumkvæði og vilji til að leita nýrra leiða í skólastarfi
• Góð íslenskukunnátta og færni í upplýsinga- og tæknimennt
• Þekking á „Uppeldi til ábyrgðar“ er æskileg
• Áhugi á þróunarstarfi
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra
sveitarfélaga og viðeigandi stéttarfélags.
Nánari upplýsingar veitir Gunnlaug Hartmannsdóttir, skólastjóri
í síma 771-8342.

Í Vopnafjarðarskóla eru 70 nemendur. Skólinn er að innleiða jákvæðan aga
og er Olweusar skóli. Áhugasamir einstaklingar eru hvattir til að sækja um.

Umsóknarfrestur er til og með 30. maí 2022, ráðið verður í
störfin frá 1. ágúst 2022. Umsókn með upplýsingum um menntun
og starfsreynslu sendist á netfangið: gunnlaug@floaskoli.is.

Nánar á atvinna.vfh.is

Sjóðstjóri
Almenni lífeyrissjóðurinn óskar eftir að ráða sjóðstjóra til að starfa
í eignastýringarteymi sjóðsins.
Helstu verkefni
• Þátttaka í eignastýringarteymi og stýring eigna í samræmi við
fjárfestingarstefnu
• Greining og mat fjárfestingarkosta, undirbúningur
fjárfestingarákvarðana
• Upplýsingagjöf og samantekt á upplýsingum um eignir
• Eftirlit með eignum í samræmi við áhættustefnu
• Samskipti við innlenda og erlenda samstarfsaðila
Hæfniskröfur
• Greiningarhæfni, samskiptahæfni, frumkvæði, sjálfstæð og öguð
vinnubrögð
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Hæfni í að rýna og flokka tölulegar upplýsingar og setja þær fram með
skipulegum hætti
• Gott vald á íslensku og ensku
• Reynsla af eignastýringu er kostur
Umsóknarfrestur er til og með 24. maí nk.
Nánari upplýsingar veitir Sverrir Briem, sverrir@hagvangur.is

hagvangur.is

Almenni lífeyrissjóðurinn er fullgildur lífeyrissjóður
og hefur starfsleyfi samkvæmt lögum um
skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi
lífeyrissjóða. Hjá sjóðnum starfar samheldinn
hópur starfsmanna sem leggur metnað sinn í að
vinna vel fyrir sjóðfélaga og veita úrvalsþjónustu.
Í boði er vinnustaður sem hlúir að starfsfólki
með góðri vinnuaðstöðu og áhugaverðum og
fjölbreyttum verkefnum.

Sótt er um starfið
á hagvangur.is

Spennandi stjórnunarstörf
Keahótel leita að tveimur öflugum einstaklingum til að stýra sviði
sölu- og markaðsmála og rekstrarsviði með starfsstöð á söluskrifstofu
félagsins í Reykjavík. Í boði eru tvö mjög spennandi og krefjandi
stjórnunarstörf hjá öflugu félagi.

Framkvæmdastjóri söluog markaðssviðs
Hæfniskröfur
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leiðtogahæfileikar og framúrskarandi hæfni í samskiptum
Stjórnunarreynsla
Reynsla af sölu- og markaðsmálum
Reynsla af tilboðs- og samningagerð
Reynsla í að koma fram
Starfsreynsla úr hótel- og ferðaþjónustu æskileg
Menntun sem nýtist í starfi
Afburða tölvu- og tæknikunnátta
Mjög góð íslensku- og enskukunnátta (tala og rita)
Bjartsýni, sóknarvilji og metnaður

Framkvæmdastjóri rekstrarsviðs

Keahótel ehf. er eitt stærsta hótelfélag landsins
sem rekur níu hótel. Í Reykavík: Apótek Hótel,
Hótel Borg, Sand Hótel, Skuggi Hótel, Storm
Hótel og Reykjavík Lights. Hótel Kea á Akureyri,
Sigló Hótel á Siglufirði og Hótel Katla Vík í
Mýrdal. Keahótel er spennandi vinnustaður þar
sem samheldinn hópur starfar með fjölbreyttan
bakgrunn. Við leggjum áherslu á gott viðmót,
þjónustulund, metnað, hæfni, og frumkvæði með
það að leiðarljósi að skapa eftirsóknarvert og
skilvirkt vinnuumhverfi og ánægða viðskiptavini.
Skrifstofur Keahótela ehf. eru á Akureyri og
í Reykjavík, sjá nánar á keahotels.is

Hæfniskröfur
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Góð færni og reynsla af rekstri
Þekking og reynsla af hótelrekstri er mikilvæg
Sterk kostnaðarvitund
Reynsla af starfsmannahaldi
Þekking á ferlum og innleiðingu þeirra
Menntun sem nýtist í starfi
Mjög góð færni í læsi fjárhagsupplýsinga
Góð samskiptafærni
Samstarfsvilji og teymishugsun
Bjartsýni, sóknarvilji og metnaður

Umsóknarfrestur er til og með 28.05.2022. Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Nánari upplýsingar veitir Katrín S. Óladóttir, katrin@hagvangur.is.

hagvangur.is

Sótt er um störfin
á hagvangur.is

Sölumaður verkfæra

STÖRF HJÁ

GARÐABÆ
Flataskóli
• Umsjónarkennari
• Starfsmenn á frístundaheimili

Vélar og verkfæri ehf. óska eftir að ráða öflugan sölumann á fyrirtækjamarkaði. Við leitum
að metnaðarfullum, jákvæðum og drífandi einstaklingi með brennandi áhuga á verkfærum
og rekstrarvörum til að sjá um sölu til iðnaðar og þjónustufyrirtækja á ýmsum sviðum.
Í boði er gefandi og áhugavert starf þar
sem skemmtilegur og samstilltur hópur
leggur metnað sinn í að veita framúrskarandi þjónustu og trausta ráðgjöf.

Menntunar- og hæfniskröfur:

Helstu verkefni og ábyrgð:

• Þekking á fyrirtækjamarkaði með verkfæri,
rekstrarvöru o.fl.

• Öflun nýrra viðskiptavina.
• Samskipti og heimsóknir til núverandi
viðskiptavina.
• Eftirfylgni og umsjón gagnvart
viðskiptavinum.
• Virk þátttaka í söluátökum.

• Menntun og/eða viðamikil reynsla í iðngrein,
t.d. bifvélavirkjun, rafvirkjun, vélvirkjun eða
sambærilegu er skilyrði.

• Söluhæfileikar, þjónustulund og hæfni í
mannlegum samskiptum.
• Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt.
• Almenn tölvukunnátta.

Hofsstaðaskóli
• Náms- og starfsráðgjaﬁ
Leikskólinn Akrar
• Deildarstjóri
• Leikskólakennari
Leikskólinn Bæjarból
• Aðstoðarleikskólastjóri
Krókamýri – heimili fatlaðs fólks
• Sumarstöf

• Skipuleg og öguð vinnubrögð.
• Þarf að hafa gott vald á ensku.
• Bílpróf er skilyrði.

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á thorsteinn@vv.is fyrir 22. maí 2022 og í því netfangi fást
jafnframt nánari upplýsingar um starfið ef óskað er.

Fjölskyldusvið
• Stuðningur við ungan mann
Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns,
eru hvattir til að sækja um.
Nánari upplýsingar má ﬁnna á ráðningarvef
Garðabæjar https://starf.gardabaer.is
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gardabaer.is

Vélar & Verkfæri ehf. er traust og framsækið fjölskyldufyrirtæki með sögu allt aftur til ársins 1919.
Fyrirtækið er með starfsstöð í Reykjavík. Hjá fyrirtækinu starfa rúmlega 20 manns.

Veiðarfæragerð

Við leitum að starfsfólki í veiðarfæragerð til starfa á starfsstöð
okkar í Reykjavík. Staðsett í nýlegu húsnæði Hampiðjunnar við
Skarfabakka.
Veiðarfæragerð felur í sér hönnun, framleiðslu, viðhald og
viðgerðir á ólíkum veiðarfærum.
Kostur er að hafa reynslu af veiðarfærum og veiðarfæragerð
og möguleiki er á því að Hampiðjan styðji starfsfólk til náms
í faginu sé þess óskað.
Mikilvægt er að viðkomandi búi yfir nákvæmni, vönduðum
vinnubrögðum og handlagni.

Ítarlegri upplýsingar um störfin
má finna á www.intellecta.is

Áhugasamir
einstaklingar,
óháð kyni
og uppruna,
eru hvattir til
að sækja um starfið.
Farið verður með
allar fyrirspurnir
og umsóknir
sem trúnaðarmál
og þeim svarað
að ráðningu lokinni.
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Erum við að leita að þér?
Lyfjastofnun óskar eftir að ráða drífandi einstaklinga sem þrífast á spennandi verkefnum, sýna frumkvæði og
sjálfstæði í vinnubrögðum auk þess að eiga auðvelt með að vinna í teymi. Um er að ræða fjölbreytt störf á
góðum vinnustað.

Gæða- og öryggisstjóri
Gæða- og öryggisstjóri heyrir undir sviðsstjóra gæða- og upplýsingatæknisviðs. Sviðið er eitt þriggja stoðsviða Lyfjastofnunar.
Á sviðinu er einnig upplýsingatæknideild auk skjalastjóra.
Helstu verkefni og ábyrgð:

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Innleiðing, vöktun og viðhald stjórnkerfis gæða- og upplýsingaöryggismála

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi

• Umsjón með rekstri og þróun á gæðakerfi

• Þekking á ISO 27001 og gerð áhættumats er skilyrði

• Framkvæmd áhættumats á kerfum og ferlum

• Þekking á ISO 9001 og skjalastýringu er kostur

• Ábyrgð á öryggi húsnæðis, þ.m.t. brunavörnum, myndavélum, aðgangskerfi

• Mjög góð samskiptahæfni, þjónustulund, jákvæðni og sveigjanleiki

og almennum umgengnisreglum
• Ábyrgð á fræðslu til starfsmanna varðandi gæða- og öryggismál

• Afburða tölvuhæfni, nákvæmni, sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð
• Teymisvitund, frumkvæði og faglegur metnaður
• Mjög góð færni í íslensku og ensku í töluðu og rituðu máli

Lögfræðingur
Lyfjastofnun auglýsir laust starf lögfræðings. Lögfræðingur starfar á skrifstofu forstjóra þar sem helstu verkefni eru stjórnsýsla,
alþjóðlegt samstarf og persónuvernd auk mannauðsmála.
Helstu verkefni og ábyrgð:

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Lögfræðileg ráðgjöf til forstjóra, sviðsstjóra og starfsfólks

• Embættis- eða meistarapróf í lögfræði

• Afgreiðsla erinda og fyrirspurna frá almenningi og samskipti við stjórnvöld

• A.m.k. 3 ára starfsreynsla sem lögfræðingur

• Túlkun og skýring laga og reglugerða og annarra stjórnsýslufyrirmæla

• Þekking á stjórnsýslurétti, persónuverndarrétti og Evrópurétti

• Umsjón með dómsmálum og kærum sem snúa að starfssviði stofnunarinnar

• Þekking á löggjöf á sviði lyfja og lækningatækja er kostur

• Undirbúningur og vinna við tillögur að endurskoðun og breytingum á lögum

• Reynsla af gerð umsagna um lögfræðileg málefni

og reglugerðum
• Þátttaka í nefndarstörfum og vinnuhópum innan og utan stofnunar, ásamt
erlendu samstarfi

• Reynsla á sviði opinberrar stjórnsýslu
• Leiðtogahæfni, ábyrgð og heiðarleiki
• Mjög góð samskiptahæfni, þjónustulund, jákvæðni og sveigjanleiki

• Ábyrgð á innra eftirliti, ráðgjöf og upplýsingagjöf

• Afburða tölvuhæfni, nákvæmni, sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð

• Tengiliður við Persónuvernd og vinna að umbótum í starfsemi Lyfjastofnunar

• Teymisvitund, frumkvæði og faglegur metnaður

í tengslum við persónuverndarlöggjöf

• Mjög góð færni í íslensku í töluðu og rituðu máli. Kunnátta í
norðurlandamáli er kostur

Lyfjastofnun er eftirsóknarverður vinnustaður sem leggur áherslu á gott vinnuumhverfi, starfsþróun og framfylgir stefnu um samræmingu fjölskyldulífs og vinnu.
Helstu hlutverk stofnunarinnar eru útgáfa markaðsleyfa og gæðamat, eftirlit með lyfjum og lækningatækjum, vísindaráðgjöf, verð- og greiðsluþátttaka lyfja og
upplýsingagjöf. Hjá Lyfjastofnun starfa 86 starfsmenn af sex þjóðernum. Gildi Lyfjastofnunar eru: Gæði – Traust – Þjónusta.
Nánari upplýsingar má finna á: www.lyfjastofnun.is.
Umsóknarfrestur er til og með 30. maí 2021. 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. Lyfjastofnun hefur hlotið jafnlaunavottun og eru laun samkvæmt kjarasamningi
fjármálaráðuneytis og hlutaðeigandi stéttarfélags. Áhugasamir einstaklingar, óháð kyni, eru hvattir til að sækja um. Öllum umsóknum verður svarað að ráðningu
lokinni. Umsóknir geta gilt í sex mánuði frá lokum umsóknarfrests.
Nánari upplýsingar veita Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) og Hafdís Ósk Pétursdóttir
(hafdis@intellecta.is) í síma 511 1225.

RÁÐGJÖF
RÁÐNINGAR
RANNSÓKNIR
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Leiðtogi þekkingarmiðlunar og fræðslu í Elliðaárstöð

Viltu taka þátt í
uppbyggingu?
Elliðaárstöð er lifandi áfangastaður í hjarta borgarinnar á vegum
Orkuveitu Reykjavíkur, þar sem gestir koma saman til að fræðast,
upplifa, skapa og njóta náttúrunnar.
Við leitum að drífandi leiðtoga þekkingarmiðlunar og fræðslu um
orku, vísindi og umhverfismál til skólabarna og almennings. Hlutverk
hans verður jafnframt að taka þátt í þróun Elliðaárstöðvar sem
þekkingarmiðstöðvar fyrir orku, vísindi og umhverfismál.
Umsóknarfrestur er til og með 31. maí 2022.
Sótt er um starfið á or.is/storf-i-bodi/
Við hvetjum öll kyn til að sækja um starfið.
Nánari upplýsingar veitir Birna Bragadóttir: birna.bragadottir@or.is
OR er fjölbreyttur og lifandi vinnustaður fólks með mikla þekkingu.
Fyrirtækið leitast við að vera í fremstu röð hvað snertir öryggi,
jafnrétti, vinnuumhverfi og möguleika á að samræma vinnu og
einkalíf.

ÞJÓNUSTULUND

OG SAMSKIPTAHÆFNI
SÉRFRÆÐINGUR Á LÍFEYRISSVIÐI

Viltu ganga til liðs við stærsta lífeyrissjóð
landsins og sinna fjölbreyttum verkefnum í
líflegu umhverfi? LSR leitar að metnaðarfullum
einstaklingi með ríka þjónustulund og sam
skiptahæfni í stöðu sérfræðings á lífeyrissviði.
Verkefnin felast bæði í beinni þjónustu við
sjóðfélaga og ýmiss konar úrvinnslu sem
tengist umsóknum lífeyrisþega og breytingum
lífeyrisréttinda.

Helstu verkefni
• Ráðgjöf varðandi lífeyrisréttindi og séreignar
sparnað hjá LSR.
• Móttaka sjóðfélaga og lífeyrisþega, símsvörun
og afgreiðsla fyrirspurna.
• Gagnaöflun, móttaka og skráning gagna.
• Meðhöndlun og úrvinnsla umsókna um lífeyri
og breytinga á lífeyrisréttindum.
• Þátttaka í umbótaverkefnum lífeyrissviðs.

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
• Mjög góð samskiptahæfni og rík þjónustulund.
• Starfsreynsla í lífeyrismálum og/eða þjónustu
er kostur.
• Mjög góð tölvukunnátta skilyrði.
• Mjög gott vald á íslensku og gott vald á ensku,
jafnt í töluðu sem rituðu máli.
• Góð greiningargeta, talnagleggni og sjálfstæð
vinnubrögð.

Upplýsingar veitir Ingunn Björk Vilhjálmsdóttir
hjá Attentus, ingunn@attentus.is.
Umsóknir óskast fylltar út á Alfreð.
Umsóknarfrestur er til og með 17. maí 2022.
Umsókninni þarf að fylgja starfsferilsskrá og
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu
umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni í starfið.
Hjá LSR njótum við þess að starfa í jákvæðu
umhverfi með metnað og bjartsýni að leiðarljósi.
Sjóðurinn hefur sett sér metnaðarfulla stefnu í
upplýsingatæki og vinnur nú að umfangsmiklum
umbótaverkefnum sem miða að því að bæta
þjónustu við sjóðfélaga. LSR starfar í samræmi
við vottað jafnlaunakerfi og jafnréttisáætlun.

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins

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

ALLA LEIÐ

Fjölbrautaskólinn við Ármúla
auglýsir eftirfarandi störf
laus til umsóknar.
Kennarar í dönsku samtals eitt og hálft stöðugildi
Kennari í sálfræði 75% starf
Kennari í kvikmyndagerð í 75 – 100% starf
Í umsókn þurfa að koma fram upplýsingar um menntun,
staðfest afrit af prófskírteinum, afrit af leyfisbréfi til að
nota starfsheitið kennari (þar sem það á við), upplýsingar
um fyrri störf og tilgreina skal meðmælendur.
Kynningarbréf er æskilegt.
Vakin er athygli umsækjenda á að áður en að ráðningu
kemur þarf að liggja fyrir hreint sakavottorð.
Umsóknum skal skilað rafrænt í gegnum Starfatorg
(www.starfatorg.is) þar sem einnig er að finna nánari
upplýsingar um hvert og eitt starf.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um
ráðningu hefur verið tekin. Umsókn getur gilt í sex mánuði
frá því að umsóknarfresti lýkur. Á heimasíðu skólans
(www.fa.is ) er að finna helstu upplýsingar um skólann og
starfsemi hans.
Við hvetjum einstaklinga af öllum kynjum til að sækja um
störfin.
Umsóknarfrestur er til og með 27.05.2022.
Nánari upplýsingar veita:
Magnús Ingvason, skólameistari – mi@fa.is
Kristrún Birgisdóttir, aðstoðarskólameistari
– kristrun.birgisdottir@fa.is

Sérfræðingur í innkaupateymi
Alcoa Fjarðaál leitar að öflugum sérfræðingi í innkaupateymi fyrirtækisins. Innkaup á vörum og þjónustu eru mjög
mikilvægur þáttur í rekstri álversins. Innkaupateymið heyrir undir innkaupasvið móðurfélagsins Alcoa Corporation
og ber ábyrgð á útboðum, samningagerð, innkaupaferlum og innkaupastefnu Alcoa Fjarðaáls.

Ábyrgð og verkefni

Menntun, hæfni og reynsla

• Greining þarfa og kostnaðar

• Háskólapróf í viðskiptafræði, lögfræði eða önnur

• Útboð á vörum og þjónustu

hagnýt háskólamenntun

• Samningar við birgja og verktaka

• Reynsla af innkaupum og samningagerð er æskileg

• Samskipti við beiðendur innkaupa

• Færni í greiningu gagna og miðlun upplýsinga

• Útgáfa og eftirfylgni innkaupapantana

• Skipulagshæfni, frumkvæði og sjálfstæði

• Þróun innkaupaferla og innkaupastefnu

• Teymishugsun og lipurð í samskiptum
• Gott vald á íslensku og ensku

Frekari upplýsingar um starfið veitir Ormarr Örlygsson innkaupastjóri í tölvupósti á netfangið
ormarr.orlygsson@alcoa.com eða í síma 843 7736. Í samræmi við jafnréttisstefnu Alcoa Fjarðaáls og lög
nr. 150/2020 eru einstaklingar af öllum kynjum hvattir til að sækja um. Hægt er að sækja um starfið á
www.alcoa.is. Umsóknarfrestur er til og með mánudeginum 30. maí.
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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

Verkefnastjóri/Sérfræðingur
á framkvæmdasviði

Menntunar og hæfniskröfur

Menntunar og hæfniskröfur

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

• 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

hagvangur.is

Gagnasérfræðingur

Þingeyjarskóli í Þingeyjarsveit auglýsir
eftirfarandi stöður lausar til umsóknar:

SEÐL AB ANKI ÍSL ANDS
SEÐLABANKI ÍSLANDS óskar eftir að ráða gagnasérfræðing (e. Data Analyst / Data Scientist) í
verkefni tengd söfnun, greiningu og birtingu gagna.
Um er að ræða starf í deild gagnaþjónustu á sviði upplýsingatækni og gagnasöfnunar, en helstu verkefni sviðsins eru
þróun, rekstur og viðhald á tölvukerfum, hugbúnaði og gagnaumhverfi Seðlabankans.

Gagnaþjónusta sér um söfnun og úrvinnslu gagna sem notuð eru við mat á mikilvægum þáttum í íslensku efnahagslífi, við fjármálaeftirlit og birtingu í hagtölum Seðlabankans. Við leitum nú að metnaðarfullum einstaklingi
með reynslu af greiningu gagna og áhuga á tölfræði og fjármálamörkuðum.
Helstu verkefni og ábyrgð:

Hæfniskröfur:

• Umsjón með gagnaskilum og söfnun gagna frá
fjármálafyrirtækjum og öðrum skilaaðilum
• Greining gagna m.t.t. gæða, breytinga frá
einum tíma til annars, samanburðar við aðrar
efnahagsstærðir o.fl.
• Endurbætur og þróun á gagnaskilaferli, birtingu
og miðlun gagna
• Skilgreining á gagnamódelum og þörfum vegna
gagnasafnana og greininga
• Samstarf við þróunarteymi í mótun gagnalausna
bankans
• Þjónusta við starfsfólk varðandi gögn, greiningar
og líkön

• Menntun sem nýtist í starfi, t.d. á sviði fjármálaverkfræði, gagnavísinda, tölvunarfræði, hagfræði eða
viðskiptafræði
• Reynsla af greiningu fjármálagagna eða reikningsskilum
• Þekking á tölulegri greiningu með R eða Python er
kostur
• Þekking á birtingu og framsetningu gagna með Power
BI, Tableau, Qlik eða sambærilegri lausn er kostur
• Þekking á gagnagrunnum og gagnalíkönum er kostur
• Öguð og nákvæm vinnubrögð, þjónustulund, sjálfstæði
og metnaður í starfi
• Færni í mannlegum samskiptum og hæfni til að vinna
sjálfstætt og með öðrum

Nánari upplýsingar um starfið veita Bjarni Þór Gíslason, forstöðumaður gagnaþjónustu (bjarni.thor.gislason@sedlabanki.is) og
Erla Traustadóttir, sérfræðingur á mannauðssviði (mannaudur@sedlabanki.is). Umsóknarfrestur er til og með 23. maí nk.
Um er að ræða 100% starfshlutfall með starfsstöð í Reykjavík. Sótt er um starfið á heimasíðu Seðlabanka
Íslands, www.sedlabanki.is/storf. Með umsókn þarf að fylgja ferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein
fyrir ástæðu umsóknar og hæfni viðkomandi til að gegna starfinu rökstudd.
Við ráðningar í störf hjá Seðlabanka Íslands er tekið mið af jafnréttisstefnu og jafnréttisáætlun bankans og er fólk af
öllum kynjum hvatt til að sækja um. Laun greiðast samkvæmt kjarasamningi samtaka starfsmanna fjármálafyrirtækja. Umsóknir gilda
í sex mánuði og öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Vakin er athygli umsækjenda á því
að um ráðningarferlið gilda m.a. stjórnsýslulög nr. 37/1993, upplýsingalög nr. 140/2012 og lög um réttindi og skyldur starfsmanna
ríkisins nr. 70/1996.
2022 - 2025

Seðlabanki Íslands er sjálfstæð stofnun í eigu ríkisins sem heyrir undir forsætisráðherra. Markmið bankans
er að stuðla að stöðugu verðlagi, fjármálastöðugleika og traustri og öruggri fjármálastarfsemi. Þá skal
bankinn sinna viðfangsefnum sem samrýmast hlutverki hans sem seðlabanka, svo sem að varðveita gjaldeyrisforða og stuðla að virku og öruggu fjármálakerfi. Hjá Seðlabankanum starfar öflug liðsheild og leggur
bankinn ríka áherslu á metnaðarfullt og hvetjandi starfsumhverfi sem einkennist af trausti, fagmennsku,
þekkingu og framsækni.

VÖRUSTJÓRI
Hefur þú brennandi áhuga á heilbrigði og vilt taka þátt í því að þróa
vöruval, kaupa inn og selja vörur sem geta bætt lífsgæði og aukið vellíðan?
Við leitum að kraftmiklum liðsfélaga í starf vörustjóra fyrir Lyfjusamstæðuna, þ.e. Lyfju,
Heilsuhúsið og heildsöluna Heilsu. Um er að ræða krefjandi og fjölbreytt starf hjá fyrirtæki
sem vinnur að því markmiði að lengja líf og auka lífsgæði Íslendinga.

HÆFNISKRÖFUR
•
•
•
•

Háskólamenntun sem nýtist í starfi
Amk 3 ára reynsla af sambærilegu starfi
Áhugi á heilbrigði og vellíðan
Góð færni í excel, greiningarhæfni
og að eiga auðvelt með að setja fram
tölulegar upplýsingar
• Framúrskarandi samskiptahæfileikar
og þjónustulund
• Góð íslensku- og enskukunnátta
• Reynsla af Navision mikill kostur

HELSTU VERKEFNI

• Dagleg umsjón og eftirlit með
skilgreindum vöruflokkum
• Stýring og eftirlit með framlegð,
verðlagningu og birgðum
• Innkaup og samskipti við
innlenda og erlenda birgja
• Þróun vöruvals í smásölu
og heildsölu
• Þátttaka í áætlunargerð
og eftirlit með áætlun

Umsóknarfrestur er til og með 27. maí 2022
Sótt er um starfið á heimasíðu Lyfju, lyfja.is/storf

Með umsókn þarf að fylgja ferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er
grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur um færni til að gegna starfinu.
Nánari upplýsingar veitir Karen Rúnarsdóttir, sviðsstjóri vörusviðs, karenrunars@lyfja.is
Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

Staða grunnskólakennara (100%)
Staða textílkennara (50-60%)
Staða tónlistarkennara (100%)
Við leitum að kennurum sem:
- Treysta sér í faglega og metnaðarfulla vinnu
- Hafa lausnamiðaða nálgun á viðfangsefnum
- Eru sveigjanlegir og með góða samskiptahæfni
- Eru sjálfstæðir í vinnubrögðum og sýna/búa yfir frumkvæði
- Hafa metnað til að takast á við ný og spennandi verkefni
- Vilja taka þátt í teymisvinnu
Þingeyjarskóli er samrekinn leik-, grunn- og tónlistarskóli með rétt
um 100 nemendur. Þar af tæplega 30 leikskólanemendur á tveimur
starfsstöðvum. Áhersla er lögð á teymisvinnu og fjölbreytta
kennsluhætti innan skólans.
Rík tónlistarhefð er við skólann og allt tónlistarnám fer fram
á skólatíma. Af 70 nemendum grunnskóladeildar eru rúmlega
50 nemendur í hljóðfæra og söngnámi við tónlistardeildina.
Lögð er áhersla á samvinnu og sameiginlega ábyrgð starfsmanna
á verkefnum skólans.
Þingeyjarskóli styðst við uppeldisstefnuna Jákvæður agi.
Gerðar eru kröfur um mikla hæfni í mannlegum samskiptum,
stundvísi og hreint sakavottorð.
Möguleiki er á húsnæði á staðnum.
Stöðurnar eru lausar frá og með 1. ágúst 2022
Umsóknarfrestur er til 25. maí 2022
Umsóknir skulu sendast á netfangið
johannrunar@thingeyjarskoli.is
Nánari upplýsingar veitir Jóhann Rúnar Pálsson skólastjóri
í vs 4643580 /8990702 eða í gegnum netfangið
johannrunar@thingeyjarskoli.is
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TækniTeiknari óskasT Til sTarfa
LausarSúðavíkurskóli
stöður við Súðavíkurskóla

1. verðlaun í opinni hugmyndasamkeppni
um Reykjanesbraut, þverun, uppbyggingu
og tengingar í Smára.

Laus störf skólaárið 2022 -2023

Súðavíkurskóli samanstendur af þremur skólagerðum þ.e.
grunn- leik- og tónlistarskóla. Núna er laus staða deildarSúðavíkurskóli er samrekinn leik- grunn-, og tónlistarskóli
stjóra á leikskóladeild.

með u.þ.b. 25 nemendur, þar sem unnið er eftir Uppyggingarstefnunni og starfið hverfist um einkunnarorðin:
Unnið er í anda Uppbyggingar til ábyrgðar og lögð er áhersla
Vellíðan - Virðing – Framfarir – Heiðarleiki.
á fjölbreytta og sveigjanlega kennsluhætti, einstaklingsmiðað
Þá er lögð áhersla á fjölbreytta og sveigjanlega kennslunám, vellíðan nemenda og samvinnu starfsmanna.
hætti, vellíðan nemenda og samvinnu starfsmanna.
Unnið er í innleiðingu leiðsagnarnáms sem er þróunarverkSúðavíkurhreppur greiðir laun eftir kjarasamningi KÍ og Samefni allra grunnskóla á norðanverðum Vestfjörðum.

Fjölbreytt verkefni eru
framundan hjá okkur
og við viljum breikka
breiðan hóp okkar með
tækniteiknara.
Starfsreynsla á
arkitektastofu er kostur
og kunnátta á helstu
teikniforrit, ss. Revit er
nauðsynleg.

bandi íslenskra sveitarfélaga. Umsóknarfrestur er til 31. maí
2010,
umsókn. Nánari
veitir
Núnameðmæli
eru lausaróskast
stöðurmeð
leikskólakennara
viðupplýsingar
leikskóladeildAnna
Ragnarsdóttir
í hs: 456-4985,
vs: 456ina ogLind
staða
kennara viðskólastjóri
grunnskóladeildina
á yngraog
4924,
gsm:
893-4985,
netfang:eru
annalind@sudavik.is
miðstigi.
Helstu
hæfniskröfur
kennarmenntun, leikskóla-

menntun eða sambærileg menntun. Hæfni í mannlegum
samskiptum. Frumkvæði og sjálfstæði í starfi. Reynsla af
sambærilegum störfum.
Umsóknarfrestur er til 3. júní 2022

Súðavíkurhreppur greiðir laun eftir kjarasamningi KÍ og
Sambandi íslenskra sveitarfélag. Allar nánari upplýsingar
veitir Anna Lind Ragnarsdóttir skólastjóri.
Umsóknir, ásamt ferilskrá, meðmælum og umsagnaraðilum
sendist á annalind@sudavikurskoli.is sími. 8934985

ASK arkitektar er alhliða arkitektastofa sem fæst við hefðbundin verkefni á sviði
byggingarlistar, hönnun nýbygginga, endurhönnun eldri bygginga, skipulag eldri
byggðar og nýbyggingasvæða, hönnunarstjórn o.fl. Verkefni stofunnar hafa verið
unnin fyrir fyrirtæki, sveitarfélög og einstaklinga. Teiknistofan er í miðborg Reykjavíkur og
eru starfsmenn nú 25 talsins.

Ákjósanlegt er að
umsækjendur geti hafið
störf sem fyrst.
Umsókn skal senda til
ASK arkitekta á
netfangið ask@ask.is
fyrir 28. maí 2022.

ASK arkitektar - Geirsgötu 9 - 101 Reykjavík - 515 0300 -www.ask.is

Sérfræðingar
í markaðsviðskiptum

Starfssvið: Verðbréfamiðlun

ACRO verðbréf leita að sérfræðingum á sviði markaðsviðskipta

Menntunar- og hæfniskröfur eru m.a.

Leitað er að metnaðarfullum og árangursdrifnum aðilum sem búa yfir
færni í framsetningu og hagnýtingu upplýsinga og gagna ásamt áhuga á
fjármálamörkuðum, innlendum sem erlendum. Viðkomandi aðilar þurfa
að vera lausnamiðaðir og sýna sjálfstæði í störfum en geta á sama tíma
verið hluti af teymi sérfræðinga í markaðsviðskiptum ACRO verðbréfa

•
•
•
•
•

ACRO verðbréf eru óháð og sérhæft fjármálafyrirtæki sem byggir á
traustum grunni. Félagið var stofnað 1994 og hefur verið aðili að Kauphöll
Íslands, Nasdaq Iceland, frá 1997. ACRO þjónustar viðskiptavini sína á
sviði markaðsviðskipta og eignastýringar þar sem starfsmenn búa yfir
mikilli reynslu og þekkingu.

Umsóknafrestur er til og með 31. maí 2022
Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

•
•
•
•

Greining markaða og fjárfestingarkosta.
Framkvæmd viðskiptafyrirmæla.
Umsjón með frumsölum og fjármögnun.
Samskipti við aðila á markaði.

Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum.
Gott vald á íslensku og ensku.
Reynsla af störfum á fjármálamarkaði er kostur.
Próf í verðbréfaviðskiptum er kostur.

Upplýsingar um starfið veitir Hannes Árdal,
hannes.ardal@acro.is.
Vinsamlegast sendið umsóknir á starfsumsokn@acro.is.

ACRO verðbréf hf.

Skólavörðustígur 25, 101 Reykjavík, acro.is, acro@acro.is

Aðstoðarleikskólastjóri
í leikskólann Furugrund

Laus störf hjá Grundarfjarðarbæ

Leikskólinn Furugrund er fjögurra deilda leikskóli í Fossvogsdalnum í Kópavogi. Í leikskólanum er mikill
mannauður, starfsmannaveltan er mjög lág og þar starfar hátt hlutfall leikskólakennara.
Helstu áherslur leikskólans eru: Að rækta með börnunum sjálfstæði og jákvæða sjálfsmynd. Markmiðið er
að börnin upplifi öryggi, virðingu, traust og hlýju í daglegu starfi. Frjáls leikur er í öndvegi ásamt skipulögðu
námi og starfi, s.s. leikfimi, jóga og útikennslu.
Leikskólinn hefur ítrekað verið þátttakandi í Erasmus+ Evrópuverkefnum. Í ár er leikskólinn þátttakandi í
verkefni þar sem áhersla er á lýðheilsu og heilbrigði.
Aðstoðarleikskólastjóri er staðgengill leikskólastjóra. Hann er leiðandi aðili í skipulagi faglegs starfs innan
leikskólans og tekur virkan þátt í stjórnun og umsjón starfsmannamála ásamt virku samstarfi við foreldra.

• Leikskólastjóri
• Störf á leikskóla
• Umsjón fasteigna og áhaldahús
• Starfsmaður á höfn
• Sumarstörf
• Upplýsingamiðstöð
Nánari upplýsingar á www.grundarfjordur.is

Litróf

BÓKBINDARI
prentsmiðja
ÓSKAST

Menntunar- og hæfniskröfur
· Leikskólakennaramenntun og leyfisbréf kennara
· Reynsla af starfi og stjórnun í leikskóla
· Framhaldsnám í stjórnun eða sambærileg menntun sem nýtist í starfi æskileg
· Hæfni í mannlegum samskiptum
· Fagleg forysta, sýn og vilji til nýbreytni og þróunar í leikskólastarfi
· Frumkvæði, lausnamiðuð hugsun og metnaður til að ná árangri í starfi
· Góð tölvukunnátta
· Góð íslenskukunnátta og ritfærni
Umsóknarfrestur er til og með 29. maí 2022. Ráðið verður í stöðuna eftir samkomulagi.
Nánari upplýsingar um starfið má finna á ráðningarvef Kópavogsbæjar https://kopavogur.alfred.is/
Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt í gegnum ráðningarkerfið Alfreð.

Bókbindari vanur vélavinnu
og annarri almennri bókbandsvinnu
óskast sem fyrst.

Litróf

Upplýsingar og umsóknir
erlingur@litrof.is
kopavogur.is

Litróf
Litróf

Litróf

p r e n t s m i ð j a

Sími 563 6000 · litrof@litrof.is · www.litrof.is

Stafræn prentun
Litróf
Stafræn
p rprentun
e n t s m i ð j a
Sölumenn og skrifstofur eru á 2. hæð

Sölumenn og skrifstofur eru á 2. hæð

VILTU TAKA ÞÁTT Í UPPBYGGINGU OG MÓTUN
NÝRRAR GEÐHEILSUMIÐSTÖÐVAR BARNA HJÁ HH?
Nýtt ráðgjafar- og meðferðarteymi fyrir börn með geð- og þroskaraskanir og fjölskyldur þeirra
leitar eftir eftirfarandi fagaðilum til að taka þátt í spennandi uppbyggingu
geðheilbrigðisþjónustu fyrir börn á landsvísu:

Barnageðlækni eða barnalækni
Sálfræðingi
Hjúkrunarfræðingi

Félagsráðgjafa
Iðjuþjálfa
Fjölskyldufræðingi

Unnið er í þverfaglegri teymisvinnu. Um er að ræða ábyrgðarmikil og krefjandi störf
í spennandi starfsumhverfi þar sem áhersla er á nýsköpun og framþróun.
Geðheilsumiðstöð barna er miðstöð geðheilbrigðisþjónustu fyrir börn á landsvísu, staðsett innan
Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. Miðstöðin sameinar starfsemi þriggja starfseininga innan heilsugæslunnar:
Þroska og hegðunarstöð, Geðheilsuteymi fjölskylduvernd og nýtt meðferðarteymi fyrir börn og unglinga.
Um er að ræða framtíðarstörf þar sem starfshlutfall er 100% eða eftir samkomulagi.
Umsóknarfrestur er til og með 07.06. 2022.
Nánari upplýsingar um störfin veitir Linda Kristmundsdóttir forstöðumaður
linda.kristmundsdottir@heilsugaeslan.is - 513 6620.
Sjá nánar á www.starfatorg.is og á www.heilsugaeslan.is undir laus störf.

Erum við
að leita
að þér?
VIRÐING - SAMVINNA - FAGMENNSKA

50skills is
transforming
employee
onboarding
Used by thousands of managers in high-turnover industries ranging from
retail, hospitality, ready-made-food, tech and transportation to reduce
the timeframe between onboarding and employees actively fulfilling their
roles.
It accomplishes this by centralizing employee data, eliminating repetitive
data entry tasks across multiple systems, and integrating with the tools
and services employers already use.

Join us

We are hiring
Open positions
Account Executive
Account Manager
Chief Financial Officer
Senior Software Engineer
VP Business Development
Quality Assurance Specialist

www.50skills.com

Yfirvélstjóra vantar í
afleysingu á Línubátinn
Fjölnir GK 157

Talmeinafræðingur
á leikskóladeild
Kópavogsbæjar

Skiptikerfi (2 og 2)
fram að sumarstoppi.
Upplýsingar
í síma 856-5700 Kjartan.

Menntasvið Kópavogsbæjar rekur 19 leikskóla í sveitarfélaginu. Í leikskólum Kópavogs eru u.þ.b.
2100 börn og um 700 starfsmenn í um 550 stöðugildum.
Kópavogsbær er barnvænt og heilsueflandi sveitarfélag þar sem leikskólarnir vinna að innleiðingu
Barnasáttmálans í öllu sínu starfi. Starf leikskóla Kópavogs einkennist af faglegum metnaði þar sem
lögð er áhersla á skapandi og ánægjulegt starfsumhverfi barna og starfsmanna.
Talmeinafræðingur sinnir m.a. greiningum á málþroska- og framburðarfrávikum, talþjálfun, ráðgjöf og
fræðslu til foreldra og starfsfólks leikskóla. Mikilvægt er að talmeinafræðingur sé jákvæður og uppbyggjandi í samskiptum, hafi ríkan vilja til að ná árangri og brennandi áhuga á að veita börnum þjálfun
og sinna fræðslu til foreldra og starfsfólks.
Menntunar- og hæfniskröfur
· Löggiltur talmeinafræðingur.
· Réttindi á helstu próftæki.
· Reynsla af vinnu með börnum á leikskólaaldri æskileg.
· Góð færni í mannlegum samskiptum, skipulagsfærni og vönduð vinnubrögð.
· Frumkvæði, lausnamiðuð hugsun og metnaður til að ná árangri í starfi.
· Færni til að tjá sig bæði í ræðu og riti.
· Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfstætt og í teymi við aðra sérfræðinga
· Ef ekki fæst löggiltur talmeinafræðingur kemur til greina að ráðinn verði nýútskrifaður talmeinafræðingur, þ.e. án löggildingar, sem starfar undir eftirliti og handleiðslu reynds talmeinafræðings.
Umsóknarfrestur er til og með 29. maí 2022. Ráðið verður í stöðuna eftir samkomulagi.
Nánari upplýsingar um starfið má finna á ráðningarvef Kópavogsbæjar https://kopavogur.alfred.is/

Starfsfólk óskast á Reykhólum
Verkefnastjóri og starfsfólk óskast í vaktavinnu
í skammtímavistun hjá 15 ára stúlku á Reykhólum.
Mjög skemmtilegt og krefjandi starf í fallegu og rólegu
umhverfi. Einnig vantar tvo sumarstarfsmenn í liðveislu
með sömu stúlku í júní, júlí og ágúst.
Sá möguleiki er fyrir hendi að sumarstarfsmennirnir verði
áfram á Reykhólum eftir sumarið og vinni á skamtímavistuninni í framhaldi. Umsækjendur geta fengið hjálp
við að finna hentugt húsnæði á staðnum, sé þess óskað.
Umsóknarfrestur er til og með 27. maí 2022.
Umsóknir ásamt fylgigögnum sendist Soffíu Guðmundsdóttur, félagsmálastjóra, Hafnarbraut 25, 510 Hólmavík.

Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt í gegnum ráðningarkerfið Alfreð.

kopavogur.is

Upplýsingar eru veittar í síma 451-3510
og fyrirspurnir og umsóknir má einnig
senda á felagsmalastjori@strandabyggd.is.

MAR styrkir hópinn
Í nýju matvælaráðuneyti mætast málaflokkar sjávarútvegs, landbúnaðar og matvæla auk landgræðslu

og skógræktar. Áhersla er lögð á loftslagsmál, aðgengi
að hollum mat og fæðuöryggi landsmanna. Einnig
ábyrga umgengni við náttúru, sjálfbæra nýtingu

auðlinda, öfluga nýsköpun og vöruþróun matvæla
í hæsta gæðaflokki.

Í ráðuneytinu starfar samhentur hópur fólks

með fjölbreyttan bakgrunn og umfangsmikla

sérfræðiþekkingu. Málaflokkarnir eru mikilvægir,
verkefnin ærin og andinn er léttur.

Við leitum að drífandi einstaklingum, sem þrífast

á spennandi verkefnum, sýna frumkvæði og sjálfstæði
í vinnubrögðum auk þess að eiga auðvelt með að

vinna í teymi. Við viljum fá jákvæða einstaklinga sem

búa yfir skipulagshæfileikum, geta fylgt verkefnum vel
eftir, hafa mikla samskiptafærni, þreytast ekki

á að leita lausna og hafa áhuga á því að eflast í starfi.

Sérfræðingur á skrifstofu landbúnaðar

Sérfræðingur á skrifstofu fjármála

Sérfræðingurinn mun vinna við stefnumótun

Sérfræðingurinn mun koma að margvíslegum verk-

og loftslags- og umhverfismál á sviði landbúnaðar.

við starfsmenn ráðuneytisins. Starfið felst meðal

á sviði landbúnaðar, framkvæmd búvörusamninga
Einnig samskipti við hagaðila og önnur tilfallandi
verkefni á málefnasviðinu.

efnum varðandi mannauðsmál, gæðamál og þjónustu
annars í launavinnslu, vinnu við jafnlaunavottun,

stuðning við nýráðningar og önnur tengd mannauðs-

mál. Einnig umsjón með ferðareikningum ráðuneytisins
ásamt öðrum fjölbreyttum verkefnum er lúta að
mannauðs- og fjármálum.

Umsóknarfrestur er til og með 27. maí n.k.

Allar nánari upplýsingar á www.starfatorg.is

Embætti aðstoðaryfirtollvarðar á Keflavíkurflugvelli
Um er að ræða starf hjá Skattinum-Tollgæslu Íslands á Keflavíkurflugvelli en meginverkefni
þeirrar starfsstöðvar lúta að eftirliti og afgreiðslu á farþegum sem og hraðsendingum.
Aðstoðaryfirtollvörður er yfirtollverði á Keflavíkurflugvelli til aðstoðar. Starfið er fjölbreytt og
lifandi og hentar jafnt konum sem körlum.
Helstu verkefni og ábyrgð
Aðstoðaryfirtollvörður aðstoðar yfirtollvörð við daglegan rekstur í tollframkvæmd sem og aðstoðar við
stjórnun starfsmanna, en undir það fellur m.a. ýmiss konar umsýsla sem snertir vaktavinnufólk. Hann tekur
þátt í umfangsmiklu samstarfi milli starfsmanna og deilda innan embættisins og í samstarfi við önnur
stjórnvöld innanlands og erlendis. Aðstoðaryfirtollvörður afgreiðir einnig erindi innan og utan stofnunarinnar
í umboði yfirtollvarðar ásamt því að greiða götu þeirra sem eiga í samskiptum við embættið, en þar undir
fellur einnig að leiðbeina og aðstoða viðskiptamenn varðandi tollframkvæmd.
Aðstoðaryfirtollvörður heldur utan um og ber ábyrgð á úrvinnslu og upplýsingagjöf tengt tölfræðigögnum og
árangursmælingum á starfsstöðinni sem er nýtt fyrir fjölmiðla, ársskýrslur og til stjórnendalegra ákvarðana.
Hann tryggir að stefnu stofnunarinnar sé fylgt, kemur að gerð stöðumats og eftirlitsáætlunar fyrir
viðkomandi starfssvæði og stuðlar að uppfærslu og innleiðingu á verklagi og ferlum sem gildir í starfseminni.
Hann leggur jafnframt til umbætur þegar við á. Þá sinnir hann enn fremur öðrum verkefnum samkvæmt
ákvörðun næsta yfirmanns.
Hæfniskilyrði
• Stúdentspróf eða sambærilegt nám er skilyrði. Einnig þarf starfsmaður að hafa lokið
prófi frá Tollskóla ríkisins áður en til skipunar kemur.
• Reynsla af stjórnunarstörfum.
• Víðtæk þekking á lögum og reglum er lúta að tollamálum sem og tolleftirlitsferlinu.
• Greiningarhæfni og reynsla af greiningarstörfum.
• Reynsla af vinnslu tölfræðigagna og samantektar á skýrslum.
• Þekking á kjarasamningum út frá störfum vaktavinnumanna.
• Framúrskarandi skipulags- og leiðtogahæfni.
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum.
• Að geta sýnt sveigjanleika í starfi.
• Mjög góð tölvufærni sem nýtist í starfi, t.d. mjög góð kunnátta á Excel.
• Færni til að tjá sig skipulega bæði í ræðu og riti á íslensku og ensku.
• Hæfni til frumkvæðis, sjálfstæðra og traustra vinnubragða sem og teymisvinnu.
• Almenn ökuréttindi.
Háskólamenntun eða annað nám sem nýtist í starfi og þekking á einu Norðurlandatungumáli er kostur.
Frekari upplýsingar
Um er að ræða fullt starf í dagvinnu og er megin starfsstöð á Keflavíkurflugvelli. Sett verður í embættið
til reynslu í eitt ár sbr. 24. gr. laga nr. 70/1996. Ákvörðun um skipun í embættið til fimm ára verður tekin
að reynslutíma loknum. Í tengslum við ráðningu aðstoðaryfirtollvarðar þurfa umsækjendur sem ekki
hafa lokið Tollskóla ríkisins að þreyta inntökupróf/þrekpróf, en nánari upplýsingar um það er að finna á
https://www.skatturinn.is/um-rsk/tollskoli-rikisins/inntokuprof/inntokuprof
Umsóknir skulu fylltar út á www.starfatorg.is. Ferilskrá sem inniheldur ítarlegar upplýsingar m.a. um menntun,
fyrri störf, umsagnaraðila og annað er máli skiptir þarf að fylgja með svo umsókn teljist fullnægjandi.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs og Tollvarðafélags Íslands. Um
starfskjör, réttindi og skyldur gilda að öðru leyti lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996.
Enginn verður skipaður til starfans sem hefur gerst sekur um refsivert athæfi.
Um nánari skilyrði fer skv. 6. gr. laga nr. 70/1996.
Umsóknarfrestur er til og með 24. maí 2022 og verður öllum umsóknum svarað þegar ákvörðun hefur
verið tekin um ráðningu. Umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðrún Sólveig Ríkarðsdóttir, yfirtollvörður, í síma 442-1000 eða í
tölvupósti á gudrun.s.rikardsdottir@skatturinn.is

skatturinn.is

Upplýsingaver opið:
Mán.-fim. 9:00-15:30
Fös. 9:00-14:00

Laus störf við leikskólann Mánaland, Vík í Mýrdal
Leikskólinn Mánaland auglýsir lausar stöður fyrir næsta skólaár.
Leikskólinn er tveggja deilda 30 barna leikskóli fyrir börn á aldrinum 1-6 ára. Mánaland vinnur eftir gildum heilsueflandi leikskóla.
Við leggjum áherslu á holla og góða næringu auk góðrar almennrar lýðheilsu. Við vinnum með Vináttuverkefnið Blæ á báðum
deildum leikskólans. Leikskólinn okkar er í sífelldri þróun og
leitum við því að starfsfólki sem er tilbúið til að ganga í liðið okkar
og þróa starfið enn frekar. Við hugsum stórt og erum að undirbúa
byggingu nýs, þriggja deilda, 60 barna leikskóla sem við áætlum
að flytja inn í á næsta ári.

Við bjóðum upp á:
• Tækifæri til símenntunar.
• Þátttöku í þróun leikskólastarfsins.
• Að verða hluti af fersku, áhugasömu og faglegu vinnuumhverfi
sem er í stöðugri þróun.
• Húsnæðishlunnindi.
• Aðstoð við að útvega húsnæði.
• Flutningsstyrk.
• Umfram allt skemmtilegan vinnustað.

Við leitum að starfsfólki í eftirtalin störf:
• Deildarstjórar
• Leikskólakennarar
• Leikskólakennarar með stuðning
• Sérkennslustjóri/Sérkennari
• Þroskaþjálfi
• Leiðbeinendur

Frekari upplýsingar um starfið:
Laun eru samkvæmt samningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ v/Félags leikskólakennara. Leiðbeinendur falla undir
kjarasamninga Sambands íslenskra sveitarfélaga og Foss.

Við leitum að starfsmönnum sem hafa:
• Leikskólakennaramenntun og leyfisbréf leikskólakennara.
• Gott vald á íslensku máli í ræðu og riti.
• Reynslu af uppeldis – og kennslustörfum með ungum börnum.
• Lipurð og sveigjanleika í samskiptum.
• Frumkvæði í starfi og faglegan metnað.
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð.

Starfshlutfall: Eftir samkomulagi.
Ef ekki fæst leikskólakennari til starfa verður ráðinn
leiðbeinandi eða starfsmaður með aðra uppeldismenntun.
Umsóknarfrestur er til 31. 5. 2022.
Um framtíðarstarf er að ræða og æskilegt að viðkomandi geti
hafið störf ekki síðar en 10.08. 2022.
Einstaklingar af öllum kynjum eru hvattir til að sækja um.
https://manaland.leikskolinn.is/Upplysingar/Starfsumsokn

Við ráðum
Ráðum býður upp á ráðgjöf
og ráðningarþjónustu sniðna
að þörfum viðskiptavinarins.

Nánari upplýsingar um starfið veitir: Bergný Ösp Sigurðardóttir leikskólastjóri í síma 487 – 1241 og tölvupósti á manaland@manaland.is.

Stjórnendaleit
Reynsla og gott tengslanet sérfræðinga
Ráðum skilar árangri þegar finna þarf æðstu
stjórnendur eða fólk í stjórnir fyrirtækja.

Sérfræðingur á skrifstofu
stjórnskipunar og stjórnsýslu
Forsætisráðuneytið auglýsir laust til umsóknar starf sérfræðings á skrifstofu

stjórnskipunar og stjórnsýslu. Í boði er fjölbreytt starf í krefjandi starfsumhverfi þar
sem reynir meðal annars á sveigjanleika, skipulagningu, frumkvæði og hæfni til
að setja fram mál í ræðu og riti.

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
Helstu verkefni og ábyrgð

• Undirbúningur ríkisráðsafgreiðslna og
ríkisráðsfunda
• Aðstoð við og þátttaka í verkefnum
alþjóðafulltrúa ráðuneytisins

Hæfniskröfur

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Þekking og reynsla af opinberri
stjórnsýslu er æskileg

• Undirbúningur ýmissa viðburða

• Reynsla af starfi innan Stjórnarráðsins
er kostur

• Aðkoma að undirbúningi
ríkisstjórnafunda

• Góð íslensku- og enskukunnátta og
hæfni til að setja fram mál í ræðu og riti

• Upplýsinga- og gagnaöflun og svörun
erinda
• Þátttaka í umbótastarfi og teymisvinnu
• Ýmis önnur tilfallandi verkefni og
afleysingar innan ráðuneytisins

• Góð tölvufærni og þekking á helstu
Office365 forritum
• 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

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%.
Nánari upplýsingar veita
Páll Þórhallsson skrifstofustjóri pall.thorhallsson@for.is
Eydís Eyjólfsdóttir mannauðsstjóri eydis.eyjolfsdottir@for.is

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.

Umsóknarfrestur er til og með 16. maí 2022

Nánari upplýsingar og umsóknarferli á starfatorg.is

Stjórnarráð Íslands
Forsætisráðuneytið

WWW.RADUM.IS | 519 6770 | RADUM@RADUM.IS

TækniTeiknari óskasT Til sTarfa
1. verðlaun í opinni hugmyndasamkeppni
um Reykjanesbraut, þverun, uppbyggingu
og tengingar í Smára.

Fjölbreytt verkefni eru
framundan hjá okkur
og við viljum breikka
breiðan hóp okkar með
tækniteiknara.
Starfsreynsla á
arkitektastofu er kostur
og kunnátta á helstu
teikniforrit, ss. Revit er
nauðsynleg.

Þátttakandi
í íslensku
atvinnulífi
í 50 ár

ASK arkitektar er alhliða arkitektastofa sem fæst við hefðbundin verkefni á sviði
byggingarlistar, hönnun nýbygginga, endurhönnun eldri bygginga, skipulag eldri
byggðar og nýbyggingasvæða, hönnunarstjórn o.fl. Verkefni stofunnar hafa verið
unnin fyrir fyrirtæki, sveitarfélög og einstaklinga. Teiknistofan er í miðborg Reykjavíkur og
eru starfsmenn nú 25 talsins.

Ákjósanlegt er að
umsækjendur geti hafið
störf sem fyrst.
Umsókn skal senda til
ASK arkitekta á
netfangið ask@ask.is
fyrir 28. maí 2022.

ASK arkitektar - Geirsgötu 9 - 101 Reykjavík - 515 0300 -www.ask.is

Sérfræðingur í fjármálum
og rekstri
Forsætisráðuneytið auglýsir laust til umsóknar starf sérfræðings á nýrri skrifstofu
innri þjónustu. Í boði er áhugavert og krefjandi starf þar sem reynir meðal annars á
greiningarhæfni, sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði og lipurð í samskiptum.

Helstu verkefni og ábyrgð

Hæfniskröfur

• Vinna við fjármálaáætlun ásamt
aðkomu að stefnumótun og
kostnaðarmati

• Þekking og reynsla af Oracle
bókhaldskerfi ríkisins

• Fjárlagagerð

• 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

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• 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 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%.
Nánari upplýsingar veita

Margrét Hallgrímsdóttir skrifstofustjóri margret.hallgrimsdottir@for.is
Eydís Eyjólfsdóttir mannauðsstjóri eydis.eyjolfsdottir@for.is
Umsóknarfrestur er til og með 16. maí 2022.

Nánari upplýsingar og umsóknarferli á starfatorg.is

Stjórnarráð Íslands
Forsætisráðuneytið

Innri endurskoðun og ráðgjöf

Fagstjóri ráðgjafar
Innri endurskoðun og ráðgjöf Reykjavíkurborgar auglýsir eftir fagstjóra ráðgjafar.
Verkefni fagstjóra er að vakta og fylgjast með eðli kvartana borgarbúa til einstakra fag- og kjarnasviða og eftir atvikum bregðast við með frumkvæðisathugunum. Einnig að veita borgarbúum sem leita til IER ráðgjöf, greiða götu þeirra og leiðbeina þeim
í samskiptum sínum við borgina, m.a. um leiðir þeirra til að leita réttar síns telji þeir að á sér hafi verið brotið. Fagstjóri ber
ábyrgð á starfi fagsviðs ráðgjafar og tryggir faglega yfirsýn og fagleg gæði í ráðgjafarverkefnum. Fagstjóri tryggir teymisvirkni
og verkefnaskil, veitir hvatningu og endurgjöf innan teymisins og kemur fram fyrir hönd Innri endurskoðunar og ráðgjafar í
verkefnisteymum, á fundum stjórnenda og stjórnar og í samskiptum út á við.
Fagsvið ráðgjafar starfar á grundvelli 3. kafla samþykktar IER sem hljóðar svo:
Ráðgjöf umboðsmanns borgarbúa
Verkefni Innri endurskoðunar og ráðgjafar Reykjavíkurborgar, skv. e lið 1. mgr. 2. gr., er að veita borgarbúum ráðgjöf, greiða
götu þeirra, sætta sjónarmið og leiðbeina þeim í samskiptum sínum við borgina, m.a. um leiðir þeirra til að leita réttar síns
telji þeir að á sér hafi verið brotið. Verkefni samkvæmt þessari grein ná ekki til:
a. efnislegrar umfjöllunar um einstakar pólitískar ákvarðanir.
b. efnislegrar umfjöllunar um starfsmannastefnu.
c. erindisrekstrar fyrir einstaklinga eða fyrirtæki.
d. efnislegrar umfjöllunar um mál sem eru til meðferðar hjá öðrum starfseiningum borgarinnar eða hjá öðrum stjórnvöldum,
s.s. hjá sjálfstæðum úrskurðarnefndum, eða hjá Umboðsmanni Alþingis, dómstólum o.s.frv.
Þau verkefni Innri endurskoðunar og ráðgjafar Reykjavíkurborgar sem falla undir d lið 1. mgr. 2. gr. felast í því að vakta og
fylgjast með eðli kvartana borgarbúa til einstakra fag- og kjarnasviða yfir veittri þjónustu og eftir atvikum bregðast við með
frumkvæðisathugunum. Vöktun þessi skal þjóna því markmiði að efla samvinnu innan stjórnsýslunnar um meðferð kvörtunarmála, ná fram skilvirkni og koma í veg fyrir of mikið flækjustig og tvíverknað í verklagi.
Menntunar- og hæfniskröfur
• Framhaldsmenntun í lögfræði
• A.m.k. fjögurra ára starfsreynsla á sviði opinberrar
stjórnsýslu.
• Þekking á stefnum, starfsháttum, reglum og lögum sem
snerta rekstur Reykjavíkurborgar og fyrirtækja hennar.
• Umtalsverð samskiptahæfni

• Færni í að leysa úr ágreiningi t.d. með aðferðafræði
sáttamiðlunar.
• Faglegt frumkvæði, drifkraftur og umbótasinnuð hugsun
• Góð hæfni í íslensku og ensku í ræðu og riti.
• Góð tölvufærni

Umsóknarfrestur er til og með 25. maí n.k.
Nánari upplýsingar veitir Hallur Símonarson, Innri endurskoðandi Reykjavíkurborgar
á netfanginu hallur.simonarson@reykjavik.is eða í síma 411-4600
Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að
vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

Vinnvinn | Kringlan 7 | 103 Reykjavík
Sími 552 1212 | vinnvinn@vinnvinn.is | www.vinnvinn.is

Erum við
að leita
að þér?

HEFUR
ÞÚ ROÐ
VIÐ OKKUR?
Kerecis leitar að dugmiklu og drífandi fólki til að
taka þátt í örum vexti fyrirtækisins á heimsvísu!

VERKEFNASTJÓRI Í VÖRUÞRÓUN

SÉRFRÆÐINGUR Í GÆÐADEILD

SÉRFRÆÐINGUR Í SKRÁNINGARDEILD

Starfsmaður mun vinna að vöruþróunarverkefnum frá
hugmynd að framleiðslu og bera ábyrgð á
vöruþróunarverkefnum; þ.m.t. uppsetningu verkefnis,
framvindu, kostnaðargreiningum og þeim prófunum
sem þarf að gera til að vara komist á markað.

Starfsmaður mun vinna náið með gæðastjóra við að
stýra og þróa gæðakerﬁ Kerecis sem skilgreint er skv.
lögum um lækningavörur.

Starfsmaður mun gegna mikilvægu hlutverki í heildarumsýslu markaðsleyfa fyrirtækisins á þeim
markaðssvæðum þar sem vörur Kerecis eru seldar.

Starfssvið

Starfssvið

Starfssvið

• Innri og ytri úttektir
• Skjalastjórnun og vinnslu úrbóta
• Fyrirbyggjandi aðgerðir

• Uppfærsla á tækniskjölum
• Skráning í alþjóðlega gagnagrunna er varða
vöruöryggi
• Skráning á ný markaðssvæði

• Verkefnastýring vöruþróunarverkefna
• Kostnaðar- og tímaáætlun vöruþróunarverkefna
• Kortlagning prófana og eftirfylgni með áætlunum

Menntunar og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ
• Reynsla í verkefnastjórnun og áhugi á tækniþróun
• Skipulag, frumkvæði og drifkraftur
Upplýsingar veitir Dóra Hlín Gísladóttir
(dhg@kerecis.com)

Menntunar og hæfniskröfur
•
•
•
•

Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ
Mjög góð enskukunnátta
Nákvæmni og gott auga fyrir smáatriðum
Skipulag, frumkvæði og drifkraftur

Upplýsingar veitir Klara Sveinsdóttir
(ks@kerecis.com)

Menntunar og hæfniskröfur
•
•
•
•

Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ
Nákvæmni og gott auga fyrir smáatriðum
Mjög góð enskukunnátta og hæfni í textagerð
Reynsla af skráningarvinnu á lyfjum eða
lækningavörum æskileg

Upplýsingar veitir Hilmar Hilmarsson
(hh@kerecis)

SÉRFRÆÐINGUR Í MARKAÐSMÁLUM
FYRIR EVRÓPU

SÉRFRÆÐINGUR Í MANNAUÐSMÁLUM
FYRIR EVRÓPU

Starfsmaður mun vinna að markaðsmálum fyrir
meginland Evrópu og starfa náið með markaðs- og
vöruteymi Kerecis og sölufólki Kerecis við markaðssetningu á vörum fyrirtækisins í Evrópu.

Starfsmaður mun vinna að verkefnum er snúa að
framþróun og starfsánægju starfsmanna fyrirtækisins
í Evrópu (aðallega Ísland, Þýskaland og Sviss) ásamt því
að reka ráðningaferli fyrirtækisins á svæðinu.
Starfsmaður er hluti af alþjóðlegu mannauðsteymi
Kerecis og heyrir undir mannauðsstjóra fyrirtækisins á
skrifstofu fyrirtækisins á Washington D.C. svæðinu.

Kerecis er það fyrirtæki sem vex hraðast í heiminum
á sviði meðferðar á vefjaskaða og byggir tækni sína á
hagnýtingu á roði og ﬁtusýrum. Vörur Kerecis eru
notaðar til að meðhöndla margskonar vefjaskaða, s.s.
húðvandamál, skurðsár, þrálát sár, brunasár, munnholssár, heilabastsrof og til enduruppbyggingar
brjósta og kviðveggs.

Helstu verkefni og ábyrgð

Kerecis hefur vakið athygli á heimsvísu og á félagið í
samstarﬁ um þróun og notkun á tækni þess víða um
heim m.a. við bandarískar varnarmálastofnanir.

Starfssvið
• Þróa og innleiða markaðsaðgerðir í Evrópu
• Undirbúa og skipuleggja viðburði í samvinnu við sölu-,
markaðs- og vöruteymi
• Ferðalög eru áætluð 15-20%

Menntunar og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ
• Þekking og reynsla af markaðsmálum
• Rík áhersla á frumkvæði, sjálfstæði og
skipulagshæfni
• Góð ensku- og þýskukunnátta í ræðu sem riti
Upplýsingar veitir Guðmundur Óskarsson
(gosk@kerecis.com)

• Ráðningarferli
• Framkvæmd mannauðsstefnu
• Þátttaka í stefnumótun fyrirtækisins í
mannauðsmálum
• Skýrslur og greiningar varðandi ráðningar og
starfmannamál

Menntunar og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ
• Þriggja til ﬁmm ára starfsreynsla í mannauðsmálum
eða á sambærilegu sviði
• Góð ensku- og íslenskukunnátta í ræðu sem riti
ásamt a.m.k. grunnþekkingu í þýsku
• Rík áhersla á frumkvæði, sjálfstæði og
skipulagshæfni
Upplýsingar veitir Elina Erlendsson (ee@kerecis)

KERECIS.COM

Um 300 starfsmenn starfa hjá fyrirtækinu á Ísaﬁrði, í
Reykjavík, í Sviss, í Þýskalandi og í Bandaríkjunum.

KERECIS ÍSAFIRÐI
SUNDSTRÆTI 38
400 ÍSAFJÖRÐUR

KERECIS REYKJAVÍK
LAUGAVEGUR 77
101 REYKJAVÍK

KERECIS SVISS
WEBEREISTRASSE 61
8134 ADLISWIL

KERECIS BANDARÍKIN
2300 CLARENDON BLVD
SUITE 1210

+354 419 8000

+354 419 8000

+41 43 499 15 66

ARLINGTON
VIRGINIA 22201
+1 703 287 8752

Staðsetning starfanna er í Reykjavík eða á Ísaﬁrði.
Umsóknir berist til careers@kerecis.com fyrir lok dags
29. maí n.k.

Leikskólaráðgjafi
á leikskóladeild
Kópavogsbæjar

Þingeyjarskóli í Þingeyjarsveit auglýsir
eftirfarandi stöður lausar til umsóknar:

Staða grunnskólakennara (100%)
Staða textílkennara (50-60%)
Staða tónlistarkennara (100%)

Menntasvið Kópavogsbæjar rekur 19 leikskóla í sveitarfélaginu. Í leikskólum Kópavogs eru u.þ.b.
2100 börn og um 700 starfsmenn í um 550 stöðugildum.
Kópavogsbær er barnvænt og heilsueflandi sveitarfélag þar sem leikskólarnir vinna að innleiðingu
Barnasáttmálans í öllu sínu starfi. Starf leikskóla Kópavogs einkennist af faglegum metnaði þar sem
lögð er áhersla á skapandi og ánægjulegt starfsumhverfi barna og starfsmanna. Mikilvægt er að leikskólaráðgjafi sé jákvæður og uppbyggjandi í samskiptum, hafi ríkan vilja til að ná árangri og brennandi
áhuga á þróun leikskólastarfs til framtíðar. Leikskólaráðgjafi er ráðgefandi í sérverkefnum, þróunarverkefnum og nýbreytni í leikskólastarfi og miðlar þekkingu og nýjungum á sviði leikskólafræða.
Helstu verkefni:
· Hefur eftirlit með uppeldis- og menntastarfi og aðbúnaði í leikskólum og veitir ráðgjöf.
· Ábyrgð á móttöku og stuðningi við börn með annað móðurmál en íslensku.
· Ábyrgð á framkvæmd ytra mats í leikskólum.
· Ábyrgð á skilgreindum verkefnum, m.a. í aðgerðaráætlun menntastefnu Kópavogs.
· Ábyrgð á skipulagi ákveðinna viðburða á vegum leikskóladeildar.
· Veitir ráðgjöf vegna foreldrasamstarfs í leikskólum og sér um samskipti vegna mála sem upp kunna
að koma milli foreldra og leikskóla.
· Ráðgefandi varðandi starfsmannamál og aðstoðar við úrlausn mála ef á þarf að halda.
· Ábyrgð á skipulagi fræðslu og þjálfunar starfsmanna leikskóla í samráði við mannauðsráðgjafa.
· Hefur umsjón með öflun gagna varðandi ýmis leikskólamál og úrvinnslu þeirra.
· Aðstoðar við undirbúning leikskólanefndarfunda í samráði við deildarstjóra
Menntunar- og hæfniskröfur
· Leikskólakennaramenntun og leyfisbréf kennara.
· Framhaldsmenntun á sviði uppeldis- og menntunarfræða og/eða stjórnunar eða önnur menntun sem
nýtist í starfi (Diplóma að lágmarki).
· Reynsla af starfi og stjórnun í leikskóla.
· Hæfni til að leiða faglega forystu, sýn og vilji til nýbreytni og þróunar í leikskólamálum.
· Góð færni í mannlegum samskiptum, skipulagsfærni og vönduð vinnubrögð.
· Reynsla af verkefnastjórnun æskileg.
· Frumkvæði, lausnamiðuð hugsun og metnaður til að ná árangri í starfi.
· Færni til að tjá sig skipulega bæði í ræðu og riti.
Umsóknarfrestur er til og með 29. maí 2022.

Við leitum að kennurum sem:
- Treysta sér í faglega og metnaðarfulla vinnu
- Hafa lausnamiðaða nálgun á viðfangsefnum
- Eru sveigjanlegir og með góða samskiptahæfni
- Eru sjálfstæðir í vinnubrögðum og sýna/búa yfir frumkvæði
- Hafa metnað til að takast á við ný og spennandi verkefni
- Vilja taka þátt í teymisvinnu
Þingeyjarskóli er samrekinn leik-, grunn- og tónlistarskóli með rétt
um 100 nemendur. Þar af tæplega 30 leikskólanemendur á tveimur
starfsstöðvum. Áhersla er lögð á teymisvinnu og fjölbreytta
kennsluhætti innan skólans.
Rík tónlistarhefð er við skólann og allt tónlistarnám fer fram
á skólatíma. Af 70 nemendum grunnskóladeildar eru rúmlega
50 nemendur í hljóðfæra og söngnámi við tónlistardeildina.
Lögð er áhersla á samvinnu og sameiginlega ábyrgð starfsmanna
á verkefnum skólans.
Þingeyjarskóli styðst við uppeldisstefnuna Jákvæður agi.
Gerðar eru kröfur um mikla hæfni í mannlegum samskiptum,
stundvísi og hreint sakavottorð.
Möguleiki er á húsnæði á staðnum.
Stöðurnar eru lausar frá og með 1. ágúst 2022
Umsóknarfrestur er til 25. maí 2022
Umsóknir skulu sendast á netfangið
johannrunar@thingeyjarskoli.is
Nánari upplýsingar veitir Jóhann Rúnar Pálsson skólastjóri
í vs 4643580 /8990702 eða í gegnum netfangið
johannrunar@thingeyjarskoli.is

Nánari upplýsingar um starfið má finna á ráðningarvef Kópavogsbæjar https://kopavogur.alfred.is/
Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt í gegnum ráðningarkerfið Alfreð.

kopavogur.is

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.

Starfs- og ábyrgðarsvið
·
·
·
·
·
·

Menntunar- og hæfniskröfur

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

Tannlæknar og
tanntæknar athugið
Tannlæknastofan Krýna er að stækka við sig og auglýsir því eftir
tannlækni til starfa á nýrri stofu að Fellsmúla 26 í Reykjavík.
Starfsreynsla er æskileg en ekki nauðsynleg og starfshlutfall
er samkomulagstriði

Fyrirtæki
ársins
2021

Jafnframt viljum við bæta við okkur tanntækni eða aðstoðarmanneskju tannlæknis. Um er að ræða 100% starf en starfshlutfall er þó umsemjanlegt. Starfsreynsla er skilyrði.
Tannlæknastofan Krýna er í nýinnréttuðu húsnæði og vel búin
á allan hátt. Við leggjum áherslu á notkun þrívíddartækni til að ná
besta mögulega árangri fyrir skjólstæðinga okkar.
Krýna er metnaðarfullur, líflegur og skemmtilegur vinnustaður
þar sem hlúð er að sjúklingum sem og starfsfólki.
Tannsmíðastofa er á staðnum.
Umsókn ásamt ferilskrá sendist á netfangið kryna@kryna.is
fyrir 1. júní nk.

Fellsmúla 26 - 5. hæð • 108 Reykjavík

Viltu vinnu í fallegu umhverfi
með góðu og skapandi fólki?
Fjarðabyggð leitar eftir metnaðarfullum stjórnendum og kennurum til starfa við skólana
í sveitarfélaginu. Skólarnir í Fjarðabyggð veita metnaðarfulla og framsækna
grunnmenntun á öllum skólastigum. Markmiðið er að gera Fjarðabyggð að góðum stað
fyrir börn og ungmenni að njóta fræðslu og frístunda.
Eftirtaldar stöður er lausar við skólastofnanir Fjarðabyggðar fyrir næsta skólavetur
Skólastjóri við Leikskólann Eyrarvelli

Fjarðabyggð auglýsir lausa til umsóknar stöðu skólastjóra við leikskólann Eyrarvelli.
Leikskólinn Eyrarvellir í Neskaupstað er 100 nemenda leikskóli í nýju glæsilegu húsnæði sem stendur í næsta nágrenni
við grunn- og tónlistarskóla staðarins, bókasafn og íþróttahús.

Grunnskólar Fjarðabyggðar:
Fjarðabyggð auglýsir eftir umsóknum í eftirtaldar stöður við grunnskólana í Fjarðabyggð:
• Grunnskóli Fáskrúðsfjarðar: Sérkennari
• Grunnskóli Reyðarfjarðar: Umsjónarkennari, list- og verkgreinar, raungreinar og enska
• Nesskóli: Yfirþroskaþjálfi

Tónlistarskólar Fjarðabyggðar:

Fjarðabyggð auglýsir eftir umsóknum í stöðu tónlistakennara við Tónlistarskóli Eskifjarðar og Reyðarfjarðar.
Um er að ræða bæði píanókennslu og blásturkennslu.
Sjá má nánari upplýsingar um störfin á heimasíðu Fjarðabyggðar www.fjardabyggd.is
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til 29. maí 2022.
Sótt er rafrænt um starfið á ráðningarvef Fjarðabyggðar - starf.fjardabyggd.is

FJARÐABYGGÐ
fjardabyggd.is
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Laus störf við leikskólann Mánaland, Vík í Mýrdal
Leikskólinn Mánaland auglýsir lausar stöður fyrir næsta skólaár.
Leikskólinn er tveggja deilda 30 barna leikskóli fyrir börn á aldrinum 1-6 ára. Mánaland vinnur eftir gildum heilsueflandi leikskóla.
Við leggjum áherslu á holla og góða næringu auk góðrar almennrar lýðheilsu. Við vinnum með Vináttuverkefnið Blæ á báðum
deildum leikskólans. Leikskólinn okkar er í sífelldri þróun og
leitum við því að starfsfólki sem er tilbúið til að ganga í liðið okkar
og þróa starfið enn frekar. Við hugsum stórt og erum að undirbúa
byggingu nýs, þriggja deilda, 60 barna leikskóla sem við áætlum
að flytja inn í á næsta ári.

Við bjóðum upp á:
• Tækifæri til símenntunar.
• Þátttöku í þróun leikskólastarfsins.
• Að verða hluti af fersku, áhugasömu og faglegu vinnuumhverfi
sem er í stöðugri þróun.
• Húsnæðishlunnindi.
• Aðstoð við að útvega húsnæði.
• Flutningsstyrk.
• Umfram allt skemmtilegan vinnustað.

Við leitum að starfsfólki í eftirtalin störf:
• Deildarstjórar
• Leikskólakennarar
• Leikskólakennarar með stuðning
• Sérkennslustjóri/Sérkennari
• Þroskaþjálfi
• Leiðbeinendur

Frekari upplýsingar um starfið:
Laun eru samkvæmt samningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ v/Félags leikskólakennara. Leiðbeinendur falla undir
kjarasamninga Sambands íslenskra sveitarfélaga og Foss.

Við leitum að starfsmönnum sem hafa:
• Leikskólakennaramenntun og leyfisbréf leikskólakennara.
• Gott vald á íslensku máli í ræðu og riti.
• Reynslu af uppeldis – og kennslustörfum með ungum börnum.
• Lipurð og sveigjanleika í samskiptum.
• Frumkvæði í starfi og faglegan metnað.
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð.

Starfshlutfall: Eftir samkomulagi.
Ef ekki fæst leikskólakennari til starfa verður ráðinn
leiðbeinandi eða starfsmaður með aðra uppeldismenntun.
Umsóknarfrestur er til 31. 5. 2022.
Um framtíðarstarf er að ræða og æskilegt að viðkomandi geti
hafið störf ekki síðar en 10.08. 2022.
Einstaklingar af öllum kynjum eru hvattir til að sækja um.
https://manaland.leikskolinn.is/Upplysingar/Starfsumsokn

Nánari upplýsingar um starfið veitir: Bergný Ösp Sigurðardóttir leikskólastjóri í síma 487 – 1241 og tölvupósti á manaland@manaland.is.

Einstakt tækifæri fyrir
metnaðarfulla kennara!
Flóaskóli auglýsir eftir kennurum til starfa skólaárið 2022 - 2023.
Skólinn er staðsettur á Villingaholti í Flóahreppi, sem er í um
20 mínútna akstursfjarlægð frá Selfossi. Í skólanum eru 118
nemendur í 1. – 10. bekk og rúmlega 30 starfsmenn.
Við Flóaskóla starfar öflugur og metnaðarfullur hópur fólks
sem vinnur samhent að því að skapa jákvætt og uppbyggjandi
vinnuumhverfi, hlúa vel að nemendum og stuðla að því að þeir
nái að vaxa og dafna í námi og starfi. Í Flóaskóla leggjum við
áherslu á einstaklingsmiðað nám, teymiskennslu og öfluga
stoðþjónustu. Við erum heilsueflandi grunnskóli og vinnum
samkvæmt hugmyndafræði „Uppeldi til ábyrgðar“ og vinnum
markvisst með samskipti og líðan nemenda. Auk þess er skólinn þátttakandi í Grænfánaverkefninu.
Við leitum að umsjónarkennurum á yngsta, mið og elsta stig.
Auk þess er um að ræða kennara í textíl, tónmennt, ensku,
upplýsinga- og tæknimennt.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Grunnskólakennari, uppeldismenntun eða önnur
háskólamenntun sem nýtist í starfi, leyfisbréf til kennslu
• Skipulögð vinnubrögð og hæfni í samskiptum
• Frumkvæði og vilji til að leita nýrra leiða í skólastarfi
• Góð íslenskukunnátta og færni í upplýsinga- og tæknimennt
• Þekking á „Uppeldi til ábyrgðar“ er æskileg
• Áhugi á þróunarstarfi
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra
sveitarfélaga og viðeigandi stéttarfélags.
Nánari upplýsingar veitir Gunnlaug Hartmannsdóttir, skólastjóri
í síma 771-8342.
Umsóknarfrestur er til og með 30. maí 2022, ráðið verður í
störfin frá 1. ágúst 2022. Umsókn með upplýsingum um menntun
og starfsreynslu sendist á netfangið: gunnlaug@floaskoli.is.

VERKEFNASTJÓRI/TÆKNIFULLTRÚI
Við leitum að öflugum og metnaðarfullum aðila í 100% starf verkefnastjóra á tæknideild
Framkvæmdasviðs. Framundan eru fjölbreytt og spennandi verkefni þar sem reynir á hugmyndaauðgi
og útsjónarsemi auk þess mun viðkomandi taka virkan þátt í mótun starfsins.
Næsti yfirmaður verkefnastjóra er sviðsstjóri Framkvæmdasviðs.

Helstu verkefni
Eftirfylgni og umsjón með skipulags- og byggingarmálum og mannvirkjagerð.
Söfnun og miðlun gagna í skipulags- og byggingamálum.
Þátttaka í stefnumótun í málaflokki skipulags- og byggingarmála og annast framkvæmd
þeirra mála.
Umsjón með landbúnaðarmálum, lóðum, lendum og dýrahaldi.
Önnur verkefni í samráði við næsta yfirmann.
Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
Þekking og reynsla á sviði skipulags- og byggingamála er kostur.
Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu eða sambærilegu er kostur.
Gott vald á íslenskri tungu í ræðu og riti.
Góð almenn tölvukunnátta og þekking á upplýsingatækni.
Góð samstarfs- og samskiptahæfni.
Rík þjónustulund og framúrskarandi jákvæðni.
Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
Skipulagshæfni og nákvæmni.
Dalvíkurbyggð er blómlegt sveitarfélag við Eyjafjörð með öflugu atvinnu- og menningarlífi.
Umhverfið er öruggt og sérlega fjölskylduvænt með metnaðarfullum grunn-, leik-, og
tónlistarskólum. Náttúrufegurð er mikil og aðstaða til íþróttaiðkunar og hvers kyns
útivistar er framúrskarandi. Nánari upplýsingar má finna á www.dalvikurbyggd.is
Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og
viðkomandi stéttarfélags.
Við hvetjum áhugasama til að sækja um óháð kyni og uppruna.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Umsóknarfrestur er til og með 26. maí 2022.
Sækja skal um á www.mognum.is. Umsókn þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf
þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni umsækjanda.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigríður Ólafsdóttir hjá Mögnum, sigga@mognum.is.

STÖRF HJÁ

GARÐABÆ
Flataskóli
• Umsjónarkennari
• Starfsmenn á frístundaheimili
Hofsstaðaskóli
• Náms- og starfsráðgjaﬁ
Leikskólinn Akrar
• Deildarstjóri
• Leikskólakennari
Leikskólinn Bæjarból
• Aðstoðarleikskólastjóri
Krókamýri – heimili fatlaðs fólks
• Sumarstöf
Fjölskyldusvið
• Stuðningur við ungan mann
Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns,
eru hvattir til að sækja um.
Nánari upplýsingar má ﬁnna á ráðningarvef
Garðabæjar https://starf.gardabaer.is

gardabaer.is

Sérfræðingur í afgreiðslu
Skatturinn leitar að jákvæðum, drífandi og talnaglöggum sérfræðingi til starfa á Innheimtu- og
skráasvið Skattsins í verkefni tengd afgreiðslu og þjónustu til viðskiptavina um innheimtumál.
Innheimtu- og skráasvið annast innheimtu opinberra gjalda í stjórnsýsluumdæmi sýslumannsins
á höfuðborgarsvæðinu. Þar fer einnig fram vanskilainnheimta og erlend innheimta samkvæmt
gagnkvæmum innheimtusamningum. Þar er einnig sinnt eftirlits- og leiðbeiningarhlutverki
með innheimtumönnum ríkissjóðs á landsvísu auk þess að sjá um rekstur fyrirtækja- og
ársreikningaskráa á landsvísu. Sviðið skiptist í þrjár deildir, þ.e. afgreiðslu, fyrirtækja- og
ársreikningaskrá og lögfræðiinnheimtu. Á sviðinu er einnig starfrækt stoðþjónustueining sem
starfar þvert á sviðið.
Starfsstöð Innheimtu- og skráasviðs er á Tryggvagötu 19, Reykjavík.

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.

Helstu verkefni og ábyrgð
•
•
•
•
•
•
•
•

Leiðbeiningar og upplýsingagjöf til gjaldenda um innheimtumál.
Samskipti við stjórnvöld og stofnanir varðandi innheimtumál.
Yfirumsjón með daglegu uppgjöri sjóða ásamt umsjón með bakvinnsluverkefnum.
Bókun greiðslna og umsjón með bankareikningum.
Framkvæmd erlendra millifærslna.
Uppgjör á sjóðum embættisins til bókhalds.
Þróun verkferla verkefna afgreiðslu og þjónustu í átt til aukinnar rafvæðingar.
Samstarf við aðra starfsmenn og stofnanir varðandi þróun verkferla
í afgreiðslu og þjónustu.
• Aðstoð við þróun á Tekjubókhaldskerfi ríkisins.
• Þjálfun nýrra starfsmanna.
• Afleysing deildarstjóra í fjarveru hans.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Viðeigandi háskólamenntun sem nýtist í starfi, lágmarksmenntun er bakkalár gráða.
• Þekking á Tekjubókhaldskerfi ríkisins, upplýsingakerfi Skattsins, ásamt öðrum þeim
upplýsingakerfum er nýtast við starfið er kostur.
• Fagþekking á innheimtuferli Skattsins og framkvæmd þess er kostur.
• Þekking og/eða reynsla af opinberri stjórnsýslu er kostur.
• Gott vald á íslensku í töluðu og rituðu máli er skilyrði, önnur
tungumálakunnátta er kostur.
• Talnafærni og greiningarhæfni.
• Skipulögð, nákvæm og sjálfstæð vinnubrögð.
• Lipurð og færni í mannlegum samskiptum.
• Jákvæðni og rík þjónustulund.
• Geta til að vinna undir álagi.
• Góð almenn tölvukunnátta.
• Hreint sakavottorð.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Hjörtur Sigurðsson, deildarstjóri, í síma 442-1000 eða
í tölvupósti á netfangið hjortur.sigurdsson@skatturinn.is
Umsóknir skulu fylltar út á vefsíðu Skattsins, skatturinn.is, eða á vefsíðu Starfatorgs, starfatorg.is.
Ferilskrá, auk kynningarbréfs, sem inniheldur ítarlegar upplýsingar m.a. um menntun, fyrri störf,
umsagnaraðila og annað er máli skiptir þarf að fylgja með svo umsókn teljist fullnægjandi.
Umsækjendum um störf hjá Skattinum kann að vera gert að leysa verkefni í ráðningarferlinu
sem kæmu, auk annarra þátta, heildstætt inn í mat á hæfni þeirra til viðkomandi starfa.
Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og viðkomandi
stéttarfélag hafa gert. Starfshlutfall er 100%.
Skatturinn hvetur fólk af öllum kynjum til að sækja um starfið.
Umsóknarfrestur er til og með 24. maí 2022 og verður öllum umsóknum svarað þegar ákvörðun
hefur verið tekin um ráðningar.
Gildi Skattsins eru fagmennska, framsækni og samvinna.

442 1000

Upplýsingaver opið:
Mán.-fim. 9:00-15:30
Fös. 9:00-14:00

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.

WWW.RADUM.IS | 519 6770 | RADUM@RADUM.IS

RÁÐUM EHF

• Sími 519 6770 • www.radum.is • radum@radum.is
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Yfirvélstjóra vantar í
afleysingu á Línubátinn
Fjölnir GK 157
Skiptikerfi (2 og 2)
fram að sumarstoppi.
Upplýsingar
í síma 856-5700 Kjartan.

Vilt þú leggja okkur lið við að draga úr loftslagsbreytingum?

Laus störf hjá Grundarfjarðarbæ

Starfsmaður í GAJU
Við leitum af öflugum einstaklingi í teymið okkar í GAJU, gas- og jarðgerðarstöð SORPU
sem hefur áhuga á að taka þátt í og stuðla að aukinni endurvinnslu og minnkun loftlagsáhrifa,
erum við að leita að þér?
Starfsmaður GAJA sinnir daglegum rekstri GAJU. Helstu verkefni eru að taka á móti viðskiptavinum/
flutningsaðilum í móttöku GAJU, sjá um forvinnslu og blöndun vinnsluefnis, mokstur moltu ásamt því
að halda vinnslusvæði, gönguleiðum og öðrum rýmum GAJU þrifarlegum. Starfsmaður í GAJU stýrir
vinnsluferlum og vaktar í rafrænu stjórnkerfi stöðvarinnar SCADA. Hann hefur eftirlit með vinnslukerfum s.s. gas- og meltuvökvalögnum og sinnir viðhaldi í samvinnu við viðhald steymið í Álfsnesi.
Vinnan fer að töluverðu leiti fram á stærri vinnuvélum, svo sem hjólaskóflu og dráttarvél.
Hæfniskröfur:
• Frumkvæði, sjálfstæð, skipulögð og lausnamiðuð vinnubrögð
• Áhugi og þekking á umhverfismálum og endurvinnslu
• Góð almenn tölvufærni
• Hæfni í samskiptum, samstarfi og þjónustulund ásamt því að vera ábyrgur og stundvís
• Gott vald á íslensku og færni í ensku
• Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu af smíðavinnu og viðhaldi véla
• Vinnuvélaréttindi, réttindi fyrir stærri vinnuvélar og meirapróf er kostur

Umsóknarfrestur er til og með 31. maí 2022
Hjá SORPU starfa um 150 einstaklingar á 11 starfsstöðvum á höfuðborgarsvæðinu. Alla daga vinnum
við stöðugt að því að gera góða hluti fyrir umhverfið, í því felst meðal annars að draga úr úrgangi og
stuðla að endurnýtingu og endurvinnslu. Við hjá SORPU leggjum mikið upp úr fjölskylduvænu vinnuumhverfi, sveigjanleika, sterkri liðsheild og góðum starfsanda. Við erum með öflugt starfsmannafélag
sem heldur fjölbreytta viðburði yfir allt árið.
Laun og kjör eru samkvæmt sérkjarasamningi Eflingar og SORPU.
Við hlökkum til að heyra frá þér!

• Leikskólastjóri
• Störf á leikskóla
• Umsjón fasteigna og áhaldahús
• Starfsmaður á höfn
• Sumarstörf
• Upplýsingamiðstöð
Nánari upplýsingar á www.grundarfjordur.is

Litróf

BÓKBINDARI
prentsmiðja
ÓSKAST
Bókbindari vanur vélavinnu
og annarri almennri bókbandsvinnu
óskast sem fyrst.

Litróf

Upplýsingar og umsóknir
erlingur@litrof.is

Litróf
Litróf

Litróf

p r e n t s m i ð j a

Sími 563 6000 · litrof@litrof.is · www.litrof.is

Stafræn prentun
Litróf
Stafræn
p rprentun
e n t s m i ð j a
Sölumenn og skrifstofur eru á 2. hæð

Sölumenn og skrifstofur eru á 2. hæð

Starfsfólk óskast á Reykhólum
Verkefnastjóri og starfsfólk óskast í vaktavinnu
í skammtímavistun hjá 15 ára stúlku á Reykhólum.
Mjög skemmtilegt og krefjandi starf í fallegu og rólegu
umhverfi. Einnig vantar tvo sumarstarfsmenn í liðveislu
með sömu stúlku í júní, júlí og ágúst.
Sá möguleiki er fyrir hendi að sumarstarfsmennirnir verði
áfram á Reykhólum eftir sumarið og vinni á skamtímavistuninni í framhaldi. Umsækjendur geta fengið hjálp
við að finna hentugt húsnæði á staðnum, sé þess óskað.
Umsóknarfrestur er til og með 27. maí 2022.
Umsóknir ásamt fylgigögnum sendist Soffíu Guðmundsdóttur, félagsmálastjóra, Hafnarbraut 25, 510 Hólmavík.

Erum við að leita að þér?

Upplýsingar eru veittar í síma 451-3510
og fyrirspurnir og umsóknir má einnig
senda á felagsmalastjori@strandabyggd.is.
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Skóla- og frístundasvið

Leikskólastjóri – Jöklaborg
Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir stöðu leikskólastjóra Jöklaborgar lausa til umsóknar.
Jöklaborg er 6 deilda leikskóli í Breiðholti í Reykjavík með starfsleyfi fyrir 118 börn. Leikskólinn er staðsettur í Seljahverfi og stutt
er í skemmtilegar gönguleiðir og opin náttúrusvæði. Lögð er áhersla á að skapa hlýlegt lærdómssamfélag barna og fullorðinna.
Leiðarljós leikskólans er: Gleði – Virðing – Sköpun. Unnið er meðal annars eftir kenningum Beritar Bae um samskipti og áhersla
lögð á sjálfseflingu og félagsfærni sem eru tveir af grundvallarþáttum Menntastefnu Reykjavíkurborgar.
Aðrir áhersluþættir starfsins eru meðal annars leikur, læsi, sköpun og lýðræði. Námskrá Jöklaborgar, myndband og fjölmargar
aðrar upplýsingar um leikskólann má finna á netinu: www.joklaborg.is
Leitað er að einstaklingi sem býr yfir leiðtogahæfileikum og er tilbúinn til að leiða áfram gott og metnaðarfullt leikskólastarf
í Jöklaborg.
Umsókn fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf, leyfisbréf til kennslu á leikskólastigi og greinargerð um framtíðarsýn umsækjanda
á starf í leikskólanum. Starfshlutfall er 100%. Ráðið verður í stöðuna frá 1. júní 2022.
Helstu verkefni og ábyrgð
• Vera faglegur leiðtogi leikskólans og móta framtíðarstefnu
hans innan ramma laga, reglugerða, aðalnámskrár og
stefnu Reykjavíkurborgar.
• Bera ábyrgð á daglegu starfi í leikskólanum.
• Skipuleggja foreldrasamstarf í samvinnu við foreldra og
starfsmenn.
• Hafa yfirumsjón með innra mati á starfi leikskólans og
umbótaáætlunum.
• Hvetja til þróunar og nýbreytni í leikskólastarfi.
• Stýra rekstri leikskólans á grundvelli fjárhagsáætlunar.
• Bera ábyrgð á starfsmannamálum, svo sem ráðningum,
vinnutilhögun og starfsþróun.
• Skipuleggja tengsl skólans við ýmsa samstarfsaðila.
intellecta.is

RÁÐNINGAR

Hæfniskröfur
• Leyfisbréf til kennslu á leikskólastigi.
• Viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslureynsla
á leikskólastigi.
• Reynsla af stjórnun æskileg.
• Íslenskukunnátta á stigi B1 skv. skilgreiningu evrópska
tungumárammans skilyrði.
• Stjórnunarhæfileikar og vilji til að leita nýrra leiða.
• Þekking á rekstri, áætlanagerð og fjármálastjórnun.
• Lipurð og hæfni í samskiptum.
• Sjálfstæði og frumkvæði.

Í öllu starfi skóla- og frístundasviðs er unnið að innleiðingu Menntastefnu Reykjavíkur, Látum draumana rætast, þar sem
leiðarljósin eru virkni og þátttaka barna, aukið samstarf og fagmennska.
Umsókn fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf ásamt kynningarbréfi þar sem fram kemur rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi
í starfið. Umsóknarfrestur er til og með 23. maí 2022.
Laun eru samkvæmt samningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kí v/ Félags stjórnenda leikskóla.
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfi á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Elísabet Helga Pálmadóttir í síma 411-1392 og tölvupósti elisabet.h.palmadottir@reykjavik.is
Fríðindi í starfi fyrir starfsfólk Reykjavíkurborgar eru m.a. bókasafnskort og frítt á söfn með
menningarkortinu, heilsuræktarstyrkur, samgöngustyrkur og frítt í sund með ÍTR kortinu.
Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum
og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

Þátttakandi í íslensku
atvinnulífi í 50 ár
hagvangur.is
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ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

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

• Lýsingarbúnaður fyrir innilaug Laugadals
laugar, útboð nr. 15545
• Hverfið mitt 2021-22 austur – Stálstigi,
útboð nr. 15553
Nánari upplýsingar er að finna á
www.reykjavik.is/utbod

Innkaupaskrifstofa

Sími 411 1111

ÚTBOÐ

Sveitarfélagið Ölfus óskar eftir tilboðum í :
„Dagdvöl við þjónustukjarna íbúða
aldraðra Þorlákshöfn“
Um er að ræða viðbyggingu við núverandi þjónustukjarna
íbúða aldraðra við Egilsbraut 9 og mun viðbyggingin innihalda
aðstöðu fyrir starfsmenn og þjónustuþega.
Botnflötur viðbyggingarinnar er 136m2.
Þjónustukjarninn skiptist upp í eitt opið aðalrými sem inniheldur eldhús, borðstofu og setstofu. Eining mun þjónustukjarninn vera með hvíldarherbergi, þjónusturými/starfsmannarými, sjúkrabaðherbergi ásamt geymslu og anddyri.
Að auki er farið í nokkrar breytingar á núverandi húsi s.s. bæta
við salerni fyrir eldhússtarfsfólk, breytingar á skrifstofurými
á jarðhæð og útbúa starfsmannarými og baðherbergi í kjallara.
Verklok eru 1. ágúst 2023.
Útboðsgögn verða afhent á útboðvef sem er aðgengilegur hér:
https://olfus.ajoursystem.net/Tender/DirectLink/314368735c38-4941-aa73-c3b5ba2a52af
Tilboðum skal skila rafrænt í útboðskerfinu Ajour. Tilboð skulu
sett fram með þeim hætti sem sett er fram í útboðskerfinu og
í samræmi við skilmála útboðs og hlaða upp þeim skrám sem
gerð er krafa um. Bjóðandi fær staðfestingarpóst þegar hann
hefur skilað tilboði. Ef enginn póstur berst, hefur afhending
ekki tekist. Bjóðendur skulu í þeim tilfellum leita til Ajour
þjónustuaðila án tafar. Bjóðandi ber ábyrgð á að tilboð berist
á réttum tíma og er hvattur til að hefja tímanlega vinnu við að
skila því inn.
Skilafrestur tilboðs er til kl. 11:00 miðvikudaginn 1. júní 2022.
Komi upp erfiðleikar við að ná í gögn eða hlaða upp tilboði er
bjóðendum bent á ráðgjafa útboðsvefsins til að fá aðstoð í
síma 519 1777
Opnun tilboða verður framkvæmd með rafrænum hætti á
útboðsvefnum eftir að skilafrestur tilboða er liðinn. Bjóðendum
verður því ekki boðið að mæta á opnunarfund en í kjölfar
opnunar tilboða verður bjóðendum sent opnunaryfirlit rafrænt.
Byggingarfulltrúi Ölfus

RÁÐGJÖF
RÁÐNINGAR
RANNSÓKNIR
Síðumúla 5 • 108 Reykjavík • 511 1225 • intellecta.is
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FORVAL
Hönnun á breytingum og
viðbyggingum á fangelsinu
Litla-Hrauni

ÚTBOÐ URRIÐAHOLTSSKÓLI 2. ÁFANGI

Ríkiskaup f.h. Framkvæmdasýslunnar - Ríkiseigna óska eftir
umsækjendum til að taka þátt í forvali á hönnun á breytingum
á núverandi húsnæði og þrem nýbyggingum við fangelsið á
Litla Hrauni.
Forvalið er opið öllum hæfum umsækjendum. Að loknu forvali
mun verkkaupi velja fimm fyrirtæki úr hópi hæfra umsækjenda til þátttöku í lokuðu útboði.
Þeir umsækjendur sem boðið verður að taka þátt í lokaða
útboðinu munu vinna að gerð skissutillagna fyrir verkefnið
í samráði við verkkaupa og notendur og að því loknu skila inn
verðtilboði í fullnaðarhönnun á sínum tillögum ásamt deiliskipulagsgerð. Gert er ráð fyrir að greiða hverjum þeirra
fimm sem þiggja boð um þátttöku kr. 2.000.000 fyrir skissutillögugerð og tilboðsgerð.
Fullnaðarhönnun heildarverkefnisins snýr m.a.
að eftirfarandi áföngum:
• Gert er ráð fyrir að byggðar verði allt að þrjár nýjar
byggingar á svæðinu.
• Nýtt þjónustuhús með aðstöðu fyrir ráðgjafa og sálfræðinga, aðstöðu fyrir aðila sem þjónusta fangelsið, gestamóttöku, starfsmannaaðstöðu og fl.
• Ný varðstofa milli fangelsisálma
• Nýtt fjölnotahús á lóðinni.
• Helstu breytingar og endurbætur verða á elsta húsinu
þar sem m.a. ný kennsluaðstaða verður ásamt skrifstofuálmu o.fl.
Áætlaðar stærðir í verkefninu eru:
Nýbyggingar fyrir starfsemina eru áætlaðar
1.300 fm
Endurgerð á núverandi húsnæði
2.000 fm
Lagfæringar á lóð og umhverfi með uppskiptingu svæða.
Útboð á síðari stigum verða lokuð öðrum en þeim sem tekið
hafa þátt í forvalinu og uppfyllt allar kröfur þess.
Gögnin eru á útboðsvefnum www.Tendsign.is, útboðsnúmer
21698. Óski þátttakendur frekari upplýsinga má senda
fyrirspurn í útboðskerfinu.

GARÐABÆR AUGLÝSIR EFTIR TILBOÐUM Í VERKIÐ: URRIÐAHOLTSSKÓLI 2. ÁFANGI - UPPSTEYPA OG
FULLNAÐARFRÁGANGUR HÚSS OG LÓÐAR. ÚTBOÐIÐ ER ALMENNT OPIÐ ÚTBOÐ.
Urriðaholtsskóli í Garðabæ er nýr heildstæður skóli fyrir 1.- 10. bekk, ásamt 6 deilda leikskóla.
Sambyggt skólanum verður jafnframt íþróttahús og sundlaug (3. áfangi).
Byggingin er 2ja hæða skólabygging auk kjallara að hluta. 2. áfangi verður sambyggður við
vesturgaﬂ fyrri áfanga og að öllu leyti gerður eins og 1. áfangi. Staðsteyptur og einangraður að utan,
klæddur álpanelum, með steyptu ﬂötu, einangruðu, dúklögðu og tyrfðu þaki. Jarðvinnu vegna þessa
áfanga er þegar lokið.
Byggingunni skal skilað fullbúinni að utan sem innan 29. desember 2023. Tveimur heimasvæðum
skal skila tilbúnum til notkunar 1. ágúst 2023. Hluta lóðarinnar skal skila fullfrágengnum
15. nóvember 2022.
Nánari upplýsingar má ﬁnna í útboðsgögnum sem eru rafræn og verða aðgengileg á vef
Garðabæjar, gardabaer.is, mánudaginn 16. maí 2022 kl. 16:00. Opnunartími tilboða er 20. júní 2022
kl 11:00 á Bæjarskrifstofum Garðabæjar, Garðatorgi 7, 210 Garðabæ, að viðstöddum þeim
bjóðendum sem þess óska.
Tækni- og umhverﬁssvið Garðabæjar

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

MENNTUNARSJÓÐUR
Mæðrastyrksnefndar
Reykjavíkur
Auglýst er eftir umsóknum um styrki úr

Menntunarsjóði Mæðrastyrksnefndar Reykjavíkur
Sjóðurinn er ætlaður þeim sem hyggja á nám
á skólaárinu 2022-2023
Umsókn verður afgreidd þegar öll umbeðin gögn hafa
borist og staðfesting hefur fengist á skólavist.

gardabaer.is

Við leiðum
fólk saman

Um er að ræða styrk til greiðslu skólagjalda (að ákveðnu
hámarki), bókakaupa eða annars sem gerir umsækjanda
kleift að stunda og ljúka námi.
Umsóknarfrestur rennur út 20. júní 2022
Umsókn þarf að fylgja:
- skattskýrsla síðasta árs
- staðfesting á námsvist
Umsóknareyðublað, úthlutunarreglur og allar nánari
upplýsingar eru á heimasíðu Menntunarsjóðsins á vef
Mæðrastyrksnefndar - www.maedur.is og Facebook síðu Menntunarsjóðsins.

hagvangur.is

Viðar Böðvarsson

Einar Marteinsson

viðskiptafr. og lögg. fast.
vidar@fold.is / 694-1401

lögg. fast.
einarm@fold.is / 893-9132

Gústaf Adolf Björnsson

Hlynur Ragnarsson

íþróttafræðingur og lögg.fast
gustaf@fold.is / 895-7205

löggildingarnemi
hlynur@fold.is / 624-8080

Anna Ólafía Guðnadóttir

Rögnvaldur Örn Jónsson

íslenskufræðingur

Sóltún 20 • Sími: 552 1400
www.fold.is • fold@fold.is

Rakel Viðarsdóttir

lögg. fast.
rakel@fold.is / 699-0044

löggildingarnemi
rognvaldur@fold.is / 660-3452

Skipholt 43, 105 Rvk., 4ra á 1.hæð.

greniteigur 4, 230 Reykjanesbæ

Skipholt 50c, 105 Rvk.

opið húS lau 14/5 kl. 12:15-13:00.

einbýli m/aukaíbúð.

SkRifStofuhúSnæði með mikla möguleika.

Vel skipulagt 120 fm einbýlishús á tveimur hæðum auk 36,5 fm íbúðar í bílskúr.
Eignin skiptist í 4 svefnherbergi, stofu, borðstofu, 2 baðherbergi, eldhús, þvottahús og íbúðarskúr. Húsið er einstaklega vel staðsett á rólegum og fjölskylduvænum stað í Reykjanesbæ. Stutt er í verslanir, leikskóla, skóla og íþróttasvæði.
Aukaíbúð í bílskúr. Verð 77 millj.
Pantið tíma fyrir skoðun, 552-1400 / fold@fold.is.

Glæsilegt og vandað 264.5 fm skrifstofuhúsnæði að Skipholti 50c í Reykjavík
til sölu. Eignin er á efstu hæð hússins og er með mikið útsýni yfir borgina til
norðurs. Fullbúin eign með skrifstofum, eldhúsi, ræstiherbergi, skjalageymslu
og tveim salernum og þar af annað með aðgengi fyrir fatlaða. Lyfta er í húsinu
og einnig eru tröppur upp á hæðina. Næg gjaldfrí bílastæði.
Nánari upplýsingar, rognvaldur@fold.is / 6603452.

Sumarhúsalóð

Sætún - eignaRland
116 kjalaRneS - Reykjavík.

Góð 4ra herbergja íbúð á 1. hæð til vinstri. Íbúðin er 106,9 fm ásamt 6,4 fm
geymslu í kjallara, samtals 113,3 fm. Þrjú svefnherbergi. Parket og flísar á
gólfum. Stórt eldhús. Þvottahús innan íbúðar. Nýtt gler og gluggar að framanverðu. Verð 59 millj. Opið hús laugardaginn 14. maí kl. 12:15-13:00, verið
velkomin. Nánari upplýsingar gefur Gústaf Adolf lgf., gustaf@fold.is /
895-7205.

akralind 3, 201 kóp.
glæSilegt atvinnu- og lageRhúSnæði.

Glæsilegt og vandað fullfrágengið ca. 640 fm atvinnu- og lagerhúsnæði miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu og skiptist í lagerhúsnæði með góðu aðgengi,
tvær rúmgóðar skrifstofur, opið skrifstofurými, tæknirými, fundarherbergi,
eldhús og tvær snyrtingar. Opið skrifstofurými á efri hæð með kaffikrók og
útgengi á svalir. 23 bílastæði. Verð tilboð. Nánari upplýsingar, hlynur@fold.
is / 624-8080.

í landi heyholtS í boRgaRfiRði v/gljúfuRá.

Tæplega 0,4 hektara lóð mjög vel staðsett á jaðarlóð innarlega í landi Heyholts
í Borgarfirði. Lóðin er mjög vel staðsett nálægt Gljúfurá. Stutt í alla þjónustu til
Borgarness. Lyng og kjarrivaxin lóð með góðri fjallasýn. Kalt vatn og rafmagn
við lóðarmörk. Verð 3,9 millj.

Sumarhúsin
seljast á Fold

Sætún Lóð B . Ca. 5.546 fm. atvinnulóð við þjóðvegin. Teikningar að ca. 2.900
fm. geymsluhúsnæði með 20 bilum. Teikningar eru skv. tillögum um geymslu/
atvinnuhúsnæði sem mögulegt er að skipta í allt að 20 hólf með stórum innkeyrsludyrum á hverju hólfi. Heildarflatamál hvers bils með ca. 35 fm. millilofti
er um 145 fm. Staðsetning frábær með tilkomu Sundabrautar. Verð 79 millj.

Óskum
eftir

Fold hefur áratuga reynslu í sölu á sumarhúsum.
Við bjóðum sumarhúsaeigendur velkomna á
skrifstofuna okkar í Sóltúni 20, 105 Reykjavík,
til að spjalla um markaðinn, horfur og aðstæður.
Farsímar starfsmanna eru á www.fold.is
ef þið viljið bóka fund.
Við verðmetum ykkar sumarhús
og veitum ráð og upplýsingar.
Velkomin í heimsókn, kaffi á könnunni.

- íbúðum í öllum hverfum Reykjavíkur
til kaups eða leigu fyrir opinberan aðila
- traustar greiðslur
- langur leigutími
- vantar sérstaklega ýmsar gerðir eigna,
bæði íbúðir og sérbýli fyrir flóttafólk
frá Úkraínu

Nánari upplýsingar í síma 552-1400 eða fold@fold.is.
Opið virka daga 9-17 - nema föstudaga 9-15.

hvað kostar eignin mín?

kíktu á www.fold.is – eða hafðu samband í síma 552 1400 / 694 1401

Þú finnur okkur á fold.is

Kristján

Guðbjörg G.

s: 867-3040

s: 899-5949

Garðar B.

s: 898-0255

Sólveig

s: 869-4879

Hallgrímur
s: 896-6020

Elísabet

Viktoría Larsen

s: 781-2100

s: 618-5741

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

Einar Örn

s: 823-4969

VIÐ ERUM

Kristín María

Ragnheiður

s: 837-1177

s: 788-3069

s: 660-5312

Bára

s: 693-1837

Aðalsteinn Jón
s: 767-0777

Thelma

Inga Reynis

s: 860-4700

s: 820-1903

Ragnar

s: 699-8282

Kristján Björn

TRAUSTI

s: 844-1450

S

Ú
ÐH

I

OP

Halldór

ÍSLEIFSBÚÐ 15 – 815 ÞORLÁKSHÖFN

Guðbjörg G.
S: 899-5949

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 16. MAÍ KL. 17:30-18:30.
Vandað og vel skipulagt 4ra herbergja 157,2 fm. endaraðhús á jaðarlóð með innbyggðum bílskúr. Allar innréttingar og skápar eru sérsmíðaðar í húsinu.
Húsið er einstaklega vel staðsett miðsvæðis í Þorlákshöfn þar sem stutt er í skóla, leikskóla, íþróttamiðstöð/sundlaug og verslanir.
Nánari uppl. veitir Guðbjörg G. lgf. s. 899-5949.
Verð: 75,9 millj.

OP

IÐ

OP

IÐ

HÚ

S

HÁALEITISBRAUT 30
108 REYKJAVÍK
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 17. MAÍ KL. 17:30-18:00

Björt, falleg og vel skipulögð 5 herbergja 124,6 fm. endaíbúð með tvennum svölum á 4. og efstu hæð í
góðu fjölbýlishúsi. Einstaklega vel skiplögð svefnálma með fjórum svefnherbergjum.
Nánari uppl. veita Aðalsteinn s. 767-0777 og Einar Örn lgf.
Verð: 69,9 millj.

OP

IÐ

S

SÚLUHÖFÐI 23
270 MOSFELLSBÆR

Aðalsteinn
S: 767-0777

Guðbjörg G.
S: 899-5949

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 17. MAÍ KL. 17:30-18:00

Rúmgóð og falleg 3ja til 4ra herbergja 121,1 fm. neðri hæð með sérinngangi, sérbílastæði og stórum
sólpalli. Stór afgirtur sólpallur í suðvesturátt og þaðan útgengt út í garð. Í dag eru tvö svefnherbergi
en möguleiki er á að bæta við 3ja herberginu.
Nánari uppl. veitir Guðbjörg G. lgf. s. 899-5949.
Verð: 69,9 millj.

OP

IÐ

HÚ

S

HJALTABAKKI 28
109 REYKJAVÍK
OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 18. MAÍ KL. 17:30-18:00

Guðbjörg G.
S: 899-5949

Björt og rúmgóð 4ra herbergja og mikið endurnýjuð 103,3 fm íbúð á 3. hæð. Öll herbergi íbúðarinnar eru
einstaklega rúmgóð. Uppgert eldhús og baðherbergi. Nýlegir ofnar eru í allri íbúðinni og nýlegir gluggar.
Nýlegt harðparket.
Nánari uppl. veitir Guðbjörg G. lgf. s. 899-5949.
Verð: 52,9 millj.

HÚ

HÚ

S

EYRAVEGUR 48
800 SELFOSS
OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 18. MAÍ KL. 18:00-18:30

Viktoría
s: 618-5741

Guðbjörg G.
S: 899-5949

Virkilega falleg og rúmgóð 2ja herbergja 71,9 fm. íbúð á 2.hæð í lyftuhúsi með sérinngangi af sameiginlegum svölum. Suðvestur svalir. Harðparket er á gólfum og flísar á forstofu, baði og þvottaherbergi.
Gott útsýni er úr eigninni. Eignin er í útleigu, góðar leigutekjur.
Nánari uppl. veita Viktoría lgf. s. 5741-5949 og Guðbjörg G. lgf. s. 899-5949
Verð: 38,9 millj.
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Þrúðvangur 11
Einbýlishús

173,2 fm

220 Hafnarfjörður
5 herb.

119.900.000

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

OPIÐ HÚS

18. maí 17:00-17:30

Garðastræti 42
101 Reykjavík
Einbýli

269,4 fm

7 svefnherbergi

250.000.000
Þórarinn M. Friðgeirsson
Löggiltur fasteignasali / sölustjóri
thorarinn@eignamidlun.is
899 1882

Mímisvegur 4
Hæð

106 fm

101 Reykjavík

4 herb.

89.900.000

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

BÓKIÐ SKOÐUN
OPIÐ HÚS

16. maí 17:00-17:30

Laugavegur 65

Kleppsvegur 20

Þverá 1 lóð 5

101 Reykjavík

105 Reykjavík

604 Akureyri

Heil húseign - íbúð og verslun

218 fm

Tilboð
Sverrir Kristinsson
Löggiltur fasteignasali
sverrir@eignamidlun.is

Fjölbýli

74,3 fm

2 herb.

Sumarhús

4 herb.

40.900.000
Brynjar Þór Sumarliðason
Viðskiptafræðingur og löggiltur fasteignasali
brynjar@eignamidlun.is
896 1168

44.900.000
Þóra Birgisdóttir
Löggiltur fasteignasali
thora@eignamidlun.is
777 2882

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

15. maí 16:00-16:30

15. maí 13:00- 13:30

Berjarimi 12
112 Reykjavík
Fjölbýli

113,5 fm

3 herb.

59.900.000
Kári Sighvatsson
Lögfræðingur og löggiltur fasteignasali
kari@eignamidlun.is
899 8815

Frostaskjól 51
Raðhús

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

5 herb.

182.5 fm

124.900.000

Stekkjarhvammur 8
220 Hafnarfjörður
Fjölbýli

64,5 fm

2 herb.

49.900.000
Herdís Valb. Hölludóttir
Lögfræðingur og Löggiltur fasteignasali
herdis@eignamidlun.is
694 6166

Vatnsendablettur 510
Einbýli

203 Kópavogur
Sverrir Kristinsson
Löggiltur fasteignasali
sverrir@eignamidlun.is

6 herb.

228,6 fm

139.900.000
OPIÐ HÚS

16. maí 17:00-17:30

Holtsgata 13

Vesturvör 13c

Neðstaleit 4

101 Reykjavík

200 Kópavogur

103 Reykjavík

Fjölbýli

62,5 fm

2 herb.

Raðhús

226 fm

49.900.000

4-5 herb.

Fjölbýli – sér garður

129.700.000

2 herb.

46.900.000
Þóra Birgisdóttir
Löggiltur fasteignasali
thora@eignamidlun.is
777 2882

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

Þórarinn M. Friðgeirsson
Löggiltur fasteignasali og sölustjóri
thorarinn@eignamidlun.is
899 1882

57,5 fm

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

SÉRHÆFÐ
LÖGFRÆÐIÞJÓNUSTA
MEÐ ÁHERSLU Á 60+

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.

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

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

RÁÐGJÖF

RÁÐNINGAR

RANNSÓKNIR

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

Starfsmenn eru lykill
að árangri allra fyrirtækja.

Rannsóknir auka þekkingu
og gera ákvarðanir markvissari

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.
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