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Heilbrigðisstofnun Norðurlands Húsavík,læknir

Staða grunnskólakennara

Heilbrigðisstofnun Norðurlands (HSN) Húsavík óskar eftir að ráða lækni til starfa.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst eða eftir samkomulagi við yfirlækni.
Til greina kemur að ráða til skemmri tíma sé þess óskað. Stofnunin getur útvegað húsnæði á Húsavík.

Barnaskóli Hjallastefnunnar í Hafnarfirði lausa stöðu
grunnskólakennara við skólann næsta skólaár 2022-2023.
Um er að ræða 100% stöðu umsjónarkennara á yngsta stigi.
Ráðið er í stöðuna frá 1. ágúst næstkomandi.

Læknar sem starfa hjá HSN eru með aðalstarfsstöð á heilsugæslustöð og sinna móttöku sjúklinga og heilsuvernd ásamt því að sinna
vaktþjónustu í héraði skv. vaktaskema hverju sinni. Starfið felur einnig í sér störf á sjúkra- og hjúkrunarsviði. Starfið felur í sér
þverfaglega samvinnu innan sem og út fyrir stöðina. Góð reynsla hefur verið af teymis-samstarfi læknis og hjúkrunarfræðings,
sem snýr að móttöku, eftirfylgd og utanumhaldi skjólstæðinga. Næsti yfirmaður er yfirlæknir á starfsstöð.

Viðkomandi þarf að hafa leyfisbréf til kennslu í grunnskóla.
Nánari upplýsingar um helstu verkefni og ábyrgð, menntunarog hæfniskröfur, launakjör og fleiri upplýsingar er að finna á
Alfreð atvinnumiðlun:
https://alfred.is/starf/starfsfolk-i-barnaskolann-i-hafnarfirdi
þar sem tekið er við umsóknum t.o.m. 14. júní 2022.

Hæfniskröfur

• Íslenskt lækningaleyfi er skilyrði
• Framúrskarandi samskiptahæfni
• Áreiðanleiki, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Reynsla og hæfileiki til að vinna í teymi
• Sérfræðiviðurkenning í heimilislækninum er kostur
• Ökuleyfi

Umsóknarfrestur er til og með 20.06.2022
Nánari upplýsingar veita:
Jóhann Johnsen, Yfirlæknir
- johann.johnsen@hsn.is - 464 0500
Örn Ragnarsson, Framkvæmdastjóri lækninga
- orn.ragnarsson@hsn.is - 432 4200
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Löggiltur
endurskoðandi
í fjármáladeild

4. júní 2022 LAUGARDAGUR

Kvika banki leitar að löggiltum endurskoðanda í fjármála
deild bankans til að bera ábyrgð á gerð samstæðuuppgjörs
sem og að hafa umsjón með gerð samstæðureiknings
bankans. Fjármáladeild sér um bókhald og uppgjör
bankans, sem og margra félaga í samstæðunni ásamt
eininga sem eru í stýringu hjá samstæðunni. Deildin
vinnur jafnframt náið með öðrum fjármáladeildum innan
samstæðunnar við gerð framangreinds.

Meðal helstu verkefna eru:
• Umsjón með gerð samstæðureiknings Kviku banka
• Gerð samstæðuuppgjörs Kviku banka
• Túlkun og innleiðing reikningsskilastaðla
• Viðhald og þróun á lykilferlum fjármáladeildar
• Ábyrgð á gerð árshluta og ársreikninga félaga í
samstæðunni

Kvika er öflugur fjártæknibanki sem stuðlar að umbreytingu og samkeppni á fjármálamarkaði með áherslu á upplifun viðskiptavina, nýsköpun
og stafrænu vöruframboði. Starfsumhverfið einkennist af sveigjanleika, samvinnu og liðsheild, frumkvæði starfsfólks, jöfnum tækifærum, trausti,
heilsusamlegu og jákvæðu umhverfi. Vörumerki samstæðunnar eru meðal annars TM, Kvika eignastýring, Lykill, Auður, Netgíró og Aur.
Nánari lýsingu á starfinu og hæfnikröfum má finna á vef Kviku banka undir störf í boði. Umsóknarfrestur er til og með 12. júní nk.

Upplýsinga- og fræðslufulltrúi
Dómstólasýslan annast og er í fyrirsvari
fyrir sameiginlega stjórnsýslu dómstólanna.
Hún fer m.a. með yfirstjórn upplýsingamála
dómstólanna og skipuleggur símenntun
dómara og annarra starfsmanna dómstóla.

Dómstólasýslan leitar að kraftmiklum og metnaðarfullum einstaklingi með brennandi áhuga
á upplýsinga- og fræðslumálum.
Framundan eru spennandi og krefjandi verkefni við mótun á notendamiðaðri upplýsingagjöf
og fræðslu um starfsemi dómstólanna á tímum stafrænna umbreytinga. Viðkomandi gefst
tækifæri til að þróa og leiða símenntun dómara og annarra starfsmanna dómstólanna.
Helstu verkefni og ábyrgð:
• Ábyrgð á að framfylgja stefnu dómstólanna í upplýsinga- og fræðslumálum ásamt því að
fylgjast með og innleiða nýjungar á þessum sviðum.
• Umsjón með upplýsingagjöf og fræðslu um málefni dómstólanna til notenda og almennings.
• Umsjón með upplýsingagjöf innan dómstólanna.
• Greining á fræðsluþörfum dómara og starfsmanna í samræmi við fræðslustefnu dómstólanna.
• Undirbúningur og framkvæmd fræðsluáætlunar í samvinnu við stjórnendur dómstólanna.
• Samstarf við innlenda- og erlenda fræðsluaðila.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf sem nýtist í starfi.
• Reynsla af upplýsinga-, kynningar- og/eða fræðslumálum.
• Reynsla af verkefnastýringu og vefumsjón.
• Reynsla af greiningarvinnu og framsetningu upplýsinga.
• Þekking á starfsemi dómstólanna er mikill kostur.
• Mjög gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti. Gott vald á einu Norðurlandamáli er kostur.
• Framsýni, drifkraftur og jákvæðni í starfi.
• Sjálfstæði, skilvirkni og nákvæmni í vinnubrögðum.
• Mjög góð skipulags-, samvinnu- og samskiptafærni.

Umsókn skal fylgja starfsferilskrá og
kynningarbréf þar sem gerð er grein
fyrir ástæðu umsóknar og hæfni til að
gegna starfinu.

Umsóknarfrestur er til og með 14. júní nk.
Sótt er um starfið á www.vinnvinn.is.

Umsjón með ráðningarferlinu hafa Hilmar
G. Hjaltason (hilmar@vinnvinn.is) og Hildur
J. Ragnarsdóttir (hildur@vinnvinn.is).

Vinnvinn | Kringlan 7 | 103 Reykjavík
Sími 552 1212 | vinnvinn@vinnvinn.is | www.vinnvinn.is
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Viltu taka þátt í krefjandi
starfi hjá einum öflugasta
lífeyrissjóði landsins?
Lífeyrissjóður verzlunarmanna er
leiðandi lífeyrissjóður sem byggir
upp trausta fjárhagslega framtíð
sjóðfélaga ásamt því að veita
góðar og áreiðanlegar upplýsingar sem miðast
við þarfir þeirra á hverjum tíma. Fjármunir
sjóðfélaga eru ávaxtaðir með gagnsæjum og
ábyrgum hætti með samfélagslega ábyrgð að
leiðarljósi.
Hjá sjóðnum starfar 55 manna samhent
liðsheild þar sem hver og einn nær að nýta
hæfileika sína og þekkingu til að sinna
krefjandi verkefnum. Áhersla er lögð á fagleg
vinnubrögð, þverfaglegt samstarf, góð
samskipti, frumkvæði og hæfni til að laga
sig að síbreytilegu starfsumhverfi.
Við bjóðum upp á góða starfsaðstöðu og
starfsumhverfi þar sem áhersla er meðal
annars lögð á jafnrétti og jafnvægi milli vinnu
og einkalífs. Sjóðurinn er með jafnlaunavottun
og hefur skuldbundið sig til að greiða jöfn laun
fyrir jafnverðmæt störf.

Sérfræðingur á lífeyrissviði
Helstu verkefni lífeyrissviðs eru þjónusta og upplýsingagjöf við sjóðfélaga varðandi lífeyrisog séreignarmál og útreikningur lífeyris. Lífeyrissvið veitir um 22 þúsund sjóðfélögum
fjölbreytta þjónustu varðandi eftirlaun, makalífeyri, örorkulífeyri og barnalífeyri.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
• Samviskusemi og nákvæmni í vinnubrögðum.
• Rík þjónustulund.
• Jákvæðni og færni í mannlegum samskiptum.
• Geta til að vinna vel í hóp.
• Vera töluglöggur.
• Vilji til að tileinka sér nýja þekkingu og vinnubrögð.

Sérfræðingur á fjármálasviði
Helstu verkefni fjármálasviðs eru umsjón með fjárhagsbókhaldi sjóðsins, skráning eignasafna,
skýrslugerð, eftirlit og afstemmingar ásamt öðrum verkefnum. Sérfræðingur á fjármálasviði
mun starfa við miðvinnslu og reikningshald sjóðsins og vinna að verkefnum við hagræðingu og
sjálfvirknivæðingu ferla innan fjármálasviðs auk þess að sjá um skýrslugjöf.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
• Haldgóð starfsreynsla af bakvinnslustörfum á fjármálamarkaði er kostur.
• Reynsla af bókhaldsstörfum - þekking á Navision er kostur.
• Skipulögð og vönduð vinnubrögð.
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi.
• Geta til að vinna vel í hóp.
• Jákvæðni og færni í mannlegum samskiptum.
• Góð tölvukunnátta, m.a. Excel.
• Góð íslensku- og enskukunnátta.

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

Umsóknarfrestur er til og með 13. júní nk.
Sótt er um starfið á www.vinnvinn.is.

Umsjón með störfunum hafa Jensína K.
Böðvarsdóttir (jensina@vinnvinn.is) og
Hildur J. Ragnarsdóttir (hildur@vinnvinn.is).

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

2022 - 2025

Sveitarstjóri á Svalbarðsströnd
Sveitarfélagið Svalbarðsstrandarhreppur leitar að öflugum einstaklingi
í starf sveitarstjóra. Leitað er að kraftmiklum, jákvæðum og drífandi
einstaklingi sem er tilbúinn að taka við skemmtilegum og krefjandi
verkefnum. Rík áhersla er á framgang nýs hverfis sem og áframhaldandi
lagningu göngu- og hjólastígs um sveitarfélagið. Æskilegt er að
viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Hæfniskröfur
• Daglegur rekstur sveitarfélagsins og ábyrgð á framkvæmd ákvarðana
sveitarstjórnar og nefnda
• Yfirumsjón og eftirlit með verklegum framkvæmdum
• Samskipti og upplýsingagjöf til íbúa sveitarfélagsins
• Að gæta hagsmuna Svalbarðsstrandar og vera talsmaður
sveitarfélagsins
• Yfirumsjón með skipulagi og virkni stjórnsýslu sveitarfélagsins og
starfsmannamálum
• Náið samstarf við sveitarstjórn, undirbúningur og upplýsingagjöf
á fundum sveitarstjórnar og annarra nefnda
• Annast upplýsingamiðlun og samskipti við samstarfsaðila, stofnanir,
samtök og fyrirtæki
• Stefnumarkandi vinna og mótun framtíðarsýnar í ólíkum málaflokkum
Hæfniskröfur
•
•
•
•
•
•
•

Leiðtogahæfni, frumkvæði og hæfni í mannlegum samskiptum
Farsæl reynsla af stjórnun, mannauðsmálum og stefnumótun
Góð rekstrar- og kostnaðarvitund
Góð hæfni til að tjá sig í ræðu og riti
Áhugi á uppbyggingu samfélagsins, kynningarmálum og ímynd
Þekking á sveitarstjórnarmálum og opinberri stjórnsýslu
Menntun sem nýtist í starfi

Sveitarfélagið Svalbarðsstrandarhreppur er
á Svalbarðsströnd, undir hlíðum Vaðlaheiðar
við austanverðan Eyjafjörð. Íbúar sveitarfélagsins
eru um 450 og býr um helmingur þeirra
í þéttbýlinu Svalbarðseyri sem er á miðri
Svalbarðsströndinni. Í þéttbýlinu er grunn- og
leikskóli, íþróttaaðstaða, sundlaug og skrifstofa
hreppsins. Í grunnskólanum Valsárskóla eru um
50 nemendur og um 40 nemendur í leikskólanum
Álfaborg. Ungbarnadeild er við leikskólann þar
sem börn eru tekin inn frá 9 mánaða aldri.
Svalbarðsströnd er útivistarparadís þar sem
strandlengjan, sjórinn og heiðin bjóða upp
á óteljandi möguleika til útivistar. Hafin er
gerð göngu- og hjólastígs um sveitarfélagið
sem tengir Svalbarðsströnd enn frekar við
nágrannasveitarfélögin en öflugt samstarf
er milli sveitarfélaganna við Eyjafjörðinn.
Svalbarðsstrandarhreppur er í örum vexti og þar
rís nú nýtt hverfi við sjávarsíðuna þar sem njóta
má fjölbreytts fuglalífs og stórkostlegs útsýnis.

Sótt er um störfin
á hagvangur.is

Nánari upplýsingar veitir: Geirlaug Jóhannsdóttir, geirlaug@hagvangur.is
Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is. Umsóknarfrestur er til og með 19. júní nk. Umsóknum skal fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf.

Sveitarstjóri
Grímsnes- og Grafningshreppur auglýsir starf sveitarstjóra laust til
umsóknar.
Starfssvið
• Daglegur rekstur sveitarfélagsins og ábyrgð á framkvæmd ákvarðana
sveitarstjórnar
• Yfirumsjón með skipulagi og virkni stjórnsýslu sveitarfélagsins
og starfsmannamálum
• Náið samstarf við sveitarstjórn, undirbúningur og upplýsingagjöf
á fundum sveitarstjórnar
• Annast upplýsingamiðlun og samskipti við samstarfsaðila, stofnanir,
samtök, fyrirtæki og íbúa
• Að gæta hagsmuna sveitarfélagsins út á við, vera talsmaður
sveitarstjórnar og vinna að framfaramálum
• Stefnumarkandi vinna og mótun framtíðarsýnar í ólíkum málaflokkum
• Leiða vinnu við stafræna vegferð sveitarfélagsins
Menntunar- og hæfniskröfur
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Reynsla af stjórnun, rekstri og fjármálum
• Þekking á sveitarstjórnarmálum og opinberri stjórnsýslu
• Leiðtogahæfni, frumkvæði og hugmyndaauðgi
• Áhugi á uppbyggingu samfélagsins, kynningarmálum, ímynd og
stefnumótun
• Reynsla og/eða þekking af mannauðs- og markaðsmálum
• Góð upplýsingatæknikunnátta
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi

Grímsnes- og Grafningshreppur er sveitarfélag
í örum vexti. Þar búa rúmlega 500 íbúar og
jafnframt er stærsta frístundabyggð landsins
staðsett í sveitarfélaginu. Fjölbreytt atvinnulíf er
í sveitarfélaginu ásamt því að þar eru starfræktar
fjórar virkjanir. Sveitarfélagið hefur
tvo þéttbýliskjarna, Borg og Sólheima.
Á Borg er stjórnsýsluhús sveitarfélagsins,
Félagsheimilið Borg, íþróttamiðstöðin Borg með
íþróttahúsi, tækjasal og sundlaug. Þar er einnig
eini skóli sveitarfélagsins, Kerhólsskóli sem er
samrekinn leik- og grunnskóli með rúmlega 70
börnum frá eins árs og upp í 10. bekk.
Sjá nánar gogg.is

Sótt er um störfin
á hagvangur.is

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferlisskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir
hæfni í starfið. Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is. Umsóknarfrestur er til og með 21. júní nk.
Nánari upplýsingar veita Geirlaug Jóhannsdóttir, geirlaug@hagvangur.is og Þórdís Sif Arnarsdóttir, thordis@hagvangur.is.

Viltu móta framtíðina með okkur?
FRAMKVÆMDASÝSLAN - RÍKISEIGNIR

LEITAR AÐ ÖFLUGU STARFSFÓLKI MEÐ ÞEKKINGU Á FASTEIGNAÞRÓUN OG MANNVIRKJAGERÐ

SÉRFRÆÐINGUR

BIM LEIÐTOGI

Við óskum eftir að ráða öflugan sérfræðing til að viðhalda
kostnaðarbanka FSRE, meta framlagðar tíma- og kostnaðaráætlanir með hliðsjón af reynslu úr loknum verkefnum
og bera saman mismunandi kosti fjármögnunar einstakra
verkefna.

Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi til að þróa
og miðla þekkingu, aðferðum og reynslu á BIM
aðferðafræðinni innan sem utan FSRE.

Helstu verkefni

Helstu verkefni

• Uppbygging og umsjón með kostnaðarbanka.

• Leiða framþróun BIM aðferðafræðinnar í fjárfestingaverkefnum FSRE og hafa eftirfylgni með innleiðingu hennar.

ÁÆTLUNARGERÐ OG SKILAMÖT

• Fjárhagsgreiningar verkefna.
• Rýni tíma- og kostnaðaráætlana.
• Stuðningur við verkefnastjóra á mannvirkjasviði.

FJÁRFESTINGAVERKEFNA

• Rýna BIM gögn hönnuða og verktaka.
• Vinna að framsetningu BIM handbóka og leiðbeininga.

• Umsjón með gerð og útgáfu skilamata.

• Leiða kynningar á BIM og viðmiðum FSRE fyrir hönnuði,
verktaka og verkkaupa í fjárfestingaverkefnum.

Menntunar- og hæfniskröfur

Menntunar- og hæfniskröfur

• Háskólapróf sem nýtist í starfi s.s. verkfræði, tæknifræði
eða viðskiptafræði.

• Háskólapróf á sviði mannvirkjagerðar og próf eða
námskeið í BIM aðferðafræðinni.

• Mikil reynsla af áætlunargerð, greiningarvinnu og
úrvinnslu gagna.

• Þekking og reynsla í meðhöndlun BIM líkana, helsta
hugbúnaði og notkun hans.

• Þekking á spálíkönum.

• Þekking á hönnun og hönnunarferlum.

• Reynsla af hönnun eða verklegum framkvæmdum.

• Reynsla af verklegum framkvæmdum er kostur.

FRAMKVÆMDASÝSLAN
- RÍKISEIGNIR
FSRE þróar og rekur aðstöðu á vegum
ráðuneyta, stofnana og annarra ríkisaðila
og gegnir með því mikilvægu hlutverki í
þjónustu við borgarana.
Við erum í dag rúmlega 60 starfsmenn með
fjölbreyttan bakgrunn og byggjum saman á
eftirfarandi gildum:
FRAMSÝNI, SAMVINNA OG FAGMENNSKA.
Eignasafn FSRE samanstendur af 530
þúsund m² húsnæðis í 380 eignum auk
um 300 jarða og landsvæða.
Um þessar mundir vinnum við að um 130
þróunarverkefnum sem snerta flest svið
mannlífsins; s.s. heilbrigðis- og velferðarmál, menningu, menntun, löggæslu,
dómskerfi, náttúru og friðlýst svæði.

www.fsre.is

UMSÓKNARFRESTUR ER TIL OG MEÐ 13. JÚNÍ 2022.
Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja starfsferilskrá og ítarlegt kynningarbréf.
Upplýsingar veita Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) og Hafdís Ósk Pétursdóttir (hafdis@intellecta.is) í síma 511 1225.

Verslunarstjóri
Verslunin Timberland óskar eftir að ráða drífandi leiðtoga
í starf verslunarstjóra yfir nýrri verslun í Smáralind, sem
áætlað er að opni 18. júní. Leitað er að árangursdrifnum og
lausnamiðuðum einstaklingi með reynslu af sambærilegu
starfi. Um fullt starf er að ræða og er æskilegt að viðkomandi
geti hafið störf í ágúst.

Um Timberland:
Saga Timberland hófst í Boston árið 1918 og er fyrirtækið
þekktast fyrir skóna, „The Yellow Boot“ en framleiðir í dag
hágæða fatnað og skó sem bera vitni um gæða handverk,
nýtingu og fallega hönnun. Timberland hefur tileinkað sér
framleiðslu á gæðavörum fyrir sína viðskiptavini, virðingu fyrir
umhverfinu og samfélagslega ábyrgð. Þar er lögð rík áhersla
á umhyggju fyrir umhverfinu og að minnka kolefnisspor
rekstrarins með því að endurnýta efni eins og hægt er og
stunda ábyrga viðskiptahætti. Ný verslun Timberland verður
opnuð í Smáralind 18. júní, en fyrir er verslun í Kringlunni.

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

Afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini
Þjálfun starfsmanna, upplýsingagjöf og úthlutun verkefna
Ábyrgð á að þjónustu- og sölumarkmiðum sé náð
Umsjón með lager í verslun
Framsetning á vörum, uppsetning á markaðsefni og
hreinlæti í verslun
Mannauðsmál, þátttaka í ráðningum og umsjón með
vaktaskipulagi
Daglegt uppgjör og þátttaka í áætlanagerð
Þátttaka í markaðsmálum og skipulagningu viðburða
Þátttaka í innkaupum

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

Menntun sem nýtist í starfi
Reynsla af stjórnun er æskileg
Reynsla af verslunar- og/eða þjónustustjórnun er æskileg
Framúrskarandi samskiptafærni og rík þjónustulund
Árangursdrifni, frumkvæði og drifkraftur
Áreiðanleiki, sveigjanleiki og stundvísi
Þekking á Navision eða sambærilegu birgða- og
bókhaldskerfi er kostur

Umsóknarfrestur er til og með 20. júní 2022. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að
fylgja ferilskrá og kynningarbréf. Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál og þeim svarað að ráðningu
lokinni. Nánari upplýsingar um starfið veitir Helga Birna Jónsdóttir (helga@intellecta.is) í síma 511 1225.

Laugargerðisskóli í Eyja
og Miklaholtshreppi,
auglýsir eftir íþróttakennara
og stuðningsfulltrúa.
Um er að ræða íþróttakennslu sem er ½ staða með möguleika á
almennri kennslu með og/eða stuðning inn í kennslustofu.
Laugargerðisskóli er fámennur grunnskóli mitt á milli
Borgarness og Stykkishólms. Hér nýtum við okkur jákvæðan aga
og erum heilsueflandi skóli. Áhersla er á einstaklingsmiðað nám
þar sem áhugi, frumkvæði og styrkleikar hvers og eins eru nýttir
í leik og starfi.
Á staðnum er gott íþróttahús og sundlaug auk dásamlega
fallegrar náttúru.
Húsnæði er í boði á staðnum.
Kaup og kjör eru samkvæmt kjarasamningum.
Umsóknarfrestur er til og með 20. júní 2022 og skal skila
umsóknum rafrænt til skólastjóra.
Nánari upplýsingar veitir skólastjóri í síma 8973605 eða
í tölvupósti: skolastjori@laugargerdisskoli.is
Sigurður Jónsson
Skólastjóri

Sölumaður í
rafbúnaðardeild
Við leitum að rafvirkja til
sölumannsstarfa í rafbúnaðardeild
okkar í Nóatúni.
Helstu verkefni:
Sala á raflagnaefni og ýmsum öðrum rafbúnaði. Ráðgjöf til viðskiptavina.
Önnur verkefni.
Hæfniskröfur og persónulegir eiginleikar:
Góð fag- og efnisþekking og reynsla af rafvirkjastörfum.
Áhugi á sölustörfum og mannlegum samskiptum.
Röskleiki, samvinnulipurð og sjálfstæði í vinnubrögðum.
Góð framkoma, snyrtimennska og reglusemi.
Gott framtíðarstarf hjá traustu og framsæknu fyrirtæki á rafmagnssviði.
Umsóknarfrestur er til og með 16. júní.
Áhugasamir sendi umsókn á jonn@sminor.is með ferilskrá og
kynningarbréfi. Nánari upplýsingar veitir Jón Norland.

Ertu öflugur leiðtogi?
Matvælastofnun óskar eftir að ráða framsækna og reynda stjórnendur í tvö störf
sviðsstjóra á Selfossi. Leitað er að öflugum leiðtogum til að leiða hóp sérfræðinga
stofnunarinnar á nýjum og spennandi tímum.

Sviðsstjóri rekstrar og upplýsingatækni
Leitað er að framsýnum leiðtoga með reynslu af rekstri og stafrænni þróun til að leiða rekstrarsvið stofnunarinnar.
Undir sviðið heyrir allur daglegur rekstur og fjármál stofnunarinnar ásamt upplýsingatækni. Nýr sviðsstjóri fær
tækifæri til að hafa áhrif á og leiða fyrirhugaðar breytingar á skipuriti stofnunarinnar, innleiða nýja starfsferla og
taka þátt í uppbyggingu á stafrænni framtíð stofnunarinnar.

Sviðsstjóri vettvangseftirlits
Óskað er eftir að ráða drífandi leiðtoga til að leiða svið vettvangseftirlits. Leitað er að einstaklingi með farsæla
stjórnunarreynslu sem hefur áhuga á þróun, samvinnu og samskiptum við ólíka aðila. Sviðið spannar eftirlit bæði
með matvælaframleiðslu ásamt dýraheilsu og velferð og tilheyra héraðsdýralæknaumdæmi landsins sviðinu. Um
er að ræða spennandi starf þar sem viðkomandi fær tækifæri til leiða breytingar og byggja upp áætlun eftirlits til
framtíðar hjá stofnuninni.
Nánari upplýsingar um störfin og Matvælastofnun má finna á www.intellecta.is. Umsóknarfrestur er til og með
24. júní 2022. Umsókn óskast fyllt út á vef Intellecta og þarf henni að fylgja starfsferilskrá og ítarlegt kynningarbréf
þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni umsækjanda sem nýtist í starfi. Áhugasamir einstaklingar,
óháð kyni og uppruna, eru hvattir til að sækja um starfið.
Nánari upplýsingar veita Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) og
Helga Birna Jónsdóttir (helga@intellecta.is) í síma 511 1225.

Sérfræðingur í
gagnadrifnum rekstri
Samkaup leita að talnaglöggum og skipulögðum
einstaklingi í starf sérfræðings í gagnadrifnum rekstri
og viðskiptaþróun. Um er að ræða nýtt og metnaðarfullt
teymi á fjármála- og rekstrarsviði félagsins og fær
viðkomandi starfsmaður tækifæri til að taka þátt
í innleiðingu og mótun verkefna.
Allar nánari upplýsingar má nálgast á samkaup.is

Krossmóa 4, 260 Reykjanesbær
kt. 571298-3769
S: 421-5400
samkaup@samkaup.is
samkaup.is

RÁÐGJÖF
RÁÐNINGAR
RANNSÓKNIR

Samkaup hafa hlotið Menntasprota atvinnulífsins,
Hvatningarverðlaun jafnréttismála og auk þess
jafnlaunavottun Jafnréttisstofu. Helstu verslunarmerki
Samkaupa eru: Nettó, Kjörbúðin, Krambúðin og
Iceland. Hjá félaginu starfa um 1.400 starfsmenn í
rúmlega 700 stöðugildum.
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sérfræðingur í kostnaðarmálum

verkefnisstjóri á endurbótadeild

Og hvað kostar
þetta svo?

Lengi má gott
bæta

Við hjá framkvæmdasviði Landsvirkjunar leggjum metnað
í agað verklag við kostnaðaráætlanagerð og fylgjumst
stöðugt með þróun sem gæti haft áhrif á kostnaðargát.

Við á endurbótadeild framkvæmdasviðs Landvirkjunar
höfum það mikilvæga hlutverk að tryggja skilvirka
orkuvinnslu og framþróun allra 19 aflstöðva okkar með
stýringu endurbótaverkefna.

Núna leitum við að talnaglöggum sérfræðingi í
kostnaðarmálum til að reka og þróa stofnkostnaðarlíkan
fyrir aflstöðvar á undirbúningsstigi ásamt því að koma að
uppbyggingu á öflugu kostnaðareftirliti verkefnisstjóra.

Því til viðbótar koma á okkar borð fjölþætt verkefni sem
snúa að þátttöku í uppbyggingu nýrra virkjana og verkefni
við þróun á nýjum tækifærum til fjölnýtingar á orku.

Í starfinu felst m.a. að hafa eftirlit með kostnaði við þróun
og byggingu nýrra aflstöðva auk þess að styðja við
kostnaðargát endurbótaverkefna.

Nú leitum við að verkefnastjóra á endurbótadeild. Við erum
fjölbreyttur hópur starfsfólks með þekkingu og reynslu á
sviði verkefnisstýringar sem og breiða tækniþekkingu.

Hæfni og þekking:
– Menntun á sviði verkfræði eða sambærileg menntun
– Þekking og reynsla í að meta stofnkostnað og
óvissu kostnaðarliða
– Þekking og reynsla af farsælli kostnaðarstýringu
– Reynsla af vinnu við gagnagrunna og úrvinnslu
sögulegra upplýsinga
– Rökfesta og samskiptafærni
– Þekking á að vinna með einingaverð og
magnskrár er kostur
– Þekking á útreikningi á unnu virði við mat á
framvindu verka er kostur

Við erum sífellt vakandi fyrir umbótum og tækifærum til að
auka gæði verkefnanna, skilvirkni í ferlum, meiri samvinnu og
starfsánægju. Við hlökkum til að bjóða í okkar teymi nýjan
einstakling til að styrkja okkur á þeirri vegferð.

Umsóknarfrestur er til 15. júní

Umsóknarfrestur er til 15. júní

Sótt er um starfið hjá Hagvangi
hagvangur.is

Sótt er um starfið hjá Hagvangi
hagvangur.is

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

Hæfni og þekking:
– Menntun á sviði verk-, tækni- eða iðnfræði
– Reynsla af verkefna- eða teymisstýringu
– Reynsla af verkefnum tengdum orkuvinnslu
– Þekking eða reynsla af jarðvarma eða vindorku er kostur
– Drifkraftur og umbótavilji
– Góð íslensku- og enskukunnátta
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Við leitum að traustu starfsfólki
Bílstjóri á lager
í Reykjavík í sumar

Hæfniskröfur:
• Meirapróf
• ADR-réttindi æskileg
• Lyftarapróf æskilegt
• Góð tölvufærni

Olís óskar eftir starfskrafti á lager til útaksturs og
dreiﬁngar á vörum og pöntunum til
viðskiptavina Olís í sumar.

Áhersla er lögð á ríka þjónustulund,
stundvísi, snyrtimennsku og hæfni
í mannlegum samskiptum

JAFNLAUNAVOTTUN

2019–2022

Liska er ungt fyrirtæki með starfsfólk
sem hefur yfir 30 ára víðtæka reynslu í
lýsingar- og raflagnahönnun bygginga,
gatna og svæða. Fram undan eru mörg
spennandi og metnaðarfull verkefni sem
kalla á samhent þverfaglegt hönnunarteymi.
Liska er fjölskylduvænt fyrirtæki þar sem
starfsfólk fær tækifæri til að þroskast í starfi
og aðstöðu til að vinna bæði heima og á
vinnustað með sveigjanlegum vinnutíma.
Fyrirspurnir og umsóknir sendast á
liska@liska.is, merktar starfsheitinu sem sótt
er um. Farið verður með allar umsóknir
sem trúnaðarmál.
Umsóknarfrestur er til 21. júní 2022.
Umsóknaraðili þarf að geta hafið
störf sem fyrst.

www.liska.is

Umsóknir sendist á david@olis.is eða
á vefsvæði starf.olis.is

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

Ljósvistarhönnuður

Raflagnahönnuður

Starfið felur meðal annars í sér:
•
Ljósvistarhönnun
•
Framsetning á hönnunartillögum
•
Greiningar og skýrslugerð
•
Gerð útboðsgagna, kostnaðaráætlana og verklýsinga
•
Gerð kynningarefnis og leiðbeiningarrita

Hæfniskröfur
•
Menntun á sviði lýsingarhönnunar, arkitektúrs, verk-,
tækni-, skipulagsfræði eða öðru sem nýtist í starfi
•
Sjálfstæð vinnubrögð
•
Metnaður og frumkvæði til að bæta við sig
nýrri þekkingu
•
Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum
•
Gott vald á íslensku og ensku í rituðu og töluðu máli
•
Kunnátta á Dialux og AutoCAD er skilyrði
•
Kunnátta á helstu Adobe forrit
•
Þrívíddar- og renderingforrit t.d. Revit og Enscape
•
Góð kunnátta á helstu Microsoft Office forrit
•
Þekking á helstu stýringarkerfum fyrir lýsingu s.s.
DALI, DMX, KNX, Bluetooth
•
Þekking á BREEAM og sambærilegu er kostur
•
Þekking á BIM er kostur

Starfið felur meðal annars í sér:
•
Hönnun lágspennukerfa
•
Hönnun smáspennukerfa
•
Hönnun stjórnkerfa
•
Gerð útboðsgagna
•
Kostnaðaráætlanagerð

Hæfniskröfur
•
Rafmagns verk-, tækni- eða iðnfræðingur
•
Sveinspróf í rafvirkjun er kostur
•
Sjálfstæð vinnubrögð
•
Metnaður og frumkvæði til að bæta við sig
nýrri þekkingu
•
Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum
•
Gott vald á íslensku og ensku í rituðu og töluðu máli
•
Kunnátta á AutoCAD er skilyrði
•
Góð kunnátta á helstu Microsoft Office forrit
•
Þekking á helstu stýringarkerfum fyrir lýsingu s.s.
DALI, DMX, KNX, Bluetooth
•
Kunnátta á Revit og Dialux er kostur
•
Þekking á BREEAM og sambærilegu er kostur
•
Þekking á BIM er kostur

Viltu vaxa með okkur?
LYFJAFRAMLEIÐSLUTÆKNAR
Starfsþjálfun í sérhæfð störf í framleiðslu

BIOSIMILARS MANUFACTURING
TECHNICIANS – Training program

Alvotech býður upp á launaða starfsþjálfun lyfjaframleiðslutækna. Að þjálfun
lokinni mun þeim sem uppfylla kröfur bjóðast framtíðarstarf í lyfjaframleiðslu
innan fyrirtækisins.

Alvotech oﬀers a training program for those who are interested in a career in the
biotech industry. This is a six-month paid training program starting in August
2022. Ten individuals will be admitted at a time and those who meet the training
requirements will be oﬀered a permanent position in Alvotech’s drug manufacturing division. These positions are shift work positions and the training program
also takes place in shifts.

Starfsþjálfunin er tilvalið tækifæri fyrir þau sem vilja skapa sér framtíð í
líftæknigeiranum. Þjálfunin er hugsuð með þau í huga sem t.d. hafa ekki lokið
háskólanámi eða viðbótarnámi, starfa í framleiðslufyrirtækjum eða í heilbrigðisgeiranum, eða eru starfandi á rannsóknarstofu og hafa áhuga á að skipta um
starfsvettvang.
Starfsþjálfun lyfjaframleiðslutækna er sex mánuðir að lengd og er unnin í
vaktavinnu rétt eins og störﬁn sem bjóðast að henni lokinni.
Umsóknarfrestur er til 12. júní 2022. Gert er ráð fyrir 10 starfsþjálfunarstöðum.
Áhugasöm eru hvött til að sækja um á alvotech.com.
Í þjálfuninni felst:
• Verkleg þjálfun í helstu verkþáttum framleiðslu, eins og að keyra
frumurækt í tönkum, próteinhreinsun með súluskiljun og síunarkerfum
og í notkun rannsóknartækja.
• Skoðun á lyfjum í áfylltum lyfjaformum.
• Þjálfun í að vinna í hreinrýmum.
• Gæða- og gæðaeftirlitsþjálfun, GMP (Good Manufacturing Practices).
• Kynning á almennu verklagi á rannsóknarstofum og við lyfjaframleiðslu.
• Þjálfun í skráningu og meðferð gagna.
Hæfniskröfur:
• Jákvæðni ásamt vilja og getu til að læra nýja hluti.
• Stúdentspróf, iðnpróf eða önnur menntun, s.s. sjúkraliði eða lyfjatæknir,
er æskileg en ekki nauðsynleg.
• Reynsla af starﬁ á rannsóknarstofu eða starﬁ í mjög reglumiðuðu umhverﬁ
er kostur.
• Nákvæmni og samviskusemi er æskilegur eiginleiki.
• Þekking á góðum framleiðsluháttum (GMP), skjalareglum og hæfni til að
fylgja skriﬂegum vinnuleiðbeiningum er kostur.
• Enskukunnátta er mikilvæg.
• Íslenskukunnátta er ekki skilyrði.
Um fyrirtækið:
Við höfum byggt upp fjölþjóðlegt fyrirtæki með höfuðstöðvar í hjarta Reykjavíkur með 600 starfsmenn á Íslandi frá yﬁr 60 þjóðlöndum, þar sem áhersla er
lögð á jafnrétti og fjölbreytileika. Við þrífumst á fjölbreyttri fyrirtækjamenningu, fögnum sérstöðu og leggjum metnað okkar í þátttöku allra og jafnrétti.
Við erum stöðugt að bæta við nýjum störfum og hvetjum áhugasama til að
fylgjast vel með á vef Alvotech.

This is an ideal opportunity for individuals who want to create a future in the
biotechnology sector, for example those that have not completed a university
degree or any other formal education, and individuals that currently work in
manufacturing, service, the healthcare sector or laboratories.
The training program consists primarily of GMP awareness training, practical
hands-on training and education. Individuals will acquire skills and competencies in all the basic aspects of working in the ﬁeld of manufacturing of biosimilar
medicine in Iceland.
The training program consists of the following:
• Getting a theoretical introduction to Drug substance Operations and
Manual Visual inspection.
• Practical introduction to bioreactors, chromatography systems, ﬁltration
equipment and in-process lab instruments.
• Fundamentals of Visual inspections and their application to injectable
products.
• Clean room training.
• Good documentation practices, Compliance and Data Integrity.
• Good manufacturing training (GMP).
Qualiﬁcations:
• We are looking for positive individuals with a desire to learn new things.
• No formal education is required, although vocational training or other
education or training is desirable.
• Experience of laboratory work or work in a highly standardized environment
is an advantage.
• Accuracy and attentiveness are desirable qualities.
• Knowledge of good manufacturing practice (GMP), documentation
principles and the ability to follow written work instructions is an advantage.
• Good English language skills are necessary.
• Icelandic is not a requirement.
These are full-time training positions with the training being conducted in
groups on shifts. If this sounds interesting to you, please submit your application no later than June 12th, 2022 on alvotech.com.

Byrjaðu hjá okkur og breyttu heiminum
Nokkrar kennarastöður eru lausar til umsóknar hjá Tækniskólanum:
» Kennari í raftækni

Skálatún
Forstöðustjórnendur

í þjónustuíbúðarkjarna og dagþjónustu

» Kennari í byggingagreinum

Við hjá Skálatúni leitum eftir 4 forstöðustjórnendum yfir
þjónustuíbúðarkjarna hjá okkur og dagþjónustu.

» Kennari í iðnteikningu

Um er að ræða fjölbreytt starf þar sem þjónustan er
einstaklingsmiðuð og þjónustuáætlunum íbúa er fylgt eftir
í daglegu lífi, jafnt utan heimils sem innan.
Nánari upplýsingar má
finna á vefsíðu Tækniskólans
www.tskoli.is

Skálatún starfar samkvæmt lögum um þjónustu við fatlað
fólk með langvarandi stuðningsþarfir nr. 38/2018.

Embætti forstjóra Neytendastofu
laust til umsóknar
Embætti forstjóra Neytendastofu er laust til umsóknar en menningarog viðskiptaráðherra skipar í embættið.
Neytendastofa er ríkisstofnun sem heyrir undir ráðherra og starfar að
stjórnsýsluverkefnum á sviði neytendamála. Neytendastofa annast framkvæmd laga um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu og fleiri
laga á sviði neytendaverndar.
Öflug neytendavernd varðar mikilvæga almannahagsmuni og er til hagsbóta
fyrir neytendur, atvinnurekendur og samfélagið allt. Mikil gerjun er í málefnum neytendaverndar um þessar mundir, m.a. hvað varðar skilvirka framfylgd
laga, stafvæðingu, græna atvinnuhætti og vernd viðkvæmra hópa.
Fyrir dyrum stendur endurskoðun á stjórnsýslu og stofnanaumgjörð neytendamála, samanber áherslur í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar, og gert
er ráð fyrir að forstjóri taki virkan þátt í þeirri stefnumótun.
Megin starfssvið:
Forstjóri veitir Neytendastofu forystu og ber faglega, fjárhagslega og stjórnunarlega ábyrgð á rekstri stofnunarinnar í samræmi við lög og stjórnvaldsfyrirmæli. Forstjóri sér um samskipti við stjórnvöld, stofnanir og atvinnulíf
og leiðir erlent samstarf og samskipti.
Leitað er eftir einstaklingi sem hefur leiðtogahæfileika, er framsýnn í
hugsun, hefur sýnt frumkvæði, hæfni í samskiptum og samvinnu og hefur
metnað til að ná árangri í þágu almennings jafnt sem atvinnulífs.
Menntunar og hæfniskröfur:
• Þekking og reynsla á sviði neytendamála og neytendaréttar
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af stjórnun og rekstri
• Færni í að skapa liðsheild
• Reynsla og hæfileiki til miðlunar upplýsinga á aðgengilegan hátt
• Færni í ræðu og riti á íslensku og ensku
• Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu er æskileg
• Þekking og reynsla af alþjóðasamstarfi er kostur
• Þekking og/eða reynsla á lögum um opinber fjármál er kostur
Umsóknum skal fylgja ítarleg ferilskrá, þar sem fram koma upplýsingar um
menntun og fyrri störf, ásamt kynningarbréfi með upplýsingum um ástæðum
umsóknar og hvernig viðkomandi uppfyllir hæfniskröfur fyrir starfið.
Fólk óháð kyni sem áhuga hefur er hvatt til að sækja um starfið.
Menningar- og viðskiptaráðherra mun skipa þriggja manna hæfnisnefnd
sem metur hæfni umsækjenda og skilar greinargerð til ráðherra.
Umsóknarfrestur er til og með 21. júní 2022.
Umsóknum skal skilað á netfangið mvf@mvf.is.
Upplýsingar um starfið veitir Skúli Eggert Þórðarson ráðuneytisstjóri
í menningar- og viðskiptaráðuneytinu í síma 5459800.
Öllum umsóknum verður svarað þegar
ákvörðun um skipun hefur verið tekin.

Stjórnarráð Íslands
Menningar - og
viðskiptaráðuneytið

Helstu verkefni eru m.a.:
• Ábyrgð og stjórn daglegs reksturs búsetukjarna og/
eða dagþjónustu, þ.m.t. fjárhagsleg ábyrgð og ábyrgð
mannauðsmála
• Skipulagning starfseminnar þ.m.t. gerð starfs- og
fjárhagsáætlunar sem og gerð og utanumhald
vaktakerfis
• Leiðsögn og ráðgjöf til starfsmanna búsetueininga
og/eða dagþjónustu
• Umsjón og ábyrgð með gerð þjónustuáætlana fyrir íbúa,
heilsufarsdagbók íbúa og einkafjármuni íbúa þar sem
við á skv. umboði
• Veitir faglega forystu í starfi og vinnur sem hluti af
fagteymi
• Annast samskipti við aðstandendur og aðra aðila um
málefni íbúa
Menntunar- og hæfnikröfur:
• Þroskaþjálfamenntun og starfsleyfi sem þroskaþjálfi
eða önnur sambærileg menntun sem nýtist í starfi
• Starfs- og stjórnunarreynsla í málefnum fatlaðs fólks
• Framsýni, frumkvæði, sveigjanleiki og sjálfstæði í
vinnubrögðum
• Færni og lipurð í mannlegum samskiptum og jákvætt
viðmót
• Metnaður til að ná árangri í starfi
• Góð íslenskukunnátta er skilyrði
• Hreint sakavottorð
Umsóknarfrestur er til og með 18. júní 2022.
Umsóknir skulu innihalda starfsferilsskrá sem greinir frá
reynslu, menntun og fyrri störf ásamt nokkrum orðum af
hverju þú telur þig hæfa/n í starfið. Vinsamlegast sendið
umsóknir inn í gegnum Alfreð. Nánari upplýsingar um
starfið veitir Þórey I. Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri,
thoreyig@skalatun.is.
Öllum umsóknum verður svarað. Laun eru samkvæmt
kjarasamningi Skálatúns og viðkomandi stéttarfélags.
Ráðið er í starfið óháð kyni.
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Sveitarstjóri í Dalabyggð
Starf sveitarstjóra í Dalabyggð er laust til umsóknar og er leitað að
kraftmiklum og drífandi einstaklingi til að stýra krefjandi verkefnum á
vegum sveitarfélagsins. Rík áhersla er á að efla atvinnulíf og þjónustu
við fjölskyldur. Starfið felst meðal annars í að vinna af krafti að nýjum
verkefnum sem sveitarfélagið er með í bígerð og má þar meðal annars
nefna byggingu nýs íþróttamannvirkis.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Starfssvið
• Daglegur rekstur sveitarfélagsins og ábyrgð á framkvæmd ákvarðana
sveitarstjórnar
• Yfirumsjón með skipulagi og virkni stjórnsýslu sveitarfélagsins og
starfsmannamálum
• Náið samstarf við sveitarstjórn, undirbúningur og upplýsingagjöf á
fundum sveitarstjórnar og byggðaráðs
• Annast upplýsingamiðlun og samskipti við samstarfsaðila, stofnanir,
samtök, fyrirtæki og íbúa
• Að gæta hagsmuna Dalabyggðar út á við, vera talsmaður sveitarstjórnar
og vinna að framfaramálum
• Stefnumarkandi vinna og mótun framtíðarsýnar í ólíkum málaflokkum
Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfinu
• Reynsla af stjórnun, rekstri og bókhaldi
• Áhugi og reynsla af eflingu atvinnulífs til að stuðla að vexti samfélagsins
• Reynsla af kynningar- og ímyndarmálum sem og stefnumótun
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
• Leiðtogahæfni, frumkvæði og hugmyndaauðgi
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti
• Þekkja vel og hafa reynslu af lögum og reglugerðum í opinberri
stjórnsýslu
• Reynsla af störfum á sveitarstjórnarstigi er æskileg en ekki skilyrði

Dalabyggð er landbúnaðarhérað sem geymir
mikla sögu. Dalirnir eru náttúruparadís með útsýni
út á Hvammsfjörð og Gilsfjörð ásamt hinum
óteljandi Breiðafjarðareyjum og bjóða upp á mikla
möguleika í útivist og afþreyingu. Í upphafi árs
2022 bjuggu 665 íbúar í Dalabyggð.
Í Dalabyggð er veitt fjölbreytt þjónusta, þar
er Auðarskóli (leik- grunn- og tónlistarskóli),
heilsugæsla, verslun, veitingasala og ýmis
verktakaþjónusta. Dalabyggð er miðsvæðis, innan
við tveggja klukkustunda akstursfjarlægð frá
höfuðborgarsvæðinu og mikilvæg tenging á milli
landshluta. Sjá nánar á dalir.is.

Sótt er um störfin
á hagvangur.is

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir
hæfni í starfið. Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is. Umsóknarfrestur er til og með 20. júní nk.
Nánari upplýsingar veita Geirlaug Jóhannsdóttir, geirlaug@hagvangur.is og Þórdís Sif Arnarsdóttir, thordis@hagvangur.is.

hagvangur.is
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Verkefnastjóri
fjarskiptaaðstöðu

LausarSúðavíkurskóli
stöður við Súðavíkurskóla

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.

Við leitum að öflugum verkefnastjóra til starfa hjá Mílu

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.

Starfið felst í stjórnun verkefna tengdum rekstri og uppbyggingu á fjarskiptaaðstöðu,
tækjarýmum og möstrum.
Um er að ræða spennandi verkefni, meðal annars við uppbyggingu vegna 5G væðingar
fyrirtækisins og rekstur tækjarýma fyrir mikilvæga fjarskiptainnviði.

Helstu verkefni og ábyrgð

Menntunar- og hæfniskröfur

• Verkefnaleg ábyrgð á rekstri og uppbyggingu fjarskiptaaðstöðu

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, t.d verk- eða tæknifræði

• Þátttaka í stefnumótun um rekstur og uppbyggingu fjarskiptaaðstöðu

• Reynsla og/eða vottun í verkefnastjórnun er kostur

• Gerð og eftirfylgni framkvæmda-, kostnaðar- og greiðsluáætlana

• Þekking og reynsla af verklegum framkvæmdum er kostur

• Umsjón og eftirlit með framvindu verkefna

• Góð íslensku- og enskukunnátta bæði í rituðu og töluðu máli

• Samskipti við hagsmunaaðila innan sem utan fyrirtækisins

• Góð samskiptahæfni, metnaður og frumkvæði

bandi íslenskra sveitarfélaga. Umsóknarfrestur er til 31. maí
2010,
umsókn. Nánari
veitir
Núnameðmæli
eru lausaróskast
stöðurmeð
leikskólakennara
viðupplýsingar
leikskóladeildAnna
Lind
Ragnarsdóttir
skólastjóri
í
hs:
456-4985,
vs:
456ina og staða kennara við grunnskóladeildina á yngra- og
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 4. júlí 2022

• Fagleg og sjálfstæð vinnubrögð

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

Umsóknarfrestur er til og með 12. júní n.k.
Í anda jafnréttisstefnu Mílu hvetjum við alla til að sækja um, óháð kyni. Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Mílu
www.mila.is. Umsókn þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf.
Nánari upplýsingar um starfið veitir mannauðsdeild Mílu á mannaudur@mila.is.

Fræðslustjóri Alcoa Fjarðaáls
Alcoa Fjarðaál leitar að sérfræðingi á sviði fræðslumála í starf

Menntun, hæfni og reynsla

fræðslustjóra fyrirtækisins. Þjálfun og fræðsla eru mjög stór

•

Háskólapróf í kennslufræðum eða önnur hagnýt

•
•
•

Starfsreynsla á sviði þjálfunar og fræðslu er æskileg

þáttur í starfsemi álversins. Fræðslustjóri er í mannauðsteymi
Alcoa Fjarðaáls og ber ábyrgð á skipulagi, stjórnun og þróun
fræðslumála.
Ábyrgð og verkefni

•
•
•
•
•
•
•

Greina þörf fyrir þjálfun og fræðslu
Styðja stjórnendur og starfsmenn í fræðslumálum
Hanna, innleiða og þróa verkferla á sviði þjálfunar og fræðslu
Skipuleggja og halda utan um þjálfun og fræðslu starfsmanna
Hafa yfirumsjón með Stóriðjuskóla Alcoa Fjarðaáls
Vera tengiliður við móðurfélagið í fræðslumálum
Taka þátt í að móta fræðslustefnu Alcoa Fjarðaáls

háskólamenntun
Skipulagshæfni, jákvæðni og lausnamiðuð nálgun
Færni í mannlegum samskiptum, upplýsingamiðlun
og teymisvinnu

•

Gott vald á íslensku og ensku

Frekari upplýsingar um starfið veitir:
Smári Kristinsson
framkvæmdastjóri mannauðsmála
smari.kristinsson@alcoa.com | 843 7728

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 20. júní.

Viltu vinna
í einu af undrum
veraldar?
Við leitum að jákvæðum og kraftmiklum einstaklingum
til liðs við ört vaxandi teymi Bláa Lónsins.

2022 - 2025

Verslunarstjóri á Keflavíkurflugvelli

Sölu- og þjónustustjóri verslana

Verslunarstjóri hefur yfirumsjón með daglegum rekstri verslunarinnar. Leitað er að metnaðarfullum og lausnamiðuðum
einstaklingi með framúrskarandi leiðtogahæfileika.

Sölu- og þjónustustjóri ber ábyrgð á þjónustugæðum og daglegum
rekstri verslana Bláa Lónsins. Leitað er að öflugum einstaklingi sem
býr yfir ríkri þjónustulund og kemur auga á tækifæri í síbreytilegu
umhverfi.

Helstu verkefni og ábyrgð
· Ábyrgð á daglegum rekstri og þjónustuupplifun viðskiptavina
· Skipulagning vakta og frammistöðustjórnun
· Þátttaka í áætlanagerð, markmiðasetningu og eftirfylgni
sölumarkmiða
· Yfirumsjón með birgðum, vörupöntunum og veltuhraða birgða
· Þjálfun stafsmanna
· Umsjón með reglulegum starfsmannafundum
Hæfniskröfur
· Menntun á sviði viðskipta, verslunarstjórnunar eða
sambærileg reynsla
· Framúrskarandi leiðtoga-, skipulags - og samskiptahæfileikar
· Greiningarhæfni og talnalæsi
· Góðir söluhæfileikar og rík þjónustulund
· Árangursdrifni, frumkvæði og þrautseigja
· Brennandi áhugi á vellíðan, húðvörum og umhirðu húðar
· Mjög góð íslensku- og enskukunnátta skilyrði
· Reynsla af LS Retail afgreiðslukerfi kostur

·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·

Helstu verkefni og ábyrgð
Yfirumsjón með daglegum rekstri verslana
Ábyrgð á hámörkun veltu og bestun reksturs þvert á verslanir
Eftirfylgni og þróun helstu lykilmælikvarða
Ábyrgð á þróun og eftirfylgni á þjónustustefnu verslana
Þátttaka í áætlunargerð og eftirfylgni
Skipulagning og framkvæmd söluhvetjandi aðgerða
Ábyrgð á að gæða, eftirlits- og öryggisstöðlum sé framfylgt
og verkefnastjórnun tengdum þeim
Hæfniskröfur
Háskólamenntun sem nýtist í starfi og haldbær reynsla
af smásölurekstri
Framúrskarandi leiðtogahæfileikar, samskiptahæfni
og rík þjónustulund
Árangursdrifni, metnaður og lausnamiðuð hugsun
Brennandi áhugi á smásölu, vellíðan og húðvörum
Góð færni í Excel, greiningarhæfni og talnalæsi
Góð íslensku- og enskukunnátta
Reynsla af BC (Business Central) og LS Retail kostur

Birgðafulltrúi
Birgðafulltrúi ber ábyrgð á öllum birgðum, vöruspjöldum,
talningum og vörumóttökum í Bláa Lóninu.

·
·
·
·
·
·

Helstu verkefni og ábyrgð
Eftirlit með öllum birgðum í fyrirtækinu
Yfirumsjón með birgðatalningum
Stofnun vörunúmera fyrir allar vörur til endursölu
Yfirumsjón með móttöku vara í verslunum Bláa Lónsins
Eftirlit með kostnaðarverði seldra vara og framlegð af vörusölu
Önnur umbótaverkefni

·
·
·
·
·

Hæfniskröfur
Góð þekking á birgðabókhaldi
Góð þekking á Business Central bókhaldskerfi er kostur
Framúrskarandi samskipta- og skipulagshæfileikar
Hæfni til að vinna sjálfstætt og í teymi
Greiningarhæfni og talnalæsi

Umsóknarfrestur er til 15. júní
Nánar um störfin á storf.bluelagoon.is
eða með því að skanna QR kóðann.

Rannís óskar eftir að ráða kynningarfulltrúa í fjölbreytt og krefjandi starf sem reynir á samskiptafærni,
sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð. Starfið felur í sér umsjón með kynningar- og útgáfumálum
Rannís og samskipti við fjölmiðla og auglýsingastofur. Kynningarfulltrúi er hluti af kynningarteymi
og styður við ímyndarsköpun stofnunarinnar. Kynningarfulltrúi er einnig verkefnastjóri viðburða á
vegum Rannís, kemur að kynningum á starfsemi stofnunarinnar og ritstýrir ársskýrslu.
Menntunar- og hæfniskröfur:
l Háskólapróf sem nýtist í starfi
l Reynsla af kynningar- og útgáfumálum
l Þekking og reynsla af stjórnun viðburða
l Mjög góð kunnátta í íslensku og ensku, bæði tal- og ritmáli
l Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð ásamt framúrskarandi samskiptafærni
l Góð færni í vefumsjón og samfélagsmiðlum
l Færni í notkun algengra tölvuforrita og góð almenn tölvukunnátta
l Metnaður til að ná árangri í starfi með því að sýna vönduð vinnubrögð, frumkvæði
og veita góða þjónustu
Upplýsingar um starfið veitir Álfrún G. Guðrúnardóttir, mannauðsstjóri, í síma 515 5808
eða netfanginu alfrun.g.gudrunardottir@rannis.is.
Umsóknarfrestur er til og með 15. júní 2022.

Sækja skal um starfið á heimasíðu Rannís, á www.rannis.is/starfsemi/laus-storf/.
Umsókn skal fylgja ferilskrá, kynningarbréf og prófskírteini. Umsækjendum er
bent á að kynna sér starfsemi Rannís á www.rannis.is.
Rannís er líflegur vinnustaður með um 60 sérfræðingum sem starfa eftir gildum stofnunarinnar: Áhrif, fagmennska
og samstarf. Hlutverk Rannís er að treysta stoðir íslensks samfélags með stuðningi við rannsóknir, nýsköpun, menntun
og menningu og styðja þekkingarsamfélagið með rekstri samkeppnissjóða, aðstoð og kynningu á alþjóðlegum
sóknarfærum og samstarfsmöguleikum. Rannís greinir og kynnir áhrif rannsókna, menntunar og menningar á
þjóðarhag og þjónustar undirbúning vísinda- og tæknistefnu.

Borgartúni 30, 105 Reykjavík,
sími 515 5800, rannis@rannis.is

www.rannis.is

NAVISION
HUGBÚNAÐARSÉRFRÆÐINGUR
Veritas leitar að metnaðarfullum Navision sérfræðingi
til að slást í upplýsingatæknihóp samstæðunnar.
Starfssvið

Hæfni, þekking og reynsla

• Greining á þörfum, tæknilegum kröfum

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi

og hönnun hugbúnaðarlausna innan
Navision sem styðja við vinnuferla
Veritas samstæðunnar

• Þátttaka í þróun upplýsingatækni Veritas

samstæðunnar

• Forritun lausna
• Gerð prófunartilvika

• Góð þekking og reynsla á Microsoft Dynamics

Navision

• Þekking og reynsla af bókhaldi fyrirtækja, sem og

geta til að setja sig inn í viðskiptaumhverfi og -ferla

• Þekking á Microsoft umhverfi er kostur
• Sjálfstæði, frumkvæði og skipulögð vinnubrögð
• Lausnamiðuð hugsun, þjónustulund, jákvæðni og

lipurð í mannlegum samskiptum

UMSÓKNARFRESTUR ER TIL OG MEÐ 13. JÚNÍ
Tekið er við umsóknum í gegnum ráðningarvef Veritas, www.veritas.is.
Umsóknum skal fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og
rökstuðningur fyrir hæfni umsækjanda í starfið.
Nánari upplýsingar veitir Hákonía J. Guðmundsdóttir, deildarstjóri upplýsingatæknideildar,
hakonia@veritas.is.
Veritas sérhæfir sig í rekstri fyrirtækja á sviði heilbrigðisþjónustu. Veritas er móðurfélag fyrirtækjanna
Artasan ehf., Distica hf., MEDOR ehf., Stoð ehf. og Vistor hf. Fyrirtækið er kjölfesta samstæðunnar og
veitir þjónustu til dótturfyrirtækjanna svo þau geti einbeitt sér að kjarnastarfsemi sinni. Stjórnkerfi
upplýsingaöryggis hjá Veritas er vottað skv. ISO 27001 af BSI (British Standards Institution) í London.
Nánar á www.veritas.is

GILDI VERITAS ERU ÁREIÐANLEIKI, HREINSKIPTNI OG FRAMSÆKNI

H N OTSKÓ GUR grafís k h önnun

Kynningarfulltrúi Rannís

Við
leiðum
fólk
saman

Framkvæmdastjóri fjármála

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.

Heilbrigðisstofnun Suðurlands auglýsir laust til
umsóknar starf framkvæmdastjóra fjármála.
Framkvæmdastjóri fjármála er yfirmaður rekstrarsviðs og
ber ábyrgð á fjármálum, reikningshaldi og upplýsingatækni.
Staðan tilheyrir framkvæmdastjórn og heyrir beint undir forstjóra.
Helstu verkefni
•
Stjórnun og ábyrgð á daglegum rekstri sviðsins
•
Ábyrgð á mánaðaruppgjörum og gerð ársreiknings
•
Ábyrgð á gerð rekstraryfirlita, eftirfylgni og eftirlit með rekstri
•
Ábyrgð á tölfræðiúrvinnslu
•
Stjórnunareftirlitskerfi og rýni í rekstur starfstöðva
•
Fjárhagsáætlana- og samningagerð
•
Samskipti við hagsmunaaðila og stofnanir
•
Þátttaka í stjórnun innkaupa
Hæfniskröfur
•
Áhugi á starfsemi Heilbrigðisstofnunar Suðurlands og áframhaldandi þróun á starfsemi
stofnunarinnar
•
Bsc. auk MSc/MBA í viðskiptafræði, hagfræði, verkfræði eða sambærilegu námi
•
Þekking á greiningartólum (Excel, viðskiptagreind)
•
Þekking á Oracle er kostur
•
Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti
•
Frumkvæði, áreiðanleiki, trúmennska og árangurs- og þjónustumiðað viðhorf
Reynsla í starfi
•
A.m.k. 3 ára reynsla af sambærilegu starfi
•
Reynsla af reikningshaldi og fjármálastjórn
•
Reynsla af áætlanagerð, tölfræði og úrvinnslu gagna
•
Reynsla af umbótaverkefnum, teymisvinnu og breytingastjórnun
Frekari upplýsingar um starfið
Um er að ræða 100% stöðuhlutfall. Starfið veitist frá 1. júlí 2022 eða samkvæmt nánara samkomulagi.
Umsóknarfrestur í starfið er til og með 15.06.2022.

Matstæki

Nánari upplýsingar veitir:
Díana Óskarsdóttir forstjóri, forstjori@hsu.is Sími: 432-2000.

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.

Heilbrigðisstofnun Suðurlands (HSU) var stofnuð 1. október 2014. HSU þjónustar víðfeðmasta heilbrigðisumdæmi
landsins sem nær yfir 30.000 ferkílómetra svæði frá Herdísarvík í vestri til Hornarfjarðar í austri. Heildarframlag til
HSU á fjárlögum 2021 var um 8 milljarðar króna og hjá stofnuninni starfa nú um 650 manns. Fjöldi íbúa á svæðinu
er ríflega 31.000.
Hlutverk HSU er að leggja grunn að skipulagi almennrar heilbrigðisþjónustu og tryggja íbúum í heilbrigðisumdæmi
Suðurlands og öðrum þjónustuþegum aðgang að eins góðri heilbrigðisþjónustu og kostur er.
Kjarnastarfsemi HSU er fólgin í heilbrigðisþjónustu á sviði heilsugæslu, almennrar sjúkrahúsþjónustu, reksturs
sjúkraflutninga og hjúkrunarrýma, auk annarrar stoðþjónustu.

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.

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

Þátttakandi í íslensku
atvinnulífi í 50 ár
hagvangur.is

Skrifstofustjóri
Félag löggiltra endurskoðenda, skammstafað FLE, óskar eftir að ráða
skrifstofustjóra til að annast daglegan rekstur félagsins. Starfið sem
er fjölbreytt og krefjandi, krefst skipulagsfærni, góðra samskipta og
nákvæmni í starfi. Starfið hentar vel aðila sem vill vinna sjálfstætt,
getur skipulagt eigin verkefni, hefur ánægju af samskiptum og viðhefur
nákvæm vinnubrögð.
Starfinu má skipta í eftirfarandi meginþætti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Daglegur rekstur félagsins
Samskipti við félagsmenn og hagsmunaaðila
Bókhald og innheimta
Skýrslugerð
Umsjón með félagaskrá og skráningu endurmenntunar
Undirbúningur funda og ritun fundargerða
Skipulag skjalamála
Undirbúningur og framkvæmd viðburða
Ritstjórn heimasíðu og annarra miðla
Innkaup

Félag löggiltra endurskoðenda, skammstafað
FLE, hefur frá upphafi verið ætlað það hlutverk
að efla samstarf um hagsmuni og menningarmál
stéttarinnar. Félagið vinnur að hagsmuna- og
framfaramálum á starfssviði endurskoðenda og
er vettvangur skoðanaskipta um fagleg málefni
stéttarinnar. Félagið tryggir fjölbreytt framboð
endurmenntunar og lagaskyldu um framboð
endurmenntunar. FLE er einnig ætlað að kynna
hlutverk og störf endurskoðenda út á við í þeim
tilgangi að viðhalda og verja traust og heilindi
hennar. Viðburðir, ráðstefnur og nefndarstörf er
ríkur þáttur í starfseminni. Félagið telur um 400
félaga. Sjá nánar á fle.is.

Sótt er um störfin
á hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is. Umsóknarfrestur er til og með 12. júní nk.
Upplýsingar veitir Katrín S. Óladóttir, katrin@hagvangur.is.
Með umsókninni þarf að fylgja starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni í starfið.

Gæðastjóri
Matorka leitar eftir árangursdrifnum einstaklingi með mikla
samskiptahæfni til að sinna rekstri gæðakerfa félagsins. Gæðastjóri
Matorku ber ábyrgð á því að gæðakerfi og ferlar Matorku uppfylli þá
staðla sem félagið vinnur eftir ásamt því að uppfylla kröfur yfirvalda
sem gerðar eru til starfsemi félagsins. Enn fremur er það á ábyrgð
gæðastjóra að finna og innleiða viðeigandi gæðastaðla fyrir starfsemina,
þróa umbótaáætlun og bera ábyrgð á innleiðingu hennar. Starf gæðastjóra felur einnig í sér að viðhalda og uppfæra gæðahandbók félagsins
ásamt því að tryggja að starfsemi félagsins sé í samræmi við ferla og
staðla sem lýst er í gæðahandbók félagsins. Í því felst að leiðbeina
og þjálfa starfsfólk félagsins í átt að settu markmiði og eiga í miklum
samskiptum við hina ýmsu hagsmunaaðila félagsins. Gæðastjóri heyrir
beint undir forstjóra félagsins.
Hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, s.s. á sviði matvæla- eða verkfræði
• Þekking og reynsla af gæðastjórnun og rekstri gæðakerfa
• Þekking á regluverki MAST og HACCP er kostur
• Þekking á stöðlum ASC, Global GAP og Whole Foods er kostur
• Góð samskiptafærni, frumkvæði, drifkraftur og áreiðanleiki
• Gott vald á íslensku og ensku, bæði í rituðu og töluðu máli

Sótt er um starfið á hagvangur.is. Umsóknarfrestur er til og með 19. júní nk.
Nánari upplýsingar veitir Hlynur Atli Magnússon, hlynur@hagvangur.is.

Matorka var stofnað 2010 og er í dag leiðandi
á sviði fiskeldis á landi á Íslandi. Matorka leggur
áherslu á sjálfbærni í starfsemi sinni og framleiðir
í dag bleikju í eldisstöð sinni í nágrenni Grindavíkur.
Framleiðsluferli Matorku er ASC og Global GAP
vottað. Hjá Matorku starfar hópur sérfræðinga
á sviði fiskeldis og vinnslu fiskmetis, Matorka
er fyrirtæki í vexti og ætlar sér að svara aukinni
eftirspurn eftir hágæða fiskmeti með aukinni
framleiðslu. Starfsstöð félagsins er í Grindavík.

Sótt er um störfin
á hagvangur.is

Rotovia leitar að fólki í tvö spennandi störf
Sérfræðingur á fjármálasviði
Rotovia óskar eftir að ráða í starf sérfræðings á fjármálasviði
fyrirtækisins. Við leitum að öflugum aðila sem hefur góða reynslu af
samstæðuuppgjörum til að taka þátt í skemmtilegum og krefjandi
verkefnum í lifandi, alþjóðlegu umhverfi.
Helstu verkefni og ábyrgð
• Umsjón með reikningshaldi fyrirtæksins
• Ábyrgð á mánaðar- og ársuppgjöri ásamt samstæðureikningsskilum
• Þátttaka í áætlanavinnu og umbótaverkefnum
• Skattskil og ársreikningagerð
• Vinnsla og greining fjármálatengdra upplýsinga og miðlun þeirra
• Önnur tilfallandi verkefni

Rotovia hf. er nýtt alþjóðlegt fyrirtæki í íslensku
eignarhaldi. Rotovia hf. er með starfsemi í 10
löndum í Evrópu og Kanada, starfsmenn eru um
800 og árleg velta um 18 milljarðar króna. Tvö
dótturfélög Rotovia hf. eru á Íslandi, Tempra ehf.
og Sæplast Iceland ehf.
Starfsstöð getur verið á höfuðborgarsvæðinu eða
á Dalvík, einnig er starfshlutfall umsemjanlegt.

Menntun- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun á sviði viðskiptafræða og reynsla af sambærilegu starfi
• Meistaranám á sviði reikningshalds er kostur
• Reynsla úr alþjóðlegu umhverfi er kostur
• Frumkvæði og geta til að vinna sjálfstætt
• Þekking á Power BI eða öðrum sambærilegum verkfærum kostur
• Samskiptafærni og skipulögð vinnubrögð
• Góð færni í töluðu og rituðu máli á íslensku og ensku

Sérfræðingur á skrifstofu
Rotovia óskar eftir að ráða til starfa sérfræðing á skrifstofu. Við leitum
að skipulögðum aðila til að sinna fjölbreyttum verkefnum í kröfuhörðu
alþjóðlegu umhverfi.
Helstu verkefni og ábyrgð
• Ábyrgð á skjalastjórnun
• Skipulagning funda, ferðalaga og viðburða
• Eftirfylgni vegna skatta, ársreikninga og fundargerða
• Önnur tilfallandi verkefni
Menntun- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun í lögfræði, bókasafnsfræði eða önnur menntun sem
nýtist í starfi er kostur
• Færni til að ganga í fjölbreytt verkefni og halda mörgum boltum á lofti
• Samskiptafærni og skipulögð vinnubrögð
• Góð færni í töluðu og rituðu máli á íslensku og ensku

Sótt er um störfin
á hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 15. júní nk.
Nánari upplýsingar veita Þórdís Sif Arnarsdóttir,
thordis@hagvangur.is og Sverrir Briem,
sverrir@hagvangur.is

Fyrirtæki
ársins 2021
hagvangur.is

SAMSKIPTARÁÐGJAFI
Domus Mentis - Geðheilsustöð auglýsir eftir starfsmanni með fagþekkingu til vegna aukinna umsvifa samskiptaráðgjafa
íþrótta- og æskulýðsstarfs. Um er að ræða 80% stöðu til áramóta með möguleika á framhaldsráðningu.
Markmið með starfseminni er að auka öryggi í íþrótta- og æskulýðsstarfi á grundvelli laga nr. 45/2019 um samskiptaráðgjafa
íþrótta- og æskulýðsstarfs en Domus Mentis hefur yfirumsjón með verkefninu.
Hlutverk samskiptaráðgjafa samkvæmt 5. gr. laganna er eftirfarandi:
• Koma með virkum hætti á framfæri upplýsingum til þeirra sem taka þátt í starfsemi þeirra félaga og samtaka sem falla undir lög
þessi, um atvik og misgerðir í þeim tilgangi að auka þekkingu og stuðla að réttum viðbrögðum við þeim.
• Leiðbeina þeim einstaklingum sem til hans leita vegna atvika eða misgerða sem orðið hafa í skipulögðu starfi félaga og samtaka sem
falla undir lög þessi eða í tengslum við það um þau úrræði sem standa til boða, hvernig kvörtun er komið á framfæri við rétt yfirvöld
og eftir atvikum um þá þjónustu sem ríki og sveitarfélög bjóða upp á.
• Aðstoða samtök og félög sem falla undir lög þessi við að gera viðbragðsáætlanir vegna atvika og misgerða sem verða í starfi þeirra
og stuðla að samræmingu á landsvísu, eftir atvikum í samráði við Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, Ungmennafélag Íslands,
æskulýðssamtök og önnur samtök.
• Veita ráðgjöf til þeirra sem taka þátt í starfsemi félaga og samtaka sem falla undir lög þessi um fyrirbyggjandi aðgerðir.
• Fylgjast með rannsóknum og þróun á verksviði samskiptaráðgjafa íþrótta- og æskulýðsstarfs og koma upplýsingum á framfæri við
Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, Ungmennafélag Íslands, æskulýðssamtök og önnur samtök sem falla undir lög þessi.
• Taka saman upplýsingar um starf samskiptaráðgjafa íþrótta- og æskulýðsstarfs og þær tilkynningar sem honum hafa borist á liðnu
almanaksári.
Hæfnikröfur:
• Gerð er krafa um háskólagráðu á heilbrigðis-, menntaeða félagsvísindasviði.
• Reynsla af teymisvinnu og stjórnun verkefna æskileg.
• Góð yfirsýn og skipulagshæfni.
• Mikil hæfni í mannlegum samskiptum og samstarfi.
• Geta til þess að starfa undir álagi.
• Frumkvæði og drifkraftur.
• Gott vald á íslensku máli í ræðu og riti auk hæfni í
framsetningu upplýsinga.
• Góð tölvufærni.

Nánari upplýsingar veitir:
Þóra Sigfríður Einarsdóttir, framkvæmdastjóri Domus Mentis
- Geðheilsustöðvar, netfang: thora@dmg.is.

Erum við
að leita
að þér?

Umsóknir ásamt ferilskrá, kynningarbréfi og rökstuðningi fyrir
hæfni í starfið sendist til Domus Mentis - Geðheilsustöðvar,
Þverholti 14, 105 Reykjavík fyrir 15. júní 2022 eða netfangið:
thora@dmg.is.
Æskilegt er að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst eða eftir
nánara samkomulagi.

Skipuleggjandi viðhalds
Áreiðanleikateymi Alcoa Fjarðaáls leitar að jákvæðum

Menntun, hæfni og reynsla

og drífandi liðsmanni í starf skipuleggjanda viðhalds.

• Iðnmenntun er kostur
• Reynsla af skipulagningu viðhalds

Markmiðið með starfinu er að skipulögð viðhaldsvinna
hjá Fjarðaáli sé innt eins vel af hendi og frekast er kostur.
Ábyrgð og verkefni

• Skipuleggja viðhaldsvinnu í nánu samstarfi við
framleiðslu- og viðhaldsteymi

• Áætla tíma, varahluti og annað sem þarf til að

og áætlanagerð er æskileg

• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Hæfni til að skipuleggja vinnu og halda
utan um verkefni

• Hæfni til að miðla upplýsingum
• Sterk öryggisvitund og lipurð í samskiptum

sinna viðhaldsvinnu

• Tryggja að viðhaldsverk séu unnin með gæði,
hagkvæmni og öryggi að leiðarljósi

• Gera innkaupabeiðnir og leita tilboða í varahluti
og viðhaldsverk

• Halda utan um viðhaldsgögn til frekari greiningar

Frekari upplýsingar um starfið veitir:
Árni Páll Einarsson
framkvæmdastjóri viðhalds og áreiðanleika
arni.einarsson@alcoa.com | 843 7719

að verki loknu

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 20. júní.

Sálfræðingur
Skólaþjónusta Árborgar auglýsir lausa stöðu sálfræðings.
Leitað er að einstaklingi með brennandi áhuga á starfi í
skólum. Í sveitarfélaginu er unnið að styrkingu heildstæðrar
og samþættrar nærþjónustu við börn, foreldra og skóla.
Lögð er áhersla á snemmtækan stuðning, þverfaglegt samstarf á fjölskyldusviði og ýmissa stofnana, m.a. um þróun
úrræða fyrir börn og foreldra. Í Sveitarfélaginu Árborg búa
um 11000 íbúar þar af um 2300 börn í leikskólum og grunnskólum.
Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:
• ráðgjöf til nemenda, foreldra og kennara,
m.a. v/hegðunar- og tilfinningavanda barna
• þverfaglegt samstarf um málefni barna í leikog grunnskólum
• sálfræðilegar skimanir og greiningar
• fræðsla og námskeið fyrir foreldra, börn og starfsfólk
skóla
Menntunar- og hæfniskröfur:
• kandidatspróf (cand. psych. gráða) í sálfræði
og starfsleyfi frá Landlækni
• reynsla af starfi með börnum æskileg
• góðir skipulagshæfileikar
• hæfni í mannlegum samskiptum
• góð íslenskukunnátta
Nánari upplýsingar:
Umsóknarfrestur er til 10. júní 2022. Laun eru samkvæmt
kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Starfshlutfall er 70-100%. Vakin er
athygli á stefnu Sveitarfélagsins Árborgar að jafna hlutfall
kynjanna í störfum hjá sveitarfélaginu og að vinnustaðir
endurspegli fjölbreytileika samfélagsins.
Nánari upplýsingar veitir Margrét Björk Brynhildardóttir,
deildarstjóri skólaþjónustu, margretbbr@arborg.is, sími
480-1900. Umsókn fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf, ásamt
greinargóðum rökstuðningi fyrir hæfni í starfið og er skilað
í gegnum ráðningarvef sveitarfélagsins, starf.arborg.is

Lögfræðingur á
skrifstofu bankastjóra
SEÐL AB ANKI ÍSL ANDS
SEÐLABANKI ÍSLANDS óskar eftir að ráða lögfræðing til að starfa á skrifstofu bankastjóra.
Skrifstofa bankastjóra hefur miðlæga yfirsýn yfir málefni, rekstur og starfsemi bankans, styður við störf bankaráðs og
nefnda bankans auk seðlabankastjóra og varaseðlabankastjóra. Skrifstofan ber ábyrgð á þjónustu við framangreinda
aðila og ber jafnframt ábyrgð á stjórnsýslu bankans, reglusetningu, samningagerð og lögfræðistörfum sem ekki eru
unnin á öðrum sviðum bankans. Þá annast skrifstofa bankastjóra samskipti við Alþingi, ráðuneyti og stjórnvöld auk
þess að hafa fyrirsvar vegna dómsmála og annars ágreinings sem Seðlabankinn er aðili að. Skrifstofan hefur jafnframt
heildaryfirsýn yfir þróun regluverks á fjármálamarkaði, m.a. aðkomu Seðlabankans að innleiðingu EES-gerða, og kemur
að og heldur utan um undirbúning löggjafar, mótun reglna, leiðbeinandi tilmæla og viðmiða.

Helstu verkefni og ábyrgð:

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Lögfræðiráðgjöf við seðlabankastjóra,
varaseðlabankastjóra, nefndir og svið
Seðlabankans
• Úrlausn fjölbreyttra verkefna á
skrifstofu seðlabankastjóra, þ.m.t.
stjórnsýslumál
• Samskipti við önnur stjórnvöld
• Þátttaka í innra starfi Seðlabankans
• Þátttaka í innlendu og erlendu
samstarfi

• Grunnpróf ásamt meistaraprófi, eða embættispróf í lögfræði
• Þekking á og reynsla af opinberri stjórnsýslu og meðferð
stjórnsýslumála
• Þekking á laga- og regluumhverfi Seðlabankans og löggjöf á
fjármálamarkaði
• Þekking á Evrópurétti kostur
• Lipurð í mannlegum samskiptum og hæfni til að vinna sjálfstætt
og með öðrum
• Öguð vinnubrögð, ábyrgð, frumkvæði, sjálfstæði og metnaður í
starfi
• Gott vald á íslensku og ensku og færni til að tjá sig í ræðu og riti

Nánari upplýsingar um starfið veita Rannveig Júníusdóttir framkvæmdastjóri á skrifstofu bankastjóra (rannveig.juniusdottir@
sedlabanki.is) og Erla Traustadóttir sérfræðingur á mannauðssviði (mannaudur@sedlabanki.is). Umsóknarfrestur er til og með
16. júní.
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.
2022 - 2025
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.

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

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.

Forstöðumaður hráefnisvinnslu óskast
hjá Íslenska gámafélaginu
Forstöðumaður stýrir viðkomandi deild í samráði við framkvæmdastjóra sviðsins.
Forstöðumaður er ábyrgur fyrir daglegum rekstri, hefur eftirlit með vélum og tækjum og
vinnuskipulagi starfsfólks.
Ný framleiðslulína fyrir flokkun á endurvinnsluhráefni verður sett upp í júní 2022 og þarf
forstöðumaður að hafa umsjón með línunni og nauðsynlegu viðhaldi, ásamt því að sjá um
verkáætlanir, skráningar, starfsmannamál, upplýsingaflæði og skýrslugerð.
Helstu verkefni:
Hæfni og þekking:
• Daglegur rekstur deildar og vinnuskipulag
• Vélvirki, vélfræðingur, vélaverkfræðingur
eða reynsla sem nýtist í starfi
• Umsjón svæðis, tækja og framleiðslulínu
• Afburða þekking á vélum og tækjum
• Verkbókhald
er skylda
• Þátttaka í frekari uppbyggingu flokkunarkerfa
• Góð samskipta- og leiðtogahæfni
• Góð tölvukunnátta, grunnþekking á
Microsoft Dynamics AX æskileg
• Góð enskukunnátta

Fyrirtæki
ársins 2021

Íslenska gámafélagið hefur jafnrétti að leiðarljósi og hvetur öll kyn til að sækja um starfið.
Umsókn skal fylgja ferilsskrá ásamt kynningarbréfi þar sem fram kemur rökstuðningur fyrir
hæfni viðkomandi í starfið.
Umsóknarfrestur er til og með 10. júní 2022 og skal sækja um í gegnum alfred.is
Frekari upplýsingar um starfið veitir Birgir Kristjánsson,
framkvæmdarstjóri Hráefna- og útflutningsviðs, birgir@igf.is.

577 5757

www.gamafelagid.is

Liska er ungt fyrirtæki með starfsfólk
sem hefur yfir 30 ára víðtæka reynslu í
lýsingar- og raflagnahönnun bygginga,
gatna og svæða. Fram undan eru mörg
spennandi og metnaðarfull verkefni sem
kalla á samhent þverfaglegt hönnunarteymi.
Liska er fjölskylduvænt fyrirtæki þar sem
starfsfólk fær tækifæri til að þroskast í starfi
og aðstöðu til að vinna bæði heima og á
vinnustað með sveigjanlegum vinnutíma.
Fyrirspurnir og umsóknir sendast á
liska@liska.is, merktar starfsheitinu sem sótt
er um. Farið verður með allar umsóknir
sem trúnaðarmál.
Umsóknarfrestur er til 21. júní 2022.
Umsóknaraðili þarf að geta hafið
störf sem fyrst.

www.liska.is

igf@igf.is

hagvangur.is

Ljósvistarhönnuður

Raflagnahönnuður

Starfið felur meðal annars í sér:
•
Ljósvistarhönnun
•
Framsetning á hönnunartillögum
•
Greiningar og skýrslugerð
•
Gerð útboðsgagna, kostnaðaráætlana og verklýsinga
•
Gerð kynningarefnis og leiðbeiningarrita

Hæfniskröfur
•
Menntun á sviði lýsingarhönnunar, arkitektúrs, verk-,
tækni-, skipulagsfræði eða öðru sem nýtist í starfi
•
Sjálfstæð vinnubrögð
•
Metnaður og frumkvæði til að bæta við sig
nýrri þekkingu
•
Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum
•
Gott vald á íslensku og ensku í rituðu og töluðu máli
•
Kunnátta á Dialux og AutoCAD er skilyrði
•
Kunnátta á helstu Adobe forrit
•
Þrívíddar- og renderingforrit t.d. Revit og Enscape
•
Góð kunnátta á helstu Microsoft Office forrit
•
Þekking á helstu stýringarkerfum fyrir lýsingu s.s.
DALI, DMX, KNX, Bluetooth
•
Þekking á BREEAM og sambærilegu er kostur
•
Þekking á BIM er kostur

Starfið felur meðal annars í sér:
•
Hönnun lágspennukerfa
•
Hönnun smáspennukerfa
•
Hönnun stjórnkerfa
•
Gerð útboðsgagna
•
Kostnaðaráætlanagerð

Hæfniskröfur
•
Rafmagns verk-, tækni- eða iðnfræðingur
•
Sveinspróf í rafvirkjun er kostur
•
Sjálfstæð vinnubrögð
•
Metnaður og frumkvæði til að bæta við sig
nýrri þekkingu
•
Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum
•
Gott vald á íslensku og ensku í rituðu og töluðu máli
•
Kunnátta á AutoCAD er skilyrði
•
Góð kunnátta á helstu Microsoft Office forrit
•
Þekking á helstu stýringarkerfum fyrir lýsingu s.s.
DALI, DMX, KNX, Bluetooth
•
Kunnátta á Revit og Dialux er kostur
•
Þekking á BREEAM og sambærilegu er kostur
•
Þekking á BIM er kostur
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Náttúru– og umhverfisrannsóknir
– Útivinna og úrvinnsla
Náttúrustofa Austurlands óskar eftir náttúrufræðingi til
starfa. Starfslýsing getur mótast af sérþekkingu
umsækjanda og m.a. snúið að þróun nýrra verkefna,
lífríkisrannsóknum á vettvangi, greiningum,
landupplýsingum, umhverfismálum eða loftslagsmálum.
Náttúrustofa Austurlands sinnir fjölbreyttum viðfangsefnum
á ólíkum sviðum náttúrurannsókna. t.d. á hreindýrastofninum,
fuglum, gróðri og lífríki í ám og sjó.
Menntunar- og hæfniskröfur
Nauðsynlegt:
• Háskólapróf í náttúrufræðum, t.d. sérþekking á gróðri,
fuglum, spendýrum, landupplýsingum, vatnalíffræði,
sjávarlíffræði eða á sambærilegum sviðum.
• Frumkvæði, sjálfstæði og faglegur metnaður.
• Geta til þátttöku í lengri vettvangsferðum fjarri heimili
• Færni í mannlegum samskiptum
• Vilji til að ganga í ólík störf
• Færni í greiningu og framsetningu gagna
• Ökupróf
Æskilegt:
• Framhaldsmenntun á háskólastigi
• Starfsreynsla á fagsviði
• Að geta hafið störf sem fyrst
• Góð íslensku– og enskukunnátta
Kostur:
• Þekking á vinnslu landupplýsinga
• Þekking á R
• Áhugi og hæfileikar til að tileinka sér nýjungar og tækni
• Vilji til að sinna rannsóknum úr lofti (t.d. flugtalningar fugla
og hreindýra)

Talmeinafræðingur
á leikskóladeild
Kópavogsbæjar
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 7.júní 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 starfið rafrænt í gegnum ráðningarkerfið Alfreð.

kopavogur.is

Um er að ræða 100% starf eða eftir samkomulagi. Laun eru
samkvæmt stofnanasamningi Náttúrustofu Austurlands við
FÍN. Ráðið er tímabundið í eitt ár til reynslu en gert er ráð
fyrir að um framtíðastarf sé að ræða. Til greina kemur að
ráða í fleiri en eitt starf.
Upplýsingar veitir Kristín Ágústsdóttir forstöðumaður
(s: 477-1774 eða kristin@na.is).
Umsókn með ferilskrá, meðmælum og bréfi þar sem fram
komi hvað umsækjandi hefur fram að færa og hvaða
verkefni hann brennur fyrir sendist til kristin@na.is með
fyrirsögninni: Starfsumsókn
Umsóknarfrestur er til og með 5. júní n.k.
Náttúrustofa Austurlands er með höfuðstöðvar í
Neskaupstað og útibú á Egilsstöðum

Leikskóli Seltjarnarness
Við þurfum á góðu fólki að halda til að koma til liðs við okkar frábæra hóp!
Skólinn státar af metnaðarfullri starfsemi, ýmsum viðbótarkjörum, styttingu
vinnuvikunnar og tilboði um námssamninga. Í leikskólanum er lögð sérstök
áhersla á tónlist og umhverfismennt.
Við óskum eftir að ráða í eftirfarandi störf:
• Deildarstjórar, fullt starf
• Leikskólakennarar, fullt starf
• Leikskólaliðar, fullt starf
• Starfsmaður leikskóla, fullt starf
Upplýsingar um störf í Leikskóla Seltjarnarness veita Margrét Gísladóttir, leikskólastjóri,
margret.gisladottir@seltjarnarnes.is og Linda Björg Birgisdóttir, aðstoðarleikskólastjóri,
linda.b.birgisdottir@seltjarnarnes.is í síma 5959-280/290.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra
sveitarfélaga við hlutaðeigandi stéttarfélög.
Umsóknum ásamt fylgiskjölum skal skilað á Ráðningarvef
Seltjarnarnesbæjar undir seltjarnarnes.is – Störf í boði
Umsóknarfrestur um ofangreind störf er til og með 7. júní 2022.

Erum við
að leita að þér?

Verkefnastjóri
fjarskiptaaðstöðu
Við leitum að öflugum verkefnastjóra til starfa hjá Mílu
Starfið felst í stjórnun verkefna tengdum rekstri og uppbyggingu á fjarskiptaaðstöðu,
tækjarýmum og möstrum.
Um er að ræða spennandi verkefni, meðal annars við uppbyggingu vegna 5G væðingar
fyrirtækisins og rekstur tækjarýma fyrir mikilvæga fjarskiptainnviði.

Helstu verkefni og ábyrgð

Menntunar- og hæfniskröfur

• Verkefnaleg ábyrgð á rekstri og uppbyggingu fjarskiptaaðstöðu

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, t.d verk- eða tæknifræði

• Þátttaka í stefnumótun um rekstur og uppbyggingu fjarskiptaaðstöðu

• Reynsla og/eða vottun í verkefnastjórnun er kostur

• Gerð og eftirfylgni framkvæmda-, kostnaðar- og greiðsluáætlana

• Þekking og reynsla af verklegum framkvæmdum er kostur

• Umsjón og eftirlit með framvindu verkefna

• Góð íslensku- og enskukunnátta bæði í rituðu og töluðu máli

• Samskipti við hagsmunaaðila innan sem utan fyrirtækisins

• Góð samskiptahæfni, metnaður og frumkvæði
• Fagleg og sjálfstæð vinnubrögð

Umsóknarfrestur er til og með 12. júní n.k.
Í anda jafnréttisstefnu Mílu hvetjum við alla til að sækja um, óháð kyni. Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Mílu
www.mila.is. Umsókn þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf.
Nánari upplýsingar um starfið veitir mannauðsdeild Mílu á mannaudur@mila.is.

Björgunarskóli
Slysavarnafélagið Landsbjörg auglýsir starf við Björgunarskóla
Slysavarnafélagsins Landsbjargar laust til umsóknar.
Við leitum að jákvæðum og metnaðarfullum einstaklingi með
brennandi áhuga á björgunar- og fræðslumálum.

Starfssvið og meðal verkefna
• Leiða stefnu og framtíðarsýn í samvinnu við skólastjóra
• Leiða öflugan og drífandi hóp sviðstjóra skólans og styðja til
árangurs
• Vinna í áætlunargerð í samvinnu við skólastjóra
• Viðhalda góðum samskiptum við félagsfólk og aðra viðskiptavini
• VInna við skipulagningar námsskrár
• Rýna og fylgja eftir spennandi tækifærum í uppfærslum á
námsefnisgerð

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun eða sambærileg menntum sem nýtist í starfi
• Góð skipulagshæfni
• Góð almenn tölvukunnátta
• Gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti
• Reynsla af stýringu verkefna

Slysavarnafélagið
Landsbjörg
eru landsamtök
björgunarsveita og
slysavarnadeilda
á Íslandi.

• Góð samskiptahæfni, jákvætt viðmót og þjónustulund
• Þekking á starfssemi félagsins á sviði slysavarna- og/eða
björgunarmála er kostur
• Kunnátta á streymisbúnað/ tæknibúnað er kostur
• Kennsluréttindi er kostur
• Hreint sakavottorð

Starfshlutfall er 100% og æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf
sem fyrst. Allar umsóknir og fyrirspurnir verða meðhöndlaðar sem
trúnaðarmál og þeim svarað.
Nánari upplýsingar veitir skólastjóri björgunarskólans í síma 5705900
eða á arna@landsbjorg.is
Umsóknafrestur er til og með 6. júní. Umsókn og ferilskrá sendist á
netfangið: starf@landsbjorg.is

Félagið er ein
stærstu samtök
sjálfboðaliða
á Íslandi.

Þátttakandi
í íslensku
atvinnulífi
í 50 ár
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Gæða- og
umhverﬁsstjóri
Vegna nýrra og spennandi verkefna auglýsir
ORF Líftækni hf. eftir gæða- og umhverﬁsstjóra.

Menntun og hæfniskröfur

ORF Líftækni er sérhæft fyrirtæki á sviði plöntulíftækni, með áherslu
á þróun og framleiðslu sérvirkra prótína (frumuvaka). Nýjasta vörulína
ORF Líftækni er MESOkine, ný tegund dýrafrumuvaka fyrir framleiðslu
á stofnfrumuræktuðu kjöti – vistkjöti.

Háskólamenntun sem nýtist í starfi

Framundan er hönnun og innleiðing á stórskalaframleiðslu dýrafrumuvaka
og gæðakerfi í tengslum við hana, sem fellur að þeim kröfum sem bæði
viðskiptavinir ORF gera, og lög og reglugerðir segja til um. Nýr umhverfisog gæðastjóri kemur til með að stýra þessari vinnu.

Mjög góð íslensku- og enskukunnátta í rituðu og töluðu máli

Þessi vinna mun m.a. byggja á þeirri gæðavottun sem ORF fékk árið 2014
fyrir framleiðslu á BIOEFFECT húðvörum.

Umsóknarfrestur er til og með 12. júní - umsókninni skal fylgja ferilskrá
og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og
rökstuðningur um færni. Sótt er um á alfred.is.

Yfirgripsmikil þekking og reynsla í uppsetningu, innleiðingu og þróun
gæðakerfis fyrir framleiðslu
Þekking á lífsferilsgreiningu (e. life cycle assessment) og áhugi á umhverfismálum
Frumkvæði, fagmennska og metnaður til að ná árangri

Skrifstofur, rannsóknarstofa og framleiðsla ORF Líftækni eru í Kópavogi auk
þess sem félagið rekur eigið gróðurhús í Grindavík.

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál og þeim svarað.

ORF Líftækni, Víkurhvarf 7 Kópavogi I orfgenetics.com

Þátttakandi í íslensku
atvinnulífi í 50 ár

hagvangur.is

Aðstoðarskólastjóri
Grunnskóla Seltjarnarness
Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi í stjórnunarteymi skólans. Umsókn um starfið skal fylgja
ítarleg starfsferilsskrá ásamt rökstuðningi fyrir hæfni viðkomandi til starfans.

Menntunar- og hæfniskröfur

• Kennsluréttindi og kennslureynsla
• Framhaldsmenntun á sviði uppeldis- og menntunarfræða,
stjórnunar eða sambærilegra greina er æskileg
• Reynsla af stjórnun og faglegri forystu
• Leiðtogahæfileikar og færni í mannlegum samskiptum

Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar eru öll kyn hvött til að sækja um starfið.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við Kennarasamband Íslands.
Upplýsingar um starfið veitir Kristjana Hrafnsdóttir, kristjanahr@seltjarnarnes.is, í síma 595 9200.
Umsókn ásamt fylgiskjölum skal skilað á Ráðningarvef Seltjarnarnesbæjar undir seltjarnarnes.is –Störf í boði.
Ráðið verður í stöðuna frá og með 1. ágúst 2022. Umsóknarfrestur er til og með 7. júní 2022.
GRUNNSKÓLI SELTJARNARNESS
Á Seltjarnarnesi er lögð áhersla á að reka góða skóla þar sem boðið er upp á metnaðarfullt og framsækið
skólastarf, sem byggir á góðu starfsumhverfi. Áhersla er lögð á að mæta þörfum nemenda og ýta undir hæfileika
þeirra. Góð samskipti og samstarf starfsfólks, nemenda, foreldra og annarra samstarfsaðila er forsenda þess að vel
takist til við að byggja upp gott og mannvænt samfélag. Lögð er áhersla á samvinnu milli skólanna, samfelldan
skóladag nemenda og öruggt umhverfi.
Í Grunnskóla Seltjarnarness eru um 580 nemendur, en hann er rekinn á tveimur starfsstöðvum, í Mýrarhúsaskóla
(1.-6. bekkur) og Valhúsaskóla (7.-10. bekkur). Við skólann starfa um 100 manns og hefur skólinn á að skipa
reynslumiklu og hæfu starfsfólki. Einkunnarorð skólans eru virðing – ábyrgð – vellíðan og er lögð áhersla á að
þau einkenni skólastarfið. Skólinn er í miklu samstarfi við Tónlistarskóla Seltjarnarness, félagsmiðstöðina Selið og
íþróttafélagið Gróttu.

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
seltjarnarnes.is

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.

Auglýsing um nýtt
deiliskipulag í Kópavogi.

Sveigjanleg nálgun

Bakkabraut 2-4, Bryggjuvör 1, 2, 3, Þinghólsbraut 77 og 79. Breytt deiliskipulag.
Bæjarstjórn Kópavogs samþykkti þann 12. apríl 2022 með tilvísan í 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010
að auglýsa tillögu að breyttu deiliskipulagi lóða við Bakkabraut 2 og 4, Bryggjuvör 1-3 og Þinghólsbraut 77 og
79. Svæði 13 á þróunarsvæði á Kársnesi, ÞR-1 samkv. Aðalskipulagi Kópavogs 2019-2040. Í tillögunni er gert
ráð fyrir að núverandi atvinnuhúsnæði á lóðunum víki og íbúðarhús rísi þess í stað. Skipulagssvæðið afmarkast af
Þinghólsbraut og lóðamörkum Þinghólsbrautar 73 og 75 í austri, fyrirhugaðri nýrri vegtengingu milli Borgarholtsbrautar og Bakkabrautar í norðri, fyrirhugaðs nýs hafnarkants til vesturs og suðurs. Gert er ráð fyrir að heildarfjöldi
íbúða á reitnum verði að hámarki 150, á 2-4 hæðum þar sem 4. hæðin verður inndregin. Gert er ráð fyrir 0,75-1
bílastæði pr. íbúð og að u.þ.b. 90% þeirra verði í innbyggðum og niðurgröfnum bílageymslum. Fyrirhugað er að
heildarbyggingarmagn á svæðinu verði 24.995 m² ofan- og neðanjarðar með nýtingarhlutfalli 1,9. A-rými ofanjarðar 18.700m². B-rými ofanjarðar 2.595m². A-rými neðanjarðar 2.180m². B-rými neðanjarðar - Bílakjallari - 3.800m².
Tillagan er sett fram á uppdráttum í mkv. 1:1000 og 1:500 ásamt greinargerð og skýringarmyndum dags. 30.
mars 2022. Tillögunni fylgir einnig minnisblað um samgöngur frá VSÓ ráðgjöf dags. 26. apríl 2022, áhættumat
vegna loftslagbreytinga dags. 27. apríl 2022 og minnisblað um umhverfisáhrif dags. 27. apríl 2022. Nánar er
vísað til kynningargagna.
Ofangreind tillaga er aðgengileg á heimasíðu bæjarins, www.kopavogur.is. Ef óskað er eftir nánari upplýsingum
um tillöguna er hægt að senda fyrirspurn á starfsfólk skipulagsdeildar á netfangið skipulag@kopavogur.is.
Fimmtudaginn 23. júní 2022 milli kl. 17 og 18:30 verður opinn kynningarfundur um tillöguna í sal Kársnesskóla.
Kynningarfundinum verður einnig streymt á heimasíðu Kópavogsbæjar.
Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillöguna. Athugasemdir og ábendingar
skulu hafa borist skriflega til skipulagsdeildar, Digranesvegi 1, 200 Kópavogi eða á netfangið skipulag@kopavogur.is eigi síðar en kl. 13:00 föstudaginn 5. ágúst 2022.
Skipulagsfulltrúinn í Kópavogi.

kopavogur.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.

WWW.RADUM.IS | 519 6770 | RADUM@RADUM.IS
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ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Raforkukaup Reykjavíkurborgar,
EES útboð nr. 15447

ÚTBOÐ BREKKUÁS 2, GARÐABÆ

• Miðborgarleiksskóli og miðstöð barna.
Umsjón og eftirlit, EES útboð 15567
• Hlemmur og nágrenni – 1. áfangi:
Laugavegur. Torg, yfirborðsfrágangur og lagnir,
útboð nr. 15570
• Beðahreinsun á stofnanalóðum 2022,
útboð 15571
• Austurheiði útivistarsvæði 2022 – Áfangi 1,
útboð 15576
Nánari upplýsingar er að finna á
www.reykjavik.is/utbod

GARÐABÆR ÓSKAR EFTIR TILBOÐUM Í VERKIÐ: BREKKUÁS 2, GARÐABÆ.
ÚTBOÐIÐ ER ALMENNT OPIÐ ÚTBOÐ.

Innkaupaskrifstofa

Sími 411 1111

Brekkuás 2 er 587,6 m 2 , 7 íbúða búsetukjarni ásamt starfsmannaaðstöðu. Byggingin er á einni
hæð og skal verktaki steypa grunn, veggi og plötu, innrétta og ganga frá utan sem innan, ganga
frá lóð og fullgera húsið samkvæmt útboðsgögnum. Byggingin er staðsteypt og einangruð að utan,
klædd með timburklæðningu.
Verktími er frá undirritun samnings til 15. október 2023
Nánari upplýsingar má ﬁnna í útboðsgögnum sem eru rafræn og eru aðgengileg á vef Garðabæjar.
Opnunartími tilboða er 28. júní 2022 kl. 11:00 á bæjarskrifstofum Garðabæjar, Garðatorgi 7,
Garðabæ, að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Útboð

Tækni- og umhverﬁssvið Garðabæjar

Sveitarfélagið Ölfus óskar eftir tilboðum í verkið:

Gatnagerð fyrir 1. áfanga í Vesturbyggð
gardabaer.is

Verklok eru 31.3.2023
Verkið felur í sér gatnagerð, lagnir og veitur fyrir nýjar götur
í Vesturbyggð.
Helstu magntölur eru:
Uppúrtekt
Fyllingar
Losun á klöpp í skurðum
Fráveitulagnir
Vatnslagnir
Hitaveitulagnir

14350 m³
19000 m³
2100 m
2880 m
1985 m
4550 m

Útboðsgögn verða afhent á útboðvef sem er aðgengilegur hér:
https://olfus.ajoursystem.net/Tender/DirectLink/c88688124cc6-438a-88a3-ce8c6b2fe735
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 þriðjudaginn 21. 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.

Við leiðum
fólk saman

Byggingarfulltrúi Ölfus

hagvangur.is

Ný og öflug
fasteignaleit
Finndu réttu eignina fyrir þig á frettabladid.is

Öflugur fasteignaleitarvefur með einföldu og
notendavænu viðmóti sem býður upp á ítarlegar
upplýsingar um fasteignir, þróun verðlags og
fróðleik um fasteignamarkaðinn.

NÝJAR ÍBÚÐIR Á AKRANESI

A F H E N D I N G Í B Ú ÐA VE R Ð U R Í O KTÓ B E R 2 02 2

TRYGGÐU ÞÉR ÍBÚÐ NÚNA!

ASPARSKÓGAR 6
Húsið er 14 íbúða lyftuhús á þremur hæðum. Íbúðirnar eru afhentar fullbúnar með vönduðum
innréttingum, tækjum í eldhúsi og öllum gólfefnum.
Húsið er hannað samkvæmt nútímakröfum; gólfhiti er í öllum íbúðum og mikið er lagt í einangrun og
hljóðvist hússins. Hjóla- og vagnageymsla er í sameign og gert er ráð fyrir hleðslustöðvum fyrir rafbíla
við húsið.
Húsið er framleitt samkvæmt ISO9001 gæðakerfinu. Framleiðandi hússins hefur jafnframt vottuð
umhverfisstjórnunarkerfi samkvæmt ISO14001 og ISO45001 um heilbrigði og öryggi á vinnustað.
Í Asparskógum 6 eru 40-67fm íbúðir með einu eða tveimur svefnherbergjum.

Verð frá 33,9mkr.

N Á N A R I U P P LÝ S I N G A R Á :

fasteignir.is og á fasteignavef mbl.is.
eða sendið netpóst á hrafnsholl@hrafnsholl.is

SÍMI: 537-9500

|

HRAFNSHOLL.IS

Hamraborg 12
200 Kópavogur
416 0500
www.eignaborg.is

ÁRANGUR
Í SÖLU
FASTEIGNA

Verð 69,9 m.
Fyrirútsýni,
hönd viðskiptavinar
leitar
Eignaborg
að sumarbústaðalandi
ús með Brattatunga
góðu
hannað7,
af
Sigvalda
Thordarsyni.
200
Kópavogur
eða nýlegu
vönduðu
húsi á Suðurog Vesturlandi.
Eyjafjörður og
stórar suðvestur
svalir,
möguleiki
á aukaíbúð.
Upprunalegar
Þingeyjarsýslur
koma líka til greina.
Opið
hús
þriðjudaginn
19.
nóv.
r. Gengið úr stofu út á stórar svalir. Opið á milli stofu kl.
og 17.00–17.30
rbergi eru áKaupandi
efri hæðinni
ogumerfallegt
fataherbergi
inn
af hjónagerir kröfu
land með miklu
útsýni,
fjarlægð viðog
næstu
hús, gott netsamband
bergisgangi ákveðna
eru þvottahús
baðherbergi
með og
stutt í næsta þjónustukjarna.
. Óskráð geymslurými
inn af bílskúr.

Upplýsingar gefur Óskar Bergsson,
r gefur Óskar Bergsson, löggilturlöggiltur
fasteignasali
fasteignasali í síma 893 2499
íma 893 2499 og oskar@eignaborg.is
og oskar@eignaborg.is

Stofnað

1983

Stærð 214 m2

Bjart rað- eða keðjuhús með góðu útsýni, hannað af Sigvalda Thordarsyni.
Fimm svefnherbergi, stórar suðvestur svalir, möguleiki á aukaíbúð. Upprunalegar
innréttingar og lagnir. Gengið úr stofu út á stórar svalir. Opið
á milli
Sími 520
7500stofu og
eldhúss. Þrjú svefnherbergi eru á efri hæðinni og er fataherbergi inn af hjónaherbergi.
Á svefnherbergisgangi
eru þvottahús og baðherbergi
með
Til sölu
- Efnalaugin
Glæsir,
Hafnarfirði
opnalegum gluggum. Óskráð geymslurými inn af bílskúr.
Upplýsingar gefur Óskar Bergsson, löggiltur fasteignasali
í síma 893 2499 og oskar@eignaborg.is

Um er að ræða rótgróið fyrirtæki í Hafnarfirði. Fyrirtækið er starfrækt í eigið
húsnæði á besta stað í bænum, 140 fm. Góð tæki og viðskiptavild.
Fyrirtækið selst með eða án húsnæðis (samkomulag). Hagstætt verð.
Nánari uppl. gefur Helgi Jón Harðarson sölustj. s. 893-2233 eða helgi@hraunhamar.is
Freyja M Sigurðard. lgf.

Bæjarhrauni 10 • Hafnarfirði • Sími 520 7500 • www.hraunhamar.is

tjaldanes í Mosfellsdal
Til sölu eru allar fasteignir, lóðir og réttindi Tjaldaness
sem eru fimm fasteignir skráðar samtals 1.038 m2
á 3,3 ha. og Laugaból 1 fremst í Mosfellsdal.
Laugaból, lögbýli samtal skráð 5 ha.
Eignin Tjaldanes í Mosfellsdal er fyrsta byggða landið á
vinstri hönd þegar komið er inn í Mosfellsdal.
Meðfram landinu rennur Kaldakvísl.
Eignirnar bjóða upp tækifæri, t.d. tengd ferðaþjónustu
eða landbúnaði. Sannkölluð sveit í borg.

Allar nánari upplýsingar veitir
Svanþór Einarsson, löggiltur fasteignasali
svanthor@fastmos.is - s. 6988555

Svanþór EinarSSon lögg. faSTEignaSali

Svanþór Einarsson

Lögg. fasteignasali • S: 698-8555
svanthor@fastmos.is

Kjarna - Þverholti 2 • 270 Mosfellsbæ • síMi: 586 8080 • www.fastMos.is

Böðvar

Börkur

Brandur

María Mjöll

Besta fólkið í Borginni!
Fólk í fasteignahugleiðingum hefur ólíkar þarfir og væntingar. Hjá Borg starfar
fjölbreyttur hópur löggiltra fasteignasala sem aðstoða þig við kaup, sölu og leigu
húsnæðis. Einnig bjóðum við glæsilegt úrval fasteigna á Spáni í samstarfi við hið
virta byggingarfyrirtæki Euromarina.
Hafðu samband – við hlökkum til að heyra frá þér.

fastborg.is

Gunnlaugur

Héðinn Birnir

Heiða

Ingimar

Margrét

Davíð

Sigurður Fannar

Stefán Jóhann

Úlfar Þór

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957

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

OPIÐ HÚS

8. júní 17:15-17:45

Fjölnisvegur 4
Íbúð með bílskúr

101 Reykjavík

149,5 fm

4 herb.

99.900.000

Bjarni T. Jónsson
Viðskiptafræðingur og löggiltur fasteignasali
bjarni@eignamidlun.is
895 9120

OPIÐ HÚS

8. júní 17:00-17:30

Goðaland 15
108 Reykjavík
Raðhús á einni hæð

186 fm

7 herbergi

144.900.000
Lárus Ómarsson
Löggiltur fasteignasali
larus@eignamidlun.is
824 3934

Gullsmári 5
Fjölbýli

118,3 fm

201 Kópavogur
3-4 herb.

69.900.000

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

OPIÐ HÚS 7. JÚNÍ KL. 17:00-18:00

OPIÐ HÚS

7. júní 17:15-17:45

Vesturgata 42

Stigahlíð 24

101 Reykjavík
Hæð og kjallari

Ölduslóð 24

105 Reykjavík
196 fm

5 herb.

Tilboð
Kjartan Hallgeirsson
Löggiltur fasteignasali og framkvæmdastjóri
kjartan@eignamidlun.is
824 9093

Fjölbýli

54,7 fm

220 Hafnarfjörður
2 herb.

43.900.000
Brynjar Þór Sumarliðason
Viðskiptafræðingur og löggiltur fasteignasali
brynjar@eignamidlun.is
896 1168

Þríbýli

75,3 fm

3 herb.

48.900.000
Þórarinn M. Friðgeirsson
Löggiltur fasteignasali og sölustjóri
thorarinn@eignamidlun.is
899 1882

TILBOÐ

Laugavegur 139
Heil húseign

108 Reykjavík

505 fm

7 herbergi

Heildar húseignin að Laugavegi 139. Í dag eru 7 nýlega uppgerðar íbúðir í húsinu,
allar í útleigu en húsið er skráð með eitt fasteignarnúmer.
Árið 2012 samþykkti byggingafulltrúi umsókn og teikningar fyrir 5 íbúðum með
sameign í kjallara, aðgerð sem aldrei var framkvæmd.

Lárus Ómarsson
Löggiltur fasteignasali
824 3934
larus@eignamidlun.is

Hluti íbúðanna losnar þann 1. júlí og hluti í lok ágúst.

OPIÐ HÚS

7. júní 12:00-12:30

Laugavegur 65

Fossvogsbrún 8

Ásvallagata 4

101 Reykjavík

200 Kópavogi

101 Reykjavík

Verslunarhæð laus strax - Auka íbúð

218,1 fm

Einbýli

159,4 fm

Tilboð

5-6 herb.

Hæð

93.000.000
Sverrir Kristinsson
Löggiltur fasteignasali
sverrir@eignamidlun.is
861 8511

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

187 fm

7 herb.

139.000.000
Kjartan Hallgeirsson
Löggiltur fasteignasali og framkvæmdastjóri
kjartan@eignamidlun.is
824 9093

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

Sinnum viðhaldinu saman og
notum öruggar lausnir við framkvæmdir
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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.

Síðumúla 5

108 Reykjavík

511 1225

intellecta.is

