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Embætti hagstofustjóra
laust til umsóknar
Embætti hagstofustjóra er laust til umsóknar frá og með
1. nóvember 2022, en forsætisráðherra skipar í embættið
til fimm ára í senn.
Hagstofa Íslands starfar á grundvelli laga um Hagstofu Íslands, nr. 163/2007. Hún er
sjálfstæð stofnun sem heyrir undir forsætisráðherra. Hagstofan er miðstöð opinberrar
hagskýrslugerðar í landinu og hefur forystu um tilhögun, samræmingu og framkvæmd hennar
og um samskipti við alþjóðastofnanir um hagskýrslu- og tölfræðimál.
Leitað er að metnaðarfullum og framsæknum einstaklingi sem er vel fær um að takast á
hendur rekstur stofnunarinnar, sjá til þess að lögbundnum verkefnum hennar sé sinnt af
fagmennsku, geti sinnt og hafi skilning á þörfum samfélagsins og stjórnvalda fyrir vandaðar
hagskýrslur og talnaefni, svo sem á sviði sjálfbærrar þróunar og velsældarmarkmiða, og sjái
til þess að stofnunin sinni vel þjónustu við almenning og atvinnulíf.
Menntun og hæfniskröfur:
• Háskólapróf í hagfræði, tölfræði, félagsfræði eða skyldum greinum, þekking og reynsla af
hagskýrslugerð eða notkun hagtalna.
• Hæfileiki og þekking til að veita stofnuninni forystu og móta hlutverk hennar til framtíðar.
• Skýr sýn á hlutverk Hagstofunnar í nútíð og framtíð, m.a. þjónustuhlutverk hennar og
umbótaþörf með hliðsjón af þörfum samfélagsins, samfélagsbreytingum, tækniþróun og
upplýsingaþörf.
• Þekking á og reynsla af miðlun flókinna upplýsinga.
• Farsæl reynsla af umbótavinnu og breytingastjórnun er kostur.
• Hæfileiki til að tjá sig m.a. um málefni stofnunarinnar í ræðu og riti, a.m.k. á íslensku,
ensku og einu öðru Norðurlandamáli.
Við skipun í embætti hagstofustjóra verður einnig horft til þátta sem skilgreindir hafa verið
í stjórnendastefnu ríkisins sem eru heilindi, leiðtogahæfni, árangursmiðuð stjórnun og
samskiptahæfni.
Umsóknum skal fylgja ítarleg ferilskrá, þar sem fram koma upplýsingar um menntun og fyrri
störf, ásamt kynningarbréfi með upplýsingum um ástæður umsóknar og hvernig viðkomandi
uppfyllir hæfniskröfur fyrir starfið.
Um laun og önnur launakjör hagstofustjóra fer skv. 39. gr. a. laga um réttindi og skyldur
starfsmanna ríkisins, nr. 70/1996.
Fólk af öllum kynjum er hvatt til að sækja um starfið.
Umsóknarfrestur er til og með 1. september 2022 og skal umsóknum skilað á starfatorg.is
með viðeigandi fylgigögnum fyrir lok þess dags.
Forsætisráðherra mun skipa þriggja manna hæfnisnefnd sem metur hæfni umsækjenda og
skilar greinargerð til ráðherra.

Nánari upplýsingar veitir Bryndís Hlöðversdóttir,
ráðuneytisstjóri í forsætisráðuneytinu;
bryndis.hlodversdottir@for.is

Sviðsstjóri fasteignasviðs
Grundarheimilin óska eftir að ráða drífandi og framsýnan leiðtoga í starf sviðsstjóra fasteignasviðs.
Hlutverk sviðsins er að meta ástand fasteigna með tilliti til viðhaldsþarfa, nauðsynlegra endurbóta en
auk þess er þar starfandi trésmíðaverkstæði og garðyrkjustöð. Um fullt starf er að ræða með starfsstöð
í Hveragerði.
Helstu viðfangsefni og ábyrgð:
• Stjórnun og ábyrgð á daglegum rekstri og
mannauðsmálum sviðsins
• Yfirumsjón með viðhalds-, breytinga- og
endurbótaverkefnum

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf í verk-, tækni-, byggingafræði eða
sambærileg menntun. Iðnmenntun er kostur
• Leiðtogahæfileikar og framúrskarandi færni í
mannlegum samskiptum

• Yfirumsjón með gerð fjárhags- og framkvæmdaáætlana

• Reynsla af verklegum framkvæmdum

• Yfirsýn yfir verkefnastöðu og eftirfylgni með markmiðum

• Þekking og reynsla af verkefnastjórnun og áætlanagerð

• Tryggja samræmt verklag sviðsins

• Góð þekking á öryggis-, heilsu- og umhverfismálum

• Leiðandi í umbótum, stefnumótun og markmiðasetningu

• Góð tölvukunnátta, skipulagshæfni og öguð vinnubrögð

• Ábyrgð á innkaupum, samningagerð og útboðsmálum

• Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti

Grundarheimilin samanstanda af
þremur

hjúkrunarheimilum

og

tengdum fyrirtækjum.
Hjúkrunarheimilin eru: Grund, við
Hringbraut í Reykjavík, Mörk, við
Suðurlandsbraut

í

Reykjavík

og

Dvalarheimilið Ás í Hveragerði.
Auk þessara heimila reka Grundarheimilin þvottahús í Hveragerði og
íbúðarfélög með húsnæði fyrir 60 ára
og eldri, en íbúðirnar eru staðsettar
við hlið Markar hjúkrunarheimilis.
Íbúar á hjúkrunarheimilum Grundarheimilanna eru tæplega 400 og
starfa þar u.þ.b. 700 starfsmenn.
Íbúðir fyrir 60 ára og eldri eru

Umsóknarfrestur er til og með 29. ágúst 2022. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja

rúmlega 150 talsins.

starfsferilskrá og ítarlegt kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir hæfni umsækjanda sem nýtist í starfi. Farið
verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál og þeim svarað að ráðningu lokinni. Áhugasamir einstaklingar, óháð kyni,

Nánari upplýsingar má finna á

eru hvattir til að sækja um starfið.

www.grundarheimilin.is.

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

Sérfræðingur í aðgengismati
Lyfjastofnun auglýsir laust starf sérfræðings í aðgengismati (e. bioequivalence). Starfið heyrir undir matsdeild
á skráningarsviði sem er sú deild sem metur gögn vegna umsókna um markaðsleyfi lyfja. Leitað er að öflugum
einstaklingi sem er reiðubúinn að vinna áhugavert og krefjandi starf. Starfshlutfall er 100% eða eftir samkomulagi.
Markmið aðgengismats er að tryggja að lyf uppfylli þær kröfur sem gerðar eru varðandi aðgengi og þar með öryggi
og verkun. Það felur í sér mat á umsóknargögnum sem varða framkvæmd og niðurstöður aðgengisrannsókna
(e. bioequivalence studies). Aðgengi lyfs sem sótt er um markaðsleyfi fyrir er borið saman við samanburðarlyf
með því að skoða helstu breytur tengdar lyfjahvörfum (AUC, Cmax,,Tmax). Í þessu felst einnig mat á gildingu
aðferðar sem notuð er til að mæla sýni sem tekin eru úr þátttakendum og mat á forklínísku og klínísku yfirliti.

Lyfjastofnun

er

eftirsóknarverður

vinnustaður sem leggur áherslu á
gott vinnuumhverfi, starfsþróun og
framfylgir stefnu um samræmingu
fjölskyldulífs og vinnu.
Helstu hlutverk stofnunarinnar eru
útgáfa markaðsleyfa og gæðamat,
eftirlit með lyfjum og lækningatækjum, vísindaráðgjöf, verð- og

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Mat á aðgengisgögnum og ritun matsskýrslna
vegna umsókna um markaðsleyfi lyfja

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Meistarapróf í lyfjafræði, lyfjavísindum, líffræði eða
sambærileg menntun sem nýtist í starfi

• Þátttaka í EES samvinnu, t.d. vísindaráðgjöf

• Starfsreynsla sem nýtist í starfi

• Mat á samantekt á eiginleikum lyfja og fylgiseðla

• 3-5 ára reynsla í aðgengi lyfja eða tengdum greinum er kostur

í tengslum við aðgengismat
• Önnur verkefni sem heyra undir teymið/deildina

greiðsluþátttaka lyfja og upplýsingagjöf.
Hjá Lyfjastofnun starfa 86 starfsmenn af sex þjóðernum.

• Grunnþekking á tölfræði er kostur

Gildi Lyfjastofnunar eru:

• Góð samskiptafærni og hæfni til að vinna sjálfstætt og í teymi

Gæði – Traust – Þjónusta.

• Nákvæm, skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð
• Frumkvæði, sveigjanleiki og lausnamiðaðir vinnuhættir

Nánari upplýsingar má finna á:

• Mjög góð enskunnátta

www.lyfjastofnun.is.

Umsóknarfrestur er til og með 29. ágúst 2022. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja starfsferilskrá og ítarlegt kynningarbréf þar sem
gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni umsækjanda sem nýtist í starfi. Lyfjastofnun hefur hlotið jafnlaunavottun og eru laun samkvæmt kjarasamningi
fjármálaráðuneytis og hlutaðeigandi stéttarfélags. Áhugasamir einstaklingar, óháð kyni, eru hvattir til að sækja um. Öllum umsóknum verður svarað að ráðningu
lokinni. Umsóknir geta gilt í sex mánuði frá lokum umsóknarfrests.
Nánari upplýsingar veita Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) og Hafdís Ósk Pétursdóttir
(hafdis@intellecta.is) í síma 511 1225.

Spennandi störf í boði hjá MSNM
Menntasjóður námsmanna (MSNM) óskar eftir að ráða öfluga einstaklinga í störf hjá sjóðnum.
Um framtíðarstörf er að ræða og eru verkefnin fjölbreytt og spennandi.

Sérfræðingur í upplýsinga- og tölvudeild
Við leitum að talnaglöggum og skipulögðum einstaklingi í starf sérfræðings í upplýsinga- og tölvudeild.
Helstu viðfangsefni og ábyrgð:
• Útreikningar og prófanir vegna greiðslu og innheimtu námslána
• Tölfræðigreiningar
• Eftirfylgni og eftirlit með umsóknum, útborgunum og
útreikningum námslána

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf á sviði raungreina, s.s. tölfræði, stærðfræði eða
verkfræði
• Greiningarhæfni
• Þekking og reynsla á SQL fyrirspurnarmáli er kostur

• Þátttaka í innleiðingu og þróun upplýsingatæknikerfa sjóðsins

• Góð almenn tölvufærni og góð þekking á Excel

• Úrlausn verkbeiðna

• Nákvæmni og sjálfstæði í vinnubrögðum

• Umbótastarf

• Góð samskiptafærni, álagsþol og geta til þess að vinna í teymi

• Önnur tilfallandi verkefni

• Góð íslenskukunnátta er skilyrði

Lögfræðingur í máladeild
Við leitum að sveigjanlegum og drífandi lögfræðingi til starfa í máladeild sjóðsins.
Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Undirbúningur mála og úrvinnsla eftir stjórnarfundi

• Kandídats- og/eða meistarapróf í lögfræði

• Úrlausn verkbeiðna í máladeild s.s. vegna ábyrgða, dánarbúa,

• Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu er mikilvæg

greiðsluaðlögunarmála og gjaldþrota
• Undirbúningur og yfirferð úrskurða málskotsnefndar MSNM
• Ýmis önnur lögfræðileg verkefni innan sjóðsins

• Þekking og reynsla á sviði persónuverndar- og kröfuréttar er
kostur
• Mjög góð samskiptahæfni og þjónustulund
• Frumkvæði, jákvæðni og sveigjanleiki
• Gott vald á íslensku í ræðu og riti og góð færni í textagerð

Ráðgjafi
Við leitum að jákvæðum og sveigjanlegum einstaklingi í starf ráðgjafa. Í starfinu felst ráðgjöf og þjónusta við námsmenn
og greiðendur námslána, úrvinnsla gagna við afgreiðslu námslána og afborgana ásamt ýmsum öðrum verkefnum tengdum
veitingu námslána og innheimtu.
Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Samskipti og upplýsingagjöf til námsmanna og greiðenda

• Háskólapróf sem nýtist í starfi

• Mat á umsóknum um undanþágur frá afborgun

• Reynsla sem nýtist í starfi er kostur

• Veiting námslána, þ.m.t. mat á aðstæðum námsmanns,

• Góð tölvukunnátta er skilyrði

lánshæfi náms, einingaskilum, tekjum og skólagjöldum

• Góð íslensku- og enskukunnátta er skilyrði

• Mat á rétti til námsstyrkjar við námslok

• Kunnátta í öðrum tungumálum er kostur

• Innheimta námslána og almenn upplýsingagjöf varðandi

• Frumkvæði, sjálfstæði og öguð vinnubrögð

afborganir og greiðsluleiðir

• Jákvætt viðmót, góð samskiptafærni, samstarfsvilji og
álagsþol

Umsóknarfrestur er til og með 30. ágúst 2022. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja starfsferilskrá og ítarlegt
kynningarbréf (hvort tveggja á íslensku), þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni umsækjanda sem nýtist í starfi. Áhugasamir
einstaklingar, óháð kyni, eru hvattir til að sækja um starfið. Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármála- og efnahagsráðherra við Fræðagarð
stéttarfélag. Athygli er vakin á því að umsóknir geta gilt í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út. Öllum umsóknum verður svarað
þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Nánari upplýsingar um MSNM má finna á www.intellecta.is og www.menntasjodur.is.
Upplýsingar veita Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) og Helga Birna Jónsdóttir
(helga@intellecta.is) í síma 511 1225.

Grunnskóli
Seltjarnarness
Laus störf

Yngsta- og miðstig
Umsjónarkennari, fullt starf
Þroskaþjálfi, fullt starf
Upplýsingar um störfin veitir Kristjana Hrafnsdóttir
skólastjóri kristjana.hrafnsdottir@seltjarnarnes.is í
síma 5959200.
Umsókn ásamt fylgiskjölum skal skilað á Ráðningarvef
Seltjarnarnesbæjar
undir www.seltjarnarnes.is – Störf í boði
Umsóknarfrestur er til og með 29. ágúst 2022.
Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf sem fyrst.
Vakin er athygli á að störfin henta öllum kynjum.

deloitte.is

Vilt þú hafa áhrif?
Reynslubolti í endurskoðun
Við leitum að öflugum einstaklingi með talsverða reynslu af
endurskoðun og störfum á endurskoðendastofu sem langar
að takast á við fjölbreytt og krefjandi verkefni í alþjóðlegu
starfsumhverfi.

Ungbarnaleikskóli
Seltjarnarness
Laus störf

Ungbarnaleikskóli Seltjarnarness þarf á góðu fólki
að halda fyrir komandi skólaár. Skólinn er einnar
deildar sjálfstæð fag- og rekstrareining á vegum
Seltjarnarnesbæjar.
Ungbarnaleikskóli Seltjarnarness – Kríuból
Leikskólakennari, fullt starf

Hefðbundinn vinnudagur gæti litið svona út:
•

Þú leiðir teymi metnaðarfullra einstaklinga

•

Þú vinnur að fjölbreyttum verkefnum í endurskoðun og
reikningsskilum, bæði innlendum og alþjóðlegum

•

Þú veitir faglega ráðgjöf til viðskiptavina vegna
reikningsskila, endurskoðunar og tengdra mála

•

Alla jafna vinnur þú í höfuðstöðvum Deloitte en
vinnustaður dagsins fer þó eftir tegund verkefna og
þeim viðskiptavin sem unnið er fyrir hverju sinni

Leikskólaliði, fullt starf / hlutastörf
Starfsmaður leikskóla, fullt starf / hlutastörf
Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar eru
öll kyn hvött til að sækja um.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands
íslenskra sveitarfélaga við hlutaðeigandi stéttarfélög.
Upplýsingar um störf í Ungbarnaleikskóla
Seltjarnarness veitir Baldur Pálsson sviðsstjóri
fjölskyldusviðs, baldur@seltjarnarnes.is.
Umsóknum ásamt fylgiskjölum skal skilað á
Ráðningarvef Seltjarnarnesbæjar -undir
www.seltjarnarnes.is –Störf í boði
Umsóknarfrestur um ofangreind störf er til
22. ágúst 2022.

Nánari upplýsingar um starfið veita Ingvi Bergmann,
ibergmann@deloitte.is, og Helen Breiðfjörð,
hbreidfjord@deloitte.is.
Tekið er á móti umsóknum í gegnum heimasíðu Deloitte,
www.deloitte.is, til og með 22. ágúst 2022. Við hvetjum öll kyn
til að sækja um.

Hjá Deloitte skiptir þitt framlag máli því saman, sem ein heild, vinnum við að því að hafa áhrif á
viðskiptavini, samstarfsfélaga og samfélag. Þú munt taka þátt í fjölbreyttum verkefnum þvert á
svið, starfsstöðvar og landamæri, auka hæfni þína og færni og hafa góðan stuðning til vaxtar og
þróunar í starfi.

intellecta.is

RÁÐNINGAR

Framkvæmdastjóri
Vatnajökulsþjóðgarðs
Stjórn Vatnajökulsþjóðgarðs auglýsir laust embætti framkvæmdastjóra
þjóðgarðsins. Leitað er að drífandi einstaklingi með góða samskiptahæfni
til að leiða áframhaldandi uppbyggingu þjóðgarðsins. Umhverfis-, orkuog loftslagsráðherra skipar framkvæmdastjóra til fimm ára í senn
samkvæmt tillögum stjórnar Vatnajökulsþjóðgarðs. Meginstarfsstöðvar
Vatnajökulsþjóðgarðs eru sex, á Höfn í Hornafirði, Kirkjubæjarklaustri,
Skriðuklaustri, í Ásbyrgi, Mývatnssveit og Skaftafelli, en aðalstarfsstöð
framkvæmdastjóra verður á Höfn í Hornafirði.
Helstu verkefni
• Daglegur rekstur Vatnajökulsþjóðgarðs
• Þátttaka í störfum stjórnar Vatnajökulsþjóðgarðs og framfylgja
ákvörðunum hennar
• Yfirstjórn mannauðsmála þjóðgarðsins
• Ábyrgð á fjármálum þjóðgarðsins og reikningsskilum í samráði
við fjármálastjóra
• Tryggja að þjóðgarðurinn starfi í samræmi við lög og
stjórnvaldsfyrirmæli
• Samskipti við umhverfis-, orku og loftslagsráðuneyti, fjölmiðla,
innlenda og erlenda samstarfsaðila
Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun á meistarastigi sem nýtist í starfi
• Árangursrík reynsla af stefnumiðaðri stjórnun, rekstri og teymisvinnu
• Þekking og áhugi á náttúruvernd
• Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu æskileg
• Hæfni til að leiða árangursríkt samstarf ólíkra hagaðila og leysa
úr ágreiningsmálum
• Framúrskarandi samskiptanæmni
• Framsækni og frumkvæði í vinnubrögðum
• Gagnrýnin og umbótamiðuð hugsun
• Góð færni í ræðu og riti á íslensku og ensku

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is. Umsóknarfrestur er til og með 2. september nk.
Umsóknum skal fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf.
Nánari upplýsingar veitir Geirlaug Jóhannsdóttir, geirlaug@hagvangur.is.

hagvangur.is

Vatnajökulsþjóðgarður starfar samkvæmt
lögum nr. 60/2007. Þjóðgarðinum er ætlað
að vernda landslag, lífríki, jarðmyndanir og
menningarminjar. Á sama tíma er skýrt markmið
að bjóða almenningi aðgengi og veita fræðslu
um náttúru, sögu og mannlíf. Þá er þjóðgarðinum
ætlað að stuðla að rannsóknum og styrkja
byggð og atvinnustarfsemi í nágrenni hans.
Þjóðgarðurinn var skráður á heimsminjaskrá
UNESCO árið 2019 þar sem hann hefur að geyma
einstakar náttúruminjar. Að staðaldri starfa um
40 manns hjá þjóðgarðinum að margvíslegum
verkefnum tengdum náttúruvernd og þjónustu
við gesti þjóðgarðsins en yfir sumartímann fer
starfsmannafjöldi vel yfir 100 manns.
Nánari upplýsingar um þjóðgarðinn má finna
á vatnajokulsthjodgardur.is.

Sótt er um starfið
á hagvangur.is
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Markaðsleiðtogi
Sjóklæðagerðin hf. er eitt elsta framleiðslu
fyrirtæki Íslands. Árið 1926 hóf fyrirtækið
framleiðslu á sérstökum hlífðarfatnaði fyrir
sjómenn og fiskverkunarfólk á norðurslóðum
en seinna bættist við vörulínu fyrirtækisins
vinnufatnaður fyrir fólk í landi.

66°Norður leitar eftir ástríðufullum og árangursdrifnum markaðsleiðtoga til að leiða áfram
markaðsmál og vinna að uppbyggingu á vörumerki fyrirtækisins. Markaðsleiðtogi þarf að búa
yfir frumkvæði og drifkrafti til að hrinda verkefnum í framkvæmd og fylgja þeim eftir.
Hjá 66°Norður gefst starfsfólki tækifæri til að vera framsækið og fær stuðning til að fylgja
hugmyndum sínum og verkefnum eftir á vinnustað þar sem jákvæðni og hvatning er ríkjandi.

Í dag starfa um 400 manns hjá Sjóklæða
gerðinni og starfar fyrirtækið í fjórum löndum,
á Íslandi, í Danmörku, Bretlandi og Lettlandi.
Á Íslandi rekur Sjóklæðagerðin 10 verslanir
undir vörumerkinu 66°NORÐUR og í
Kaupmannahöfn eru tvær verslanir þar sem
sú fyrsta opnaði í lok árs 2014. Árið 2019 var
opnuð skrifstofa í Lundúnum og í lok árs
2022 verður opnuð verslun þar.

Starfssvið:
• Þátttaka í framtíðarsýn markaðsmála og tryggja skýra forgangsröðun.
• Veita daglegum verkefnum forystu og tryggja að áætlunum sé haldið.
• Stuðla að árangursríkri teymisvinnu og góðum samskiptum við hagaðila.
• Samskipti við auglýsingastofur og fagaðila á sviði markaðsmála.
• Greining gagna og rýni í hegðun neytenda.

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

Við hvetjum áhugasama til að sækja um, óháð kyni og uppruna.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun.
• Árangursrík reynsla af markaðsmálum og birtingaleiðum.
• Yfirgripsmikil þekking á samfélagsmiðlum og söluvefum.
• Reynsla af greiningu gagna og túlkun þeirra.
• Reynsla af stýringu verkefna.
• Framúrskarandi samskiptafærni og jákvætt viðmót.
• Frumkvæði, fagleg vinnubrögð og metnaður til að ná árangri.

Umsóknarfrestur er til og með 22. ágúst nk.
Sótt er um starfið á www.vinnvinn.is.

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

Spennandi og
framsækin verkefni
á sviði bygginga,
gatna og veitna

Verkefnastjóri

- framkvæmdadeild
Við leitum að öflugum verkefnastjóra til að ganga til liðs við samhent teymi.
Um er að ræða spennandi og krefjandi starf hjá framsæknum vinnustað þar sem ríkir
góð fyrirtækjamenning og mörg tækifæri til starfsþróunar.
Verkefnastjóri annast undirbúning verkefna á sviði bygginga, gatna og veitna. Unnið er í
samræmi við framkvæmdaáætlun, útboðs og verklýsingar, byggingareglugerðir, staðla og
lög og aðrar reglugerðir sem við eiga. Framundan eru spennandi og framsækin verkefni.
Helstu verkefni og ábyrgð:
• Þarfagreiningar verkefna sem fyrirhugað er að fara í.
• Kostnaðar-og framkvæmdaáætlanir.
• Gerð útboðsgagna og innkaup.
• Verkefnastjórn framkvæmda og hönnunarverkefna.
• Kostnaðarstýring framkvæmda.
• Kostnaðaryfirlit og yfirferð reikninga.
• Samskipti við hagsmunaraðila.

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

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

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Háskólamenntun í verk- og/eða tæknifræði.
• Reynsla eða þekking af hönnunarstjórnun bygginga, gatna og veitna æskileg
• Reynsla eða þekking af verkefnastjórn æskileg.
• Góð tölvukunnátta.
• Faglegur metnaður, frumkvæði og skipulagshæfni.
• Samskiptahæfni og öguð vinnubrögð.
• Gott vald á íslensku í ræðu og riti.
• Þekking á umhverfisvottun æskileg.
Umsóknarfrestur er til og með 23. ágúst nk.
Sótt er um starfið á www.vinnvinn.is.
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Team leader

- Network Operation Center
More Compute for a Better World

From 2009 atNorth have innovated in the
technology space, by designing, constructing
and operating world class data centers in
Iceland and Sweden, whilst also catering
to those who need more compute for
demanding workloads, by offering HPC
and AI infrastructure as a service (IaaS).
atNorth’s international team of professionals,
service leading organizations in diverse
industries, enabling them to transform the
world’s most demanding data into important
business decisions without compromising
speed, performance, or the climate. All the
company’s services are designed to provide
circular economy principles for the data
center industry where renewable energy
combined with unparalleled energy efficiency
are fundamental principles. atNorth were
recently acquired by Partners Group, a
leading private markets firm. Together, they
strive to make atNorth the leading pan-Nordic
data center provider. - www.atnorth.com.

Do you like working in an international and fast-paced environment? Would you like being part of
atNorth’s exciting journey and join the engaged and enthusiastic team of colleagues?
We are looking to recruit a well-organized, and highly motivated individual to be part of and team
lead of atNorth’s NOC (Network Operation Center).
About the position
In this role you will lead a team of 24/7 NOC staff with focus on building up technical knowledge
base, processes/routines and staff shift planning. The NOC team is responsible for monitoring
ticket handling and follow-up for all our three sites.
You will work closely with and keep the Data Center Manager informed about the network status.
We are ISO 27001 certified, on the road to 14001 and with international exposure.
Main responsibilities:
•
•
•

Making/planning staff shift for 24/7 operations of the NOC.
Responsible for building up know how in the NOC and extract information needed
for NOC knowledge base.
Be part of the NOC staff taking shifts.

NOC responsibilities:
•
•
•
•
•
•
•

Customer service request tickets monitoring and dispatching.
Monitoring and first response to events.
Analyze events and perform troubleshooting and incident response on the systems.
Communicate with site technicians or third parties responsible for resolution.
Customer communications during events.
Track issues through to resolution.
Off hour onsite security.

Skills and experience:
•
•
•
•
•
•
•
•
The application must be in English,
accompanied by a curriculum vitae and
a detailed cover letter stating the reason
for the application and the reasons for
the person’s ability to perform in the job.

Technical education and background/understanding, preferably basic knowledge
of data center and/or IT architecture.
User experience with monitoring tools, ITSM tools.
Knowledge of service subject matter and business processes.
Knowledge of incident models, diagnostic tools and methods.
Leadership skills.
Experience from planning and scheduling shifts preferred.
Analytical skills.
Communication skills, English (verbal and written).

The application deadline is August 24th.
Apply for the job at www.vinnvinn.is.

Jensína K. Böðvarsdóttir (jensina@vinnvinn.is)
and Garðar Ó. Ágústsson (gardar@vinnvinn.is)
at Vinnvinn, oversee the recruitment process.

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

Stjórnandi ferla og umbóta
Við hjá Verkís leitum eftir einstaklingi í hlutverk stjórnanda ferla og umbóta á starfsstöð okkar í
Reykjavík. Starfið felst í að þróa ferla og sinna umbótum til að bæta rekstur og auka gæði þjónustu
við viðskiptavini.
Verkefnin eru fjölbreytt og faglega krefjandi og mikilvægt er að viðkomandi geti leitt þau áfram í
samvinnu við stjórnendur og starfsfólk. Starfið heyrir undir Stoðþjónustusvið og næsti yfirmaður er
sviðsstjóri Stoðþjónustu.

VIÐ BYGGJUM UPP SAMFÉLÖG
Verkís veitir trausta ráðgjöf sem styður við upp
byggingu sjálfbærra samfélaga. Við höfum mikla
þekkingu á sviði vistvænnar hönnunar og erum
leiðandi á heimsvísu þegar kemur að grænni
orkuvinnslu og nýtingu jarðvarma. Við byggjum
upp sjálfbær samfélög víða um heim með því að
hafa sjálfbærni alltaf í huga við ákvarðanatöku –
allt frá fyrstu hugmynd til förgunar.

Helstu verkefni
•
•
•
•

Stefnumótun og stjórnun umbóta og ferla í tengslum við gæði, öryggi, umhverfi og verkefnastjórnun
Uppbygging og viðhald gæðastjórnunarkerfa m.a. ISO 9001, 14001 og 45001
Stýring og innleiðing umbótaverkefna
Umsjón með fagþróunarhópi verkefnastjórnunar

Menntunar og hæfniskröfur
•
•
•
•
•

Meistaragráða í verkfræði eða önnur háskólamenntun sem nýtist í starfi
Reynsla af umbótastarfi, þróun ferla og verkefnastjórnun
Þekking og reynsla af gæða, öryggis- og umhverfisstjórnunarkerfum
Framúrskarandi leiðtogahæfni og færni í mannlegum samskiptum
Frumkvæði og sjálfstæði í starfi

Nánari upplýsingar
Elín Greta Stefánsdóttir mannauðsstjóri, egs@verkis.is
Áslaug Ósk Alfreðsdóttir sérfræðingur í mannauðsmálum, aoa@verkis.is
Umsóknarfrestur er til og með 22. ágúst. Sótt er um á umsokn.verkis.is

SÉRFRÆÐINGUR
Í ÚRRÆÐUM
Óskum eftir að ráða drífandi og lausnamiðaðan sérfræðing til starfa
á úrræðasviði VIRK. Sérfræðingurinn er í miklum samskiptum við
þjónustuaðila um allt land vegna úrræða og styður við ráðgjafa og
sérfræðinga VIRK varðandi úrræðakaup. Starfið felur í sér umtalsverða
úrvinnslu upplýsinga, þátttöku í þróun nýrra úrræða og ákvörðunartöku
varðandi framsetningu á þeim.

Hlutverk VIRK er að efla starfsgetu einstaklinga í kjölfar veikinda eða slysa
með árangursríkri starfsendurhæfingarþjónustu. VIRK hefur í samstarfi við
fagaðila, fyrirtæki og stofnanir skilað samfélagslegum ávinningi með aukinni
þátttöku einstaklinga á vinnumarkaði og er leiðandi í rannsóknum og þróun á
sviði starfsendurhæfingar. Að VIRK standa öll helstu samtök launamanna og
atvinnurekenda á vinnumarkaði.

Starfs- og ábyrgðarsvið

VIRK er metnaðarfullur vinnustaður þar sem lögð er áhersla á jákvæðan
starfsanda og sterka liðsheild. VIRK kappkostar að skapa jákvæða menningu
með traustu fagfólki. Gildi VIRK eru fagmennska, virðing og metnaður og er
starfsfólk hvatt til að hafa gildin að leiðarljósi í störfum sínum.

•
•
•
•
•
•
•
•

Umsjón og eftirlit með úrræðum og þjónustuaðilum
Samskipti og þjónusta við fjölbreyttan hóp innan og utan VIRK
Samstarf við þverfagleg teymi og öflun og miðlun upplýsinga
Úrvinnsla upplýsinga og framsetning gagna
Skráningarvinna í upplýsingakerfi VIRK
Umbóta- og þróunarstarf
Stafræn miðlun á efni
Önnur verkefni sem honum eru falin af yfirmanni

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

Háskólamenntun sem nýtist í starfi
Frumkvæði og metnaður til að ná árangri
Framúrskarandi samskiptahæfni, jákvætt viðmót og þjónustulund
Skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum
Rík kostnaðarvitund
Góð tölvu- og tækniþekking
Þekking á verkefnastjórnun er kostur
Gott vald á íslensku og ensku, bæði í ræðu og riti

Nánari upplýsingar um VIRK er að finna á virk.is
Upplýsingar veitir
Geirlaug Jóhannsdóttir
geirlaug@hagvangur.is
Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og með 22. ágúst 2022.
Umsókn þarf að fylgja starfsferilskrá og
einnar blaðsíðu kynningarbréf þar sem
á kerfisbundinn hátt er gerð grein fyrir
því hvernig viðkomandi uppfyllir
hæfnikröfur starfsins.

Leikskólinn Austurkór
auglýsir eftir starfsfólki

Okkur vantar leikskólakennara, leiðbeinendur og matráð – gott fólk
sem er tilbúið til að taka þátt í faglegri kennslu og umönnun okkar
yngstu þegna af þeirri nærfærni og hlýju sem þeir eiga skilið.
Kópavogsbær er barnvænt samfélag þar sem mikill metnaður er lagður
í faglegt og framsækið starf innan leikskólanna með börnunum og fyrir
þau. Áhersla er lögð á öryggi, samvinnu, gæði og gleði starfsins innan
leikskólanna, börnum og starfsfólki til heilla. Starfsfólk í leikskólum fær
hvatningu og aðstoð við að auka menntun sína til að eflast enn frekar í
starfi.
Austurkór er framsækinn leikskóli í stöðugri þróun með flæðandi og
síbreytilegri námskrá þar sem áhersla er lögð á ölbreytt og skapandi
starf.
Sækja skal um allar stöðurnar á ráðningarvefnum alfred.is.
Þar eru jafnframt nánari upplýsingar um hvaða stöður er um að ræða
ásamt menntunar- og hæfniskröfum. Nánari upplýsingar veittar hjá
Austurkór.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur
verið tekin.

kopavogur.is

ÞJÓNUSTA
Í ÖRUM VEXTI
Tækifæri til að starfa með okkur
www.toyotakauptuni.is

Þjónustudeildir Toyota Kauptúni eru í örum vexti og við leitum að starfsfólki í fjölbreytt og skemmtileg störf.
Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum eru nauðsynlegir kostir.
Umsóknir og nánari upplýsingar á www.toyotakauptuni.is
Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
570-5070

toyotakauptuni.is - info@toyota.is

EMS 518325
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Cleaners/Greeters

Mótasmíði
Fullt starf

Fullt starf

Mótasmíði

Smíðagarpar ehf. óska eftir reyndum mótasmiðum
á höfuðborgarsvæðinu. Mikil vinna framundan.
We are looking for experienced formworkers.

Sjá nánar á Job

Cleaning/Greeting

We at Buubble are looking for enthusiastic and motivated Cleaners/Greeters. We are looking for full-time employees, but are
open to part-time applications as well. Conversational English is a
must. B driver’s license is necessary

See more info at job

Pizzubakari
Fullt starf

Pizzubakari

Okkur vantar pizzabakara hjá Felino

Sjá nánar á Job

Hefurðu áhuga á að vinna í einni glæsilegustu
skóverslun landsins, með skemmtilegu fólki?
Skóverslun Steinar Waage óskar eftir þjónustulipru
og áhugasömu starfsfólki.
Verslunin er með mikið úrval af skóm frá gæða merkjum fyrir
alla fjölskylduna og hefur þjónustað viðskiptavini sína í yfir 60 ár.
Vinnutími er eftir samkomulagi í 50-100% starfshlutfalli.
Hvetjum sérstaklega 55 ára og eldri til að sækja um starfið.
Umsóknir berist í gegnum vef alfred.is eða á netfangið hilda@s4s.is
Nánari upplýsingar veitir Hilda í netfanginu hilda@s4s.is

KRINGLAN - SMÁRALIND

Ert þú á besta aldri og ert í leit af
fjölbreyttu og skemmtilegu starfi?
Við erum að leita að þér ef þú ert með
Aukin ökuréttindi D.
Ertu morgunhani eða hæna?
Getur annaðhvort unnið í
hlutastarfi eða í fullu starfi.
Er endurmenntun það eina sem vantar upp á?
Engar áhyggjur, við sjáum um það!
Þú getur sótt um með því að sækja um á Alfred
eða sent okkur tölvupóst með upplýsingum um
þig á mannaudur@re.is

Sæktu um með því
að skanna kóðann:
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Við leitum að einstaklingi til að

stýra fjármálum
Vi

ðh
öf
um

br
tt

ey

Carbfix leitar að drífandi, hagsýnum og metnaðarfullum einstaklingi
sem vill leggja sitt af mörkum í loftslagsbaráttunni og vinna með
okkur að áframhaldandi alþjóðlegum vexti Carbfix.

C

O
2

Við leitum að framsýnni manneskju með fjármála- og rekstrarreynslu
sem býr yfir frumkvæði, leiðtoga- og skipulagshæfni. Stýring á
fjármálum Carbfix felur í sér forystu um fjármál og rekstur félagsins í
samvinnu við fjármálasvið Orkuveitu Reykjavíkur.

ís

te

in

síð

an

20

12

Skannið þennan kóða til þess að sækja um:
Umsóknarfrestur er til 19. september 2022


Verkefnastjórar
Helstu verkefni og ábyrgð

• Undirbúningur og skipulag verkefna
• Samskipti við fulltrúa verkkaupa, hönnuði og opinbera aðila
• Gerð og rekstur samninga við undirverktaka og birgja
• Ábyrgð á fjárhagslegri afkomu og skýrslugerð í verkefnum
• Þróun og uppfærsla verkáætlana og aðfangaáætlana
• Ábyrgð á gæða-, umhverfis- og öryggismálum

Verkstjórar
Helstu verkefni og ábyrgð

• Dagleg verkstjórn vinnuflokka á verkstað
• Daglegar skráningar á mannskap, vélum og
framkvæmdum á verkstað
• Umsjón öryggis og gæðamála og úttekta í verkefnum
• Þátttaka í gerð- og uppfærslu verkáætlana
• Þátttaka í umhverfis- og öryggismálum á verkstað

Umsóknarfrestur er til og með

28. ágúst 2022

Nánari upplýsingar veitir Sædís Alda, alda@iav.is
Umsóknum skal skila á www.iav.is/starfsumsokn

FÆRNI | FRUMKVÆÐI | FAGMENNSKA

Smiðir og smíðahópar
Verkvit, fagmennska og vilji
til verka

Sótt er um störfin á:
w w w. a l f r e d . i s
Nánari upplýsingar veitir
Elva Dögg Pálsdóttir
mannauðsstjóri: el v a @ b y g g . i s

Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf. óskar eftir smiðum,
smíðahópum og verktökum til að takast á við spennandi
verkefni.

Bygg hf. hefur mörg verkefni
í farvatninu og býður upp á
framtíðarstörf hjá
traustu fyrirtæki
með mikla reynslu.

Helstu verkefni:

Mótauppsláttur og klæðningar
Viðhald og breytingar
Almenn smíðastörf

Hjá fyrirtækinu
starfa um 160
manns og fjöldi
undirverktaka.
Bygg hf. Er þekkt
fyrir traust og
örugg vinnubrögð,
vandaðan frágang og
efndir á umsömdum
afhendingartíma.

Menntunar- og hæfniskröfur:

Sveinspróf í húsasmíði
Handlagni og verkvit
Frumkvæði, fagmennska og sjálfstæði í
vinnubrögðum

Við leggjum mikla áherslu á
öryggi á vinnustað og búum yfir
samheldnum starfsmannahópi sem
starfar af fagmennsku og metnaði.

JAFNLAUNAVOTTUN
2021-2024

Mannauðsstjóri
hjá félags- og vinnumarkaðsráðuneytinu

Félags- og vinnumarkaðsráðuneytið auglýsir lausa til umsóknar stöðu mannauðsstjóra.
Félags- og vinnumarkaðsráðuneytið leitar eftir öflugum stjórnanda í starf mannauðsstjóra. Mannauðsstjóri
mun leiða mannauðsmál ráðuneytisins og jafnframt sinna ráðgjöf og aðstoð fyrir stofnanir ráðuneytisins
eftir atvikum. Mannauðsstjóri vinnur náið með ráðuneytisstjóra, öðrum stjórnendum ráðuneytisins og
forstöðumönnum viðkomandi stofnana. Mannauðsstjóri tilheyrir skrifstofu ráðuneytisstjóra.
Um er að ræða áhugavert og fjölbreytt starf í krefjandi starfsumhverfi þar sem reynir á öguð vinnubrögð,
ábyrgð og sjálfstæði.
Æskilegt er að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
• Yfirgripsmikil reynsla og þekking á
mannauðsmálum.
• Mjög góð hæfni í mannlegum samskiptum
og leiðtogafærni.
• Þekking og reynsla á sviði opinberrar stjórnsýslu.

• Metnaður og vilji til að ná árangri.
• Skipulagsfærni.
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Gott vald á íslensku og færni til að tjá sig í
ræðu og riti.
• Góð kunnátta í ensku.

Umsóknarfrestur er til og með 29. ágúst nk.
Umsóknum skal fylgja starfsferilsskrá ásamt fylgigögnum um menntun og árangur í starfi og kynningarbréf
þar sem tilgreind er ástæða umsóknar og hæfni viðkomandi til að gegna starfinu.
Nánari upplýsingar veitir Gissur Pétursson, ráðuneytisstjóri, 545-8100
Ráðuneytið hvetur fólk óháð kyni, þjóðernisuppruna og fötlun til að sækja
um. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.
Nánari upplýsingar um starfið má finna á starfatorgi Stjórnarráðsins,
www.starfatorg.is

Akademísk staða
við lagadeild HR

Lagadeild Háskólans í Reykjavík leitar að öflugum starfsmanni til að sinna
kennslu og rannsóknum. Ráðið verður í stöðu sérfræðings, lektors, dósents
eða prófessors út frá hæfismati.
Viðkomandi mun sinna kennslu við lagadeild, stunda rannsóknir,
leiðbeina nemendum í rannsóknarverkefnum og sinna tilfallandi
verkefnum innan deildarinnar. Starfið veitir tækifæri til þess að
hafa áhrif á þróun rannsókna og kennslu í lögfræði við háskóla
sem hefur nýsköpun og frumkvöðlastarf að leiðarljósi.

HÆFNISKRÖFUR
– Doktors- eða fullnaðarpróf í lögfræði.

EFTIRFARANDI GÖGN ÞURFA AÐ
FYLGJA UMSÓKNUM
– Starfsferilskrá ásamt ritaskrá.
– Afrit af viðeigandi prófskírteinum.
– Yfirlit um fyrirhugaðar rannsóknir (research statement).
– Afrit af þremur til fimm birtum ritverkum.

– Reynsla af fræðiskrifum í lögfræði.

– Yfirlit um fyrirhugaða kennslu og nálgun umsækjanda í
kennslu (teaching statement).

– Reynsla af kennslu á háskólastigi.

– Gögn til vitnis um árangur í kennslu.

– Áhugi á miðlun þekkingar til nemenda,
fræðasamfélags og almennings.

– Tilgreina að minnsta kosti tvo meðmælendur.

– Hæfni í mannlegum samskiptum.

– Aðrar upplýsingar sem umsækjandi vill koma á framfæri
og geta stutt umsóknina.

– Frumkvæði og sjálfstæði í starfi.

Háskólinn í Reykjavík hefur haslað sér völl
sem öflugur rannsóknaháskóli á alþjóðavísu.
HR stenst samanburð við erlenda háskóla
í fremstu röð. Fræðifólk skólans hefur náð
framúrskarandi árangri og birtir niðurstöður í

Nánari upplýsingar veita Eiríkur Elís Þorláksson, deildarforseti lagadeildar (eirikureth@ru.is) og Ester Gústavsdóttir, mannauðsstjóri
HR (esterg@ru.is). Fyrirspurnir og umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál. Umsóknum skal skilað á ráðningarvef Háskólans í
Reykjavík, jobs.50skills.com/ru/is. Umsóknarfrestur er til og með 10. september 2022.

alþjóðlegum, ritrýndum tímaritum. Kennsla og
rannsóknir við Háskólann í Reykjavík mótast
af sterkum tengslum við atvinnulíf og samfélag.
Lögð er áhersla á þverfaglegt samstarf, alþjóðlegt
umhverfi, nýsköpun og góða þjónustu.

Akademísk staða í
hermunarmiðaðri hönnun
og þrívíddarprentun

Verkfræðideild Háskólans í Reykjavík leitar að akademískum starfsmanni á
sviði hermunarmiðaðrar hönnunar og þrívíddarprentunar (simulation-based
design and additive manufacturing).
Gert er ráð fyrir að viðkomandi verði leiðandi í rannsóknum,
kennslu og samstarfi við atvinnulífið á þessum sviðum og taki
virkan þátt í uppbyggingu þróunarseturs HR fyrir þrívíddarprentun.
Leitað er að einstaklingi með mikinn áhuga á þverfaglegu
samstarfi á sviði verkfræði og skyldra greina. Staðan getur verið
allt frá lektor til prófessors, allt eftir hæfni og núverandi stöðu
umsækjanda. Framgangur er háður formlegu mati samkvæmt
háskólareglum. Viðkomandi þarf að vera fær um að þróa
rannsóknarverkefni, fjármagna þau og ljúka farsællega.

HÆFNISKRÖFUR

HR er eftirsóknarverður vinnustaður og þar er
lögð áhersla á fyrsta flokks aðstöðu í nærandi
umhverfi, persónuleg samskipti, framsæknar
kennsluaðferðir og nútímalega starfshætti.
HR fagnar fjölbreytileika og mikið er lagt upp úr
virðingu fyrir einstaklingum og störfum þeirra.
Veitt eru jöfn tækifæri til stöðuveitinga og launa
samkvæmt siðareglum og jafnréttisáætlun.
Nemendur Háskólans í Reykjavík eru um 4.000
í sjö deildum. Starfsfólk skólans er 250 talsins
auk fjölda stundakennara.

– Doktorspróf í vélaverkfræði, framleiðslu- eða
efnisverkfræði eða skyldum greinum.
– Sérfræðiþekking á hermunarmiðaðri hönnun og
þrívíddarprentun er nauðsynleg.
– Reynsla af þrívíddarprentun fyrir heilbrigðistækni er kostur.
– Reynsla af sjálfstæðum rannsóknum í hæsta gæðaflokki
er æskileg.

2022 - 2025

– Reynsla af kennslu og þróun námskeiða sömuleiðis.
– Reynsla af þverfaglegu samstarfi og samstarfi við
atvinnulífið er æskileg.

Háskólinn í Reykjavík
Menntavegur 1

Nánari upplýsingar veita Dr. Ágúst Valfells, deildarforseti verkfræðideildar (av@ru.is) og Ester Gústavsdóttir, mannauðsstjóri HR

101 Reykjavík

(esterg@ru.is). Fyrirspurnir og umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál. Umsóknum skal skilað á ráðningarvef Háskólans í

S: 599 6200

Reykjavík, jobs.50skills.com/ru/is. Umsóknarfrestur er til og með 1. október 2022.

hr.is
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EMBASSY CHAUFFEUR

Hæfileikaríkur prjónari óskast
Icewear óskar eftir manneskju í hlutastarf til að hanna og skrá uppskriftir fyrir handprjón ásamt því að
yfirfara handprjónaðar flíkur.
Um er að ræða spennandi starf þar sem að viðkomandi gefst tækifæri á að taka þátt í vöruþróun á
prjónamynstrum fyrirtækisins og uppbyggingu á nýrri og spennandi prjónadeild.
Umsóknarfrestur er til og með 31. ágúst. Nánari upplýsingar eru veittar í gegnum alfred.is.
Helstu verkefni og ábyrgð
Gerð uppskrifta fyrir handprjón
Umsjón með prufuprjóni
Yfirferð á tilbúnum flíkum og uppskriftum ásamt skráningu
Önnur tilfallandi verkefni sem tengjast handprjóni

Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöðu
einkabílstjóra lausa til umsóknar.
Frekari upplýsingar er að finna á heimasíðu sendiráðsins:
https://is.usembassy.gov/embassy/jobs/
Umsóknir skulu sendar í gegnum Electronic Recruitment
Application (ERA)
The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual for
the position of Chauffeur. Application instructions and further
information can be found on the Embassy’s home page:
https://is.usembassy.gov/embassy/jobs/
Applications must be submitted through Electronic
Recruitment Application (ERA)

Hæfniskröfur
Brennandi áhugi á prjónaskap
Góð kunnátta og reynsla af handprjóni og gerð uppskrifta
Skipulagshæfni og nákvæmni
Góð ensku og íslenskukunnátta skilyrði

Sölumaður

Icewear er íslenskt útivistarvörumerki sem á sögu að rekja allt aftur til ársins 1972.

Ertu öflug/ur, árangursdrifin/n og með reynslu af
sölumennsku og þjónustu við mannvirkjaiðnaðinn?

Icewear rekur 21 verslun staðsettar um land allt.
Um 200 manns starfa hjá fyrirtækinu.

Vinnupallar ehf eru að stækka söludeildina og leita
að söluaðila. Frumkvæði í starfi og drifkraftur í
sölustörfum eru eiginleikar sem við metum mikils.
Hæfniskröfur:

Seltjarnarnesbær auglýsir starf skjalastjóra laust til umsóknar en leitað er eftir öflugum skjalastjóra
til starfa á bæjarskrifstofunni og heyrir starfið beint undir sviðsstjóra Þjónustu- og samskiptasviðs.
Skjalastjóri hefur það hlutverk að leiða skjalamál sveitarfélagsins og ber ábyrgð á að farið sé eftir
gildandi lögum og reglum um skjalavistun. Í boði er áhugavert framtíðarstarf sem kallar á öguð
vinnubrögð, samskiptahæfni og fagmennsku. Um er að ræða fullt starf og æskilegt að viðkomandi
geti hafið störf sem fyrst.

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

• reynsla af sölustörfum
• þekking á mannvirkjaiðnaði
• reynsla af tilboðs/áætlanagerð vegur þungt
• framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
• góð færni í íslensku og ensku í ræðu og riti
• gilt ökuskírteini er skilyrði
Umsóknarfrestur er til og með 25. febrúar 2022.
Umsóknir óskast sendar í gegnum auglýsingu
Vinnupalla hjá alfred.is með ferilskrá og nöfnum
umsagnaraðila.
Vinnupallar ehf bjóða hnitmiðað vöruúrval öruggra
áhalda og tækja sem og þjónustu á hagstæðu
verði til að styðja við bætta öryggismenningu í
mannvirkjaiðnaði. Við viljum styðja við áframhaldandi
þróun í þá átt með auknu vöruframboði á vinnuverndar- og öryggisbúnaði á Íslandi. Við leggjum
mjög mikla áherslu á alhliða öryggi vinnustaða og
persónulega lausnamiðaða þjónustu.

Umsjón með móttöku, skráningu, varðveislu og miðlun erinda og skjala
Ábyrgð og umsjón með skjalamálum bæjarins og skipulagi þeirra
Umsjón og eftirfylgni með skjalastefnu og þróun hennar
Umsjón og eftirfylgni með skjalasafni, málaskrá, málalykli og geymsluskrá
Leiða þróun og innleiðingu rafrænna skila til Þjóðskjalasafns
Skipulagning og framkvæmd fræðslu og kennslu í skjalamálum
Ráðgjöf, stuðningur og þjónusta við stjórnendur og starfsmenn um skjalamál
Almenn skrifstofustörf og þjónusta við íbúa, samstarfsaðila og viðskiptavini
Verkefnastjórn og/eða aðkoma að sérverkefnum

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

Háskólamenntun sem nýtist í starfi s.s. bókasafns- og upplýsingafræði og opinber stjórnsýsla
Góð þekking á og reynsla af skjalamálum er skilyrði
Góð tölvuþekking og skilningur á öryggis- og upplýsingatækni er nauðsynleg
Góð þekking á eða reynsla af opinberri stjórnsýslu og málefnum sveitarfélaga er mikilvæg
Þekking og reynsla af skjalavistunarkerfinu GoPro er kostur
Góð samskipta- og samstarfshæfni, jákvætt viðmót og rík þjónustulund
Sjálfstæði í vinnubrögðum og skipulagshæfni
Frumkvæði, metnaður og nákvæmni í starfi
Gott vald á íslensku og ensku ásamt hæfni til að tjá sig í ræðu og riti

Umsóknarfrestur er til og með 25. ágúst nk.
Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf, þar sem gerð er grein fyrir
ástæðu umsóknar og hæfni umsækjanda sem nýtist í starfi ásamt upplýsingum um umsagnaraðila.
Tekið er við umsóknum í gegnum ráðningarvef Seltjarnarnesbæjar www.seltjarnarnes.is
Nánari upplýsingar veitir María Björk Óskarsdóttir, sviðsstjóri Þjónustu- og samskiptasviðs
Seltjarnarnesbæjar, maria.b.oskarsdottir@seltjarnarnes.is og sími: 5959 119
Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar eru áhugasamir einstaklingar, óháð kyni, hvattir til að sækja
um. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Launakjör eru samkvæmt
kjarasamningi Seltjarnarnesbæjar og viðkomandi stéttarfélags. Jafnlaunavottun er í gildi hjá Seltjarnarnesbæ

seltjarnarnes.is

Erum við
að leita að þér?

VILTU UPPLIFA
STEMNINGUNA
Í FRÍHÖFNINNI

VIÐ LEITUM AÐ GÓÐUM LIÐSFÉLÖGUM Í SPENNANDI STÖRF
Fríhöfnin óskar eftir að ráða jákvæða og þjónustuglaða einstaklinga í framtíðarstörf í
verslun og á lager. Ef þú ert 19 ára eða eldri með gott vald á íslensku og ensku, þá
gætum við verið með starfið fyrir þig!
Verslun: Þjónusta og sala til viðskiptavina auk áfyllinga í verslunum.
Lager: Almenn lagerstörf í vöruhúsi Fríhafnarinnar á Keflavíkurflugvelli.
Unnið er á vöktum en sveigjanleiki er í vaktarfyrirkomulagi þar sem starfsfólk fær að
velja sér vaktir sem henta sér og sínum lífstíl.
Umsóknarfrestur er til og með 24. ágúst, unnið er úr umsóknum jafnt og þétt á
umsóknartímabili.

Sótt er um starfið á: dutyfree.is/atvinna

Innkaupafulltrúi hjá Alcoa Fjarðaáli
Innkaupateymi Alcoa Fjarðaáls leitar að öflugum innkaupafulltrúa til að

Ábyrgð og verkefni

annast innkaup á vörum og þjónustu allt frá beiðni til greiðslu og tryggja

•
•
•
•
•
•
•

þannig nauðsynleg aðföng. Innkaupateymið heyrir undir innkaupasvið
móðurfélagsins Alcoa Corporation og ber ábyrgð á útboðum, samningagerð, innkaupaferlum og innkaupastefnu Alcoa Fjarðaáls.
Menntun, hæfni og reynsla

Gefa út og fylgja eftir innkaupapöntunum
Aðstoða og þjálfa beiðendur innkaupa
Vinna með kjarnaferlum að innkaupamálum
Eiga samskipti við birgja og innkaupasvið Alcoa
Hafa umsjón með samningum við birgja og verktaka
Tryggja að farið sé eftir innkaupaferlum
Þróa innkaupaferli og innkaupastefnu

•

Háskólapróf í viðskiptafræði eða önnur

•
•
•
•

Hagnýt starfsreynsla er æskileg

Frekari upplýsingar um starfið veitir:

Áhugi á aðfangakeðju og hagræðingu

Ormarr Örlygsson innkaupastjóri

Færni í greiningu gagna og miðlun upplýsinga

ormarr.orlygsson@alcoa.com | 843 7736

menntun sem nýtist í starfi

Skipulagshæfni, frumkvæði og sjálfstæði

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 22. ágúst.
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Ungbarnaleikskóli
Seltjarnarness

Sjóbjörgun

Laus störf

Ungbarnaleikskóli Seltjarnarness þarf á góðu fólki
að halda fyrir komandi skólaár. Skólinn er einnar
deildar sjálfstæð fag- og rekstrareining á vegum
Seltjarnarnesbæjar.

Slysavarnafélagið Landsbjörg auglýsir eftir starfskrafti á skrifstofu
félagsins með brennandi áhuga á sjóbjörgunarmálum.

Helstu verkefni

Ungbarnaleikskóli Seltjarnarness – Kríuból

• Umsjón með sjóbjörgunarmálum félagsins

Leikskólakennari, fullt starf

• Samskipti við björgunarbátasjóði

Leikskólaliði, fullt starf / hlutastörf

• Starfsmaður nefndar um sjóbjörgun

Starfsmaður leikskóla, fullt starf / hlutastörf

• Samskipti við einingar félagsins

Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar eru
öll kyn hvött til að sækja um.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands
íslenskra sveitarfélaga við hlutaðeigandi stéttarfélög.

• Samskipti við erlend sjóbjörgunarsamtök
• Utanumhald sem varðar menntunarmál/réttindi áhafna
björgunarskipa félagsins
• Eftirlit með viðhaldi og sjófærni björgunarskipa félagsins
• Skipulag og umsjón æfinga o.fl.
• Aðgerðamál sjóbjörgunar
• Hefðbundin skrifstofustörf

Hæfniskröfur
• Þekking og reynsla úr starfi björgunarsveita félagsins
• Frumkvæði, drifkraftur og skipulögð vinnubrögð
• Framúrskarandi færni í mannlegum samskiptum
• Vélstjórnarréttindi eða sambærilegt er kostur
• Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti. Önnur
tungumálaþekking er kostur
• Góð almenn tölvukunnátta og hæfni til að tileinka sér nýjungar
• Hreint sakavottorð

Slysavarnafélagið
Landsbjörg
eru landsamtök
björgunarsveita og
slysavarnadeilda
á Íslandi.
Félagið er ein
stærstu samtök
sjálfboðaliða
á Íslandi.

Starfshlutfall er 100% og æskilegt er að viðkomandi geti hafið
störf sem fyrst.

Frekari upplýsingar veitir Gunnari Stefánsson, gunnar@landsbjorg.is
sími 840 2500.
Umsóknarfrestur er til 29. ágúst og skulu umsóknir sendar á
netfangið: starf@landsbjorg.is

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

Upplýsingar um störf í Ungbarnaleikskóla
Seltjarnarness veitir Baldur Pálsson sviðsstjóri
fjölskyldusviðs, baldur@seltjarnarnes.is.
Umsóknum ásamt fylgiskjölum skal skilað á
Ráðningarvef Seltjarnarnesbæjar -undir
www.seltjarnarnes.is –Störf í boði
Umsóknarfrestur um ofangreind störf er til
22. ágúst 2022.

Við leiðum
fólk saman

Viðskiptastjóri
Hefur þú brennandi áhuga á heilbrigði og heilsuvörum?
Við leitum að metnaðarfullum liðsmanni í sterka heild til að sinna krefjandi
starfi viðskiptastjóra hjá Vistor.

Helstu verkefni

• Sala og markaðssetning á lausasölulyfjum og
heilbrigðisvörum

• Kynningar og fræðslufundir fyrir heilbrigðis–

starfsfólk í apótekum og aðra hagsmunaaðila

• Umsjón og þýðingar á markaðs-,
kynningar- og auglýsingaefni

• Þátttaka í þjálfun erlendis
• Samstarf við erlenda birgja
• Stuðningur og samstarf við markaðsstjóra
deildarinnar

Hæfniskröfur

• Menntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af sölu- og markaðsmálum æskileg
• Framúrskarandi samskiptahæfileikar og
ánægja af samstarfi við fólk

• Þekking á stafrænni markaðssetningu
• Sköpunargáfa og frumkvæði
• Sjálfstæð vinnubrögð en jafnframt
framúrskarandi hæfni í teymisvinnu

• Mjög gott vald á íslensku og ensku í ræðu
og riti, góð dönskukunnátta er kostur

• Önnur tilfallandi störf

• Góð almenn tölvukunnátta

UMSÓKNARFRESTUR ER TIL 21. ÁGÚST 2022
Tekið er við umsóknum í gegnum heimasíðu Vistor, www.vistor.is.
Umsókn skal fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf þar sem fram koma ástæður þess að
sótt er um starfið og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.
Nánari upplýsingar veita Sigrún Helga Sveinsdóttir, markaðsstjóri, shs@vistor.is og
Pétur Veigar Pétursson, starfsmannastjóri, petur@veritas.is.
Vistor hf. er leiðandi fyrirtæki á sviði markaðssetningar á lyfjum, heilsuvörum og dýraheilbrigðisvörum á Íslandi. Fyrirtækið
er samstarfsaðili fjölmargra alþjóðlegra lyfjafyrirtækja og veitir þeim þjónustu við skráningar, sölu- og markaðsmál, klínískar
rannsóknir, auk þess að hafa milligöngu um innflutnings- og dreifingarstarfsemi.

hagvangur.is

GILDI VISTOR ERU ÁREIÐANLEIKI, HREINSKIPTNI OG FRAMSÆKNI

Leikskólinn Efstihjalli
auglýsir eftir starfsfólki

Okkur vantar leikskólakennara og leiðbeinendur – gott fólk sem er
tilbúið til að taka þátt í faglegri kennslu og umönnun okkar yngstu
þegna af þeirri nærfærni og hlýju sem þeir eiga skilið.
Kópavogsbær er barnvænt samfélag þar sem mikill metnaður er lagður
í faglegt og framsækið starf innan leikskólanna með börnunum og fyrir
þau. Áhersla er lögð á öryggi, samvinnu, gæði og gleði starfsins innan
leikskólanna, börnum og starfsfólki til heilla. Starfsfólk í leikskólum fær
hvatningu og aðstoð við að auka menntun sína til að eflast enn frekar í
starfi.
Efstihjalli er ölmenningarskóli með tæplega 40% barna af erlendum
uppruna. Húsnæði leikskólans og útileiksvæði er nýuppgert.
Sækja skal um allar stöðurnar á ráðningarvefnum alfred.is.
Þar eru jafnframt nánari upplýsingar um hvaða stöður er um að ræða
ásamt menntunar- og hæfniskröfum. Nánari upplýsingar veittar hjá
Efstahjalla.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur
verið tekin.

kopavogur.is

Skóla- og frístundasvið

Umsjónarmaður fasteignar - Hólabrekkuskóli
Hólabrekkuskóli auglýsir eftir umsjónarmanni fasteignar í 100% starfshlutfall. Staðan er laus nú þegar og er tímabundin til
eins árs með möguleika á áframhaldandi ráðningu. Umsjónarmaður fasteignar hefur umsjón með húsnæði skólans, daglegum
þrifum, viðhaldi o.fl. Næsti yfirmaður er skólastjóri.
Mikil gróska einkennir skólastarf Hólabrekkuskóla. Leiðarljós skólans er virðing, gleði og umhyggja. Hólabrekkuskóli er heildstæður grunnskóli frá 1. – 10. bekk með tæplega 500 nemendur og 70 starfsmenn.
Ef þú hefur áhuga á að starfa á skemmtilegum vinnustað og vera leiðandi í jákvæðum og uppbyggilegum samskiptum þá viljum
við í Hólabrekkuskóla endilega fá þig til liðs við okkur.
Fríðindi í starfi fyrir starfsfólk Reykjavíkurborgar eru m.a. bókasafnskort og frítt á söfn með menningarkortinu,
heilsuræktarstyrkur og frítt í sund með ÍTR kortinu.
Helstu verkefni og ábyrgð
• Aðstoðar nemendur og starfsfólk skólans.
• Umsjón með skólahúsnæði og skólalóð. Er tengiliður við
aðila sem koma að viðhaldi og endurnýjun húsnæðis,
áhalda og tækja.
• Ber ábyrgð á framkvæmd þrifa. Er yfirmaður skólaliða og
skipuleggur störf þeirra.
• Þátttaka og aðstoð í mötuneyti. Sér um ýmsa áætlanagerð í
tengslum við mötuneyti, mataráskrift o.fl.
• Sér um að húsnæðið sé opið við upphaf skóladags og ber
ábyrgð á frágangi húsnæðis við lok skóladags.
• Aðstoðar við ýmis verkefni á skrifstofu skólans.
• Önnur verkefni sem skólastjóri felur umsjónarmanni.

Hæfniskröfur
• Framúrskarandi lipurð og færni í mannlegum samskiptum.
• Góðir skipulagshæfileikar og sveigjanleiki í samskiptum.
• Iðn- eða háskólamenntun og/eða reynsla og hæfni sem
nýtist í starfi.
• Tölvufærni í xcel, word o.fl.
• Frumkvæði og sjálfstæði.
• Stundvísi og samviskusemi.
• Íslenskukunnátta á stigi C2 samkvæmt samevrópska
matskvarðanum.

Umsókninni skal fylgja yfirlit yfir nám og fyrri störf, auk annarra gagna er málið varðar.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Lovísa Guðrún Ólafsdóttir, skólastjóri Hólabrekkuskóla,
lovisa.gudrun.olafsdottir@rvkskolar.is í síma 411 7550 / 6648236
Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum
og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

Farskólinn | miðstöð símenntunar á Norðurlandi vestra

Laust starf náms- og
starfsráðgjafa
Farskólinn leitar að öflugum starfsmanni til að vinna að
fjölbreyttum verkefnum í fullorðins- og framhaldsfræðslu.
Verkefni sem um ræðir eru: Náms- og starfsráðgjöf, raunfærnimat, mat á fræðsluþörfum
og þróun og umsjón með fræðslu. Farskólinn leitar að einstaklingi sem er fær í samskiptum
og sýnir frumkvæði í úrlausn verkefna, getur unnið sjálfstætt og í teymisvinnu.

• Gerð er krafa um leyfisbréf í náms- og starfsráðgjöf og
háskólamenntun, til dæmis á sviði kennslu og ráðgjafar

• Umsjón og skipulag raunfærnimats fyrir
einstaklinga

• Þekking á fullorðins- og framhaldsfræðslu er kostur
ásamt því að þekkja til íslensks vinnumarkaðar

• Þróun fræðsluverkefna; skipulag og
umsjón

• Almenn og góð tölvukunnátta

• Önnur verkefni sem til falla

nýprent ehf

Hæfniskröfur

• Náms- og starfsráðgjöf til einstaklinga á
Norðurlandi vestra

• Upplýsingagjöf og samskipti við
þátttakendur, stofnanir og aðra
hagsmunaaðila

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.

Starfshlutfall er 100% og um tímabundna ráðningu er að ræða. Umsóknarfrestur er til 19 ágúst.

Helstu verkefni

Við ráðum

• Mjög gott vald á íslensku og hæfni til að tjá sig í ræðu
og riti
• Gott vald á ensku

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

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

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

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

• Frumkvæði og sjálfstæði í allri verkefnavinnu

Ráðgjöf við starfslok

• Þjónustulipurð og mikil samstarfs- og samskiptahæfni

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.

Farskólinn – miðstöð símenntunar á Norðurlandi vestra var stofnaður árið 1992. Farskólinn er
sjálfseignarstofnun sem sinnir verkefnum á sviði fullorðins- og framhaldsfræðslu á Norðurlandi vestra.
Skrifstofa Farskólans er á Sauðárkróki. Hjá Farskólanum starfa að jafnaði 4–5 starfsmenn.

Umsókn skal fylgja ferilskrá, kynningarbréf og prófskírteini.
Nánari upplýsingar veitir Bryndís Williams Þráinsdóttir
í síma 455 6014. Einnig má senda fyrirspurnir
á netfangið bryndis@farskolinn.is.

Umsóknir sendist á fyrrgreint netfang
fyrir 25. ágúst næstkomandi.
farskolinn.is

Faxatorg 550 Sauðárkrókur & 455 6010 / 455 6011

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

Skóla- og frístundasvið

Iðjuþjálfi/þroskaþjálfi
óskast til starfa í Hólabrekkuskóla
Mikil gróska einkennir skólaþróun í Hólabrekkuskóla og er áhersla lögð á skapandi starf, fjölbreytta gagnreynda kennsluhætti
og uppbyggileg samskipti. Leiðarljós skólans er virðing, gleði og umhyggja.
Hólabrekkuskóli er heildstæður grunnskóli frá 1. – 10. bekk með um 500 nemendur og 70 starfsmenn.
Ef þú ert framsækinn iðjuþjálfi/þroskaþjálfi og hefur brennandi áhuga á skólastarfi þá viljum við í Hólabrekkuskóla endilega
fá þig til liðs við okkur.
Fríðindi í starfi fyrir starfsfólk Reykjavíkurborgar eru m.a. bókasafnskort og frítt á söfn með menningarkortinu, heilsuræktarstyrkur og frítt í sund með ÍTR kortinu.

Þátttakandi
í íslensku
atvinnulífi
í meira en
50 ár

Helstu verkefni og ábyrgð
• Umsjón með kennslu/þjálfun nemenda.
• Stýra teymisvinnu og teymisfundum vegna nemenda,
ábyrgð á samvinnu við foreldra og fagaðila innan og utan
skólans í samvinnu við kennara.
• Skipuleggja sjónræn kennslugögn fyrir nemendur og
kennara, útbúa kennslu- og þjálfunargögn og fylgja eftir
settum markmiðum.
• Félagsfærniþjálfun – ,,leikjanámskeið“ fyrir nemendahópa.
• Ábyrgð á áætlunargerð s.s. einstaklingsnámskrárgerð.
• Veita faglega ráðgjöf innan skólans.
• Önnur afmörkuð verkefni innan skólans.

Hæfniskröfur
• Leitað er að jákvæðum og metnaðarfullum fagmanni.
• Starfsleyfi til að starfa sem iðjuþjálfi/þroskaþjálfi.
• Framúrskarandi lipurð og sveigjanleiki í samskiptum.
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð.
• Íslenskukunnátta á stigi C2 samkvæmt samevrópska
matskvarðanum.
• Stundvísi og samviskusemi.

Starfshlutfall er 100% og um ótímabundna ráðningu er að ræða. Umsóknarfrestur er til 19 ágúst.
Umsókninni skal fylgja yfirlit yfir nám og fyrri störf, auk annarra gagna er málið varðar.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Lovísa Guðrún Ólafsdóttir, skólastjóri Hólabrekkuskóla,
lovisa.gudrun.olafsdottir@rvkskolar.is í síma 411 7550 / 6648236

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

Stefnu- og gæðastjóri
Háskóla Íslands
Vilt þú gegna lykilhlutverki í framgangi stefnu
og gæðamála innan Háskóla Íslands?
Háskóli Íslands leitar að drífandi og lausnamiðuðum einstaklingi í fullt starf stefnu- og
gæðastjóra skólans. Um nýtt starf er að ræða sem ætlað er að þróa og styðja við stefnumiðaða
stjórnunarhætti og gæðamenningu innan skólans. Starfið heyrir beint undir rektor og er
unnið í nánu samstarfi við aðstoðarrektor kennslumála og þróunar og aðra lykilstjórnendur.
Verkefni stefnu- og gæðastjóra felast m.a. í undirbúningi og eftirfylgni stefnuáætlana og að
tryggja að ákvarðanir og áætlanagerð stuðli að því að þeim markmiðum, sem sett hafa verið
fyrir HÍ, verði náð fram. Stefnu- og gæðastjóri ber jafnframt ábyrgð á stjórnunarkerfi þeirra
vottuðu gæðakerfa, sem tekin hafa verið upp við háskólann, og að þróa verklag sem samþættir
umbætur sem sprottnar eru úr margs konar farvegi og kröfum innan og utan skólans.

Hæfniskröfur
·
·
·
·
·
·

Háskólamenntun sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun er skilyrði
Þekking og/eða reynsla af stefnumótun, stefnumiðuðu starfi, breytingastjórnun eða gæðastarfi
Framúrskarandi samskiptahæfni
Leiðtogafærni, lausnamiðað viðhorf og stjórnunarreynsla
Þekking á háskólaumhverfi og/eða reynsla af störfum í slíku umhverfi er kostur
Færni til tjáningar í ræðu og riti á íslensku og ensku

Umsóknarfrestur er til og með 5. september 2022.
Starfshlutfall er 100% og er æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Sótt er um
starfið á www.hi.is eða www.starfatorg.is. Nánari upplýsingar veitir Steinunn Gestsdóttir,
aðstoðarrektor kennslumála og þróunar, steinuge@hi.is eða í síma 525 4047.
Háskóli Íslands, Sæmundargötu 2, 102 Reykjavík, +354 525 4000, hi@hi.is, www.hi.is
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Starf

Fjármálastjóri
stafrænnar vegferðar
Fjármálastjóri óskast til starfa á Þjónustu- og nýsköpunarsviði Reykjavíkurborgar. Um er að
ræða krefjandi og fjölbreytt starf, en viðkomandi hefur yfirumsjón með öllum fjármálum
sviðsins og gegnir veigamiklu hlutverki í stafrænni vegferð borgarinnar. Fjármálastjóri er
einn af lykilaðilum í yfirstjórn sviðsins og situr í framkvæmdastjórn þess.

Sem fjármálastjóri munt þú

Um vinnustaðinn

• Leiða teymi fjármálaþjónustu sviðsins.
• Halda utan um öll fjármál og uppgjör sviðsins.
• Fara með utanumhald og stýringu
fjárfestingarsjóða.
• Vinna að þróun, nýsköpun, umbótum og
stefnumótun.
• Bera ábyrgð vinnslu fjárhags- fjárfestinga-,
launa- og fimm ára áætlunar.
• Bera ábyrgð á gerð gjaldskrár og útkomuspár.
• Veita stjórnendum ráðgjöf, fræðslu og aðstoð.
• Framkvæma fjárhagslegar greiningar,
úrvinnslu og svörun fyrirspurna.

Þjónustu- og nýsköpunarsvið er fyrsta flokks
vinnustaður þar sem góð liðsheild, traust og
virðing einkennir skemmtilega og skapandi
menningu. Við fögnum fjölbreytileikanum,
erum lipur og lærdómsfús og þorum að
fara nýjar leiðir. Saman tökum við forystu
í verkefnum sem eru í senn krefjandi og
spennandi og enn betra er að þau stuðla að
því að einfalda og bæta líf íbúa, umhverfi
fyrirtækja sem og starfsfólks borgarinnar.

Umsókn
Umsóknarfrestur er til 17. ágúst. Nánari
upplýsingar veitir Karen María Jónsdóttir,
skrifstofustjóri skrifstofu sviðsstjóra, hjá
Karen.Maria.Jonsdottir@reykjavik.is.

Lestu meira á
reykjavik.is/storf
eða með því að
skanna QR kóðann.

Vegna aukinna umsvifa og traustrar verkefnastöðu óskar
GG Verk eftir að ráða fleiri metnaðarfulla og drífandi
VERKEFNASTJÓRA | VERKSTJÓRA | SMIÐI
Leitað er að áreiðanlegum einstaklingum
sem setja fólk í fyrsta sæti og sýna auk
þess fyrirhyggju og ábyrgð í verki.

Við hvetjum umsækjendur af öllum kynjum til að senda
okkur ferilskrá og kynningabréf á atvinna@ggverk.is.
Umsóknarfrestur er til 15. ágúst en umsóknir verða þó
skoðaðar jafnóðum og þær berast.

GG Verk er rótgróið og framsækið byggingafyrirtæki sem byggir á áratuga reynslu.
Hjá okkur starfar öflugur hópur fólks við að byggja upp vönduð mannvirki innan
tilskilins tíma, af framúrskarandi metnaði og umhyggju fyrir fólki og umhverfi.
Við erum hreykin af fólkinu okkar, hárri starfsánægju og fjölskylduvænum áherslum.
ggverk.is

Vilt þú vera með
okkur í liði?

Skannaðu kóðann
og skoðaðu starfið

Ert þú stórhuga söluráðgjafi?

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

Við leitum að kraftmiklum aðila í starf söluráðgjafa í fagsölu
Húsasmiðjunnar á Akureyri
Um er að ræða spennandi starf í nýrri og glæsilegri verslun þar sem öll aðstaða er til
fyrirmyndar. Megin hlutverk sölufulltrúa í fagsölu er ráðgjöf og þjónusta til fagaðila í góðri
samvinnu við annað starfsfólk í fagsöluteyminu. Sölufulltrúi aflar og viðheldur tengslum og
viðskiptum við verktaka og aðra fagaðila, sér um tilboðsgerð og er í samskiptum við birgja.
Við leitum að drífandi einstaklingi með jákvætt hugarfar sem hefur metnað og áhuga á að
veita framúrskarandi þjónustu til okkar viðskiptavina.

Menntunar- og hæfniskröfur:
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.

• Menntun s.s. tækni- eða iðnmenntun eða reynsla sem
nýtist í starfi er mikill kostur
• Þekking á byggingamarkaðnum er kostur
• Brennandi áhugi og reynsla af sölu og þjónustu
• Rík þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum
• Gott vald á íslensku og ensku
• Almenn tölvukunnátta

Nánari upplýsingar um starfið
gefur Hinrik Hjörleifsson
á hinrik@husa.is
Sótt er um á ráðningarvef Húsasmiðjunnar
www.husa.is/laus-storf
Umsóknarfrestur er til 28. ágúst 2022

Við hvetjum alla áhugasama til þess að sækja um, óháð kyni.
Húsasmiðjan og Blómaval bjóða upp á lifandi starfsumhverfi og
frábæran starfsanda. Við leggjum mikla áherslu á símenntun og
fræðslu og að starfsmenn fái tækifæri til þess að eflast og þróast í
starfi. Starfsmannafélag Húsasmiðjunnar er öflugt og stendur fyrir
fjölbreyttum og skemmtilegum uppákomum yfir árið.

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

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

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

Ráðgjöf við starfslok

Við leiðum
fólk saman

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

hagvangur.is
WWW.RADUM.IS | 519 6770 | RADUM@RADUM.IS
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Staða saksóknara við embætti
ríkissaksóknara laus til umsóknar.

Grunnskóli
Seltjarnarness
Laus störf

Yngsta- og miðstig
Umsjónarkennari, fullt starf

Dómsmálaráðuneytið auglýsir stöðu saksóknara hjá embætti ríkissaksóknara
lausa til umsóknar.
Saksóknarar eru ríkissaksóknara til aðstoðar en ríkissaksóknari er æðsti handhafi
ákæruvalds. Hann fer með yfirstjórn rannsókna sakamála á landsvísu og sinnir
samræmingar- og eftirlitshlutverki um framkvæmd ákæruvalds hjá lögreglustjórum og héraðssaksóknara.
Leitað er að kröftugum einstaklingi sem hefur brennandi áhuga á refsirétti og
meðferð sakamála sem og vilja og getu til að takast á við krefjandi og fjölbreytt
verkefni sem starfinu fylgja.
Menntun og hæfni
• Embættispróf í lögfræði eða grunnnám ásamt meistaraprófi í lögum eða háskólapróf í þeirri grein sem metið verður því jafngilt.
• Reynsla af sakamálaréttarfari, saksókn mála og/eða annarri meðferð ákæruvalds
er æskileg
• Reynsla af dómstörfum er kostur
• Reynsla af lögmannsstörfum er kostur
• Reynsla af stjórnsýslustörfum er æskileg
• Reynsla af fræðistörfum er kostur
• Mjög góð samvinnu og samskiptafærni
• Áræðni, skipulagshæfni, fagleg og sjálfstæð vinnubrögð
• Jákvæð og lausnamiðuð viðhorf, frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi
• Mjög góð færni í íslensku, munnlegri og skriflegri.
• Góð færni í ensku er æskileg
Með umsókn skal fylgja ítarlega starfsferilskrá ásamt kynningarbréfi þar sem gerð
er grein fyrir ástæðum umsóknar og rökstuðningi fyrir hæfni í starfið. Saksóknari
skal fullnægja sömu lagaskilyrðum og héraðsdómari til skipunar í embætti, sbr. 2.
mgr. 20. gr. laga nr. 88/2008, sbr. 2. mgr. 12. gr. laga nr. 15/1998 um dómstóla. Tilgreina skal þrjá núverandi eða fyrrverandi samstarfsmenn/yfirmenn sem geta veitt
upplýsingar um störf, samstarfshæfni og aðra hæfni umsækjanda sem máli skipta
fyrir störf saksóknara.
Miðað er við að dómsmálaráðherra skipi í embættið frá og með 1. október 2022,
um 5 ára skipun er að ræða. Laun eru ákvörðuð í lögum, sbr. 20. gr. laga nr.
88/2008.
Umsóknir óskast sendar rafrænt á netfangið starf@dmr.is.
Til þess að hraða afgreiðslu umsókna og bréfaskiptum skal umsækjandi gefa upp
netfang sem notað verður til að eiga samskipti við umsækjanda. Tekið skal fram að
ráðuneytið kann að óska eftir upplýsingum frá umsækjenda um fjárhag og hagsmunatengsl sem kunna að hafa áhrif á almennt og sérstakt hæfi saksóknara.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um skipun liggur fyrir. Umsóknir
skulu berast dómsmálaráðuneytinu eigi síðar en 29. ágúst nk.
Nánari upplýsingar um starfið veita Ragna Bjarnadóttir, skrifstofustjóri í dómsmálaráðuneytinu – ragna.bjarnadottir@dmr.is, sími 545 9000 og Sigríður J. Friðjónsdóttir, ríkissaksóknari – sjf@saksoknari.is, sími 444 2900.

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

Þroskaþjálfi, fullt starf
Upplýsingar um störfin veitir Kristjana Hrafnsdóttir
skólastjóri kristjana.hrafnsdottir@seltjarnarnes.is í
síma 5959200.
Umsókn ásamt fylgiskjölum skal skilað á Ráðningarvef
Seltjarnarnesbæjar
undir www.seltjarnarnes.is – Störf í boði
Umsóknarfrestur er til og með 29. ágúst 2022.
Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf sem fyrst.
Vakin er athygli á að störfin henta öllum kynjum.
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Sölumaður
Ertu öflug/ur, árangursdrifin/n og með reynslu af
sölumennsku og þjónustu við mannvirkjaiðnaðinn?

Til þjónustu reiðubúin/n?

Vinnupallar ehf eru að stækka söludeildina og leita
að söluaðila. Frumkvæði í starfi og drifkraftur í
sölustörfum eru eiginleikar sem við metum mikils.
Hæfniskröfur:
• reynsla af sölustörfum
• þekking á mannvirkjaiðnaði
• reynsla af tilboðs/áætlanagerð vegur þungt
• framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
• góð færni í íslensku og ensku í ræðu og riti
• gilt ökuskírteini er skilyrði
Umsóknarfrestur er til og með 25. febrúar 2022.
Umsóknir óskast sendar í gegnum auglýsingu
Vinnupalla hjá alfred.is með ferilskrá og nöfnum
umsagnaraðila.
Vinnupallar ehf bjóða hnitmiðað vöruúrval öruggra
áhalda og tækja sem og þjónustu á hagstæðu
verði til að styðja við bætta öryggismenningu í
mannvirkjaiðnaði. Við viljum styðja við áframhaldandi
þróun í þá átt með auknu vöruframboði á vinnuverndar- og öryggisbúnaði á Íslandi. Við leggjum
mjög mikla áherslu á alhliða öryggi vinnustaða og
persónulega lausnamiðaða þjónustu.

Isavia leitar að öflugum viðskiptafélögum með víðtæka reynslu af
veitingarekstri til að taka þátt í útboði um rekstur á kaffihúsi á þremur
svæðum á Keflavíkurflugvelli. Hægt er að nálgast útboðsgögn og
nánari upplýsingar inn á vef Isavia.
Kynningarfundur og heimsókn verður haldin í KEF miðvikudaginn 17.
ágúst klukkan 10. Áhugasamir eru vinsamlega beðnir um að skrá sig í
gegnum netfangið: innkaup@isavia.is

Skatturinn sækist eftir glaðbeittum, þjónustudrifnum og
jákvæðum einstaklingi til að slást í hóp þjónustufulltrúa í
lögfræðiinnheimtu innan Innheimtu- og skráasviðs.
Um er að ræða 100% starfshlutfall á starfsstöð Skattsins að Tryggvagötu 19. Æskilegt er að
viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Skatturinn hvetur fólk af öllum kynjum til að sækja um starfið.
Gildi Skattsins eru fagmennska, framsækni og samvinna.
Hlutverk Innheimtu- og skráasviðs er að annast innheimtu opinberra gjalda í stjórnsýsluumdæmi
sýslumanns á höfuðborgarsvæðinu. Þar fer einnig fram vanskilainnheimta og erlend
innheimta samkvæmt gagnkvæmum innheimtusamningum. Þar er einnig sinnt eftirlits- og
leiðbeiningarhlutverki með innheimtumönnum ríkissjóðs á landsvísu auk þess að sjá um rekstur
fyrirtækja- og ársreikningaskráa á landsvísu. Sviðið skiptist í þrjár deildir, þ.e. afgreiðslu, fyrirtækjaog ársreikningaskrá og lögfræðiinnheimtu. Á sviðinu er einnig starfrækt stoðþjónustueining sem
starfar þvert á sviðið.
Helstu verkefni:
• Almenn upplýsingagjöf og úrlausn mála í tengslum við vanskilainnheimtu skatta og gjalda.
• Samskipti við gjaldendur á starfsstöð embættisins sem og í síma.
• Afgreiðsla aðsendra erinda.
• Samskipti við innlendar samstarfsstofnanir.
Menntunar– og hæfniskröfur:
• Stúdentspróf eða samsvarandi menntun.
• Skipulögð, nákvæm og sjálfstæð vinnubrögð.
• Gott vald á íslensku og ensku í töluðu og rituðu máli.
• Tölugleggni.
• Fáguð framkoma og lipurð í samskiptum.
• Jákvæðni og rík þjónustulund.
• Geta til að vinna undir álagi.
• Góð almenn tölvukunnátta.
• Hreint sakavottorð.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Jóhanna Lára Guðbrandsdóttir, deildarstjóri, í síma 442-1000
eða með tölvupósti á netfangið johanna.l.gudbrandsdottir@skatturinn.is

ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Hagaskóli – Loftræsikerfi A álmu, útboð nr. 15628
Nánari upplýsingar er að finna á
www.reykjavik.is/utbod

Umsóknir skulu fylltar út á vefsíðu Skattsins, skatturinn.is, eða á vefsíðu Starfatorgs, starfatorg.is.
Ferilskrá, auk kynningarbréfs sem inniheldur ítarlegar upplýsingar m.a. um menntun, fyrri störf,
umsagnaraðila og annað er máli skiptir, þarf að fylgja með svo umsókn teljist fullnægjandi.
Umsækjendum um störf hjá Skattinum kann að vera gert að leysa verkefni í ráðningarferlinu sem
kæmu, auk annarra þátta, heildstætt inn í mat á hæfni þeirra til viðkomandi starfa. Laun eru
samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Sameyki hafa gert.
Umsóknarfrestur er til og með 23. ágúst 2022 og verður öllum umsóknum svarað þegar ákvörðun
hefur verið tekin um ráðningar.

Innkaupaskrifstofa

Sími 411 1111

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

442 1000

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

Atvinna
RARIK - ágúst 2022:
Mbl/Fréttablaðið - 167x220mm
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intellecta.is

RÁÐNINGAR
RARIK - Febrúar 2019:
167x214mm

TVÖ STÖRF Í BOÐI HJÁ RARIK

Áætlanagerð, hönnun og skráning
Selfossi og Stykkishólmi
RARIK ohf. óskar eftir að ráða öfluga einstaklinga á starfsstöðvar fyrirtækisins á Selfossi og í
Stykkishólmi. Í störfunum felst gerð verkáætlana vegna framkvæmda fyrirtækisins í dreifikerfinu
á Suðurlandi og Vesturlandi ásamt leyfismálum, skráningu og teikningu í landupplýsingakerfi. Við
hvetjum bæði konur og karla til að sækja um.

Helstu verkefni

Hæfniskröfur

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Gerð verkáætlana.
Leyfismál.
Skráning og teikning í Netbas.
Hönnun dreifikerfa.
Yfirferð og viðhald tæknigagna.
Vöktun dreifikerfis.

Menntun á rafmagnssviði.
Þekking á rekstri dreifikerfa kostur.
Hæfni í mannlegum samskiptum.
Frumkvæði og metnaður.
Góð tölvukunnátta.
Þekking á verkskráningu og landupplýsingakerfum kostur.

Nánari upplýsingar veita Lárus Einarsson, deildarstjóri rekstrarsviðs á Suðurlandi, Björn
Sverrisson, deildarstjóri rekstrarsviðs á Vesturlandi og starfsmannastjóri RARIK í síma 528 9000.
Umsóknarfrestur er til 29. ágúst og skal skila umsóknum með ferilskrá á www.rarik.is/atvinna.

RARIK ohf. er rekið sem opinbert hlutafélag í eigu ríkisins. Hlutverk RARIK er að dreifa raforku auk þess að afla,
dreifa og annast sölu á heitu vatni. Starfsmenn RARIK eru um 200 á 20 starfsstöðvum sem eru dreifðar vítt og
breitt um landið.

OPIÐ HÚS

16. ágúst 18:00-18:30

RARIK ohf. | www.rarik.is/atvinna

Skúlagata 20

101 Reykjavík

Fjölbýli – 60 ára+ – bílageymsla

Tillaga að breyttu Deiliskipulagi miðbæjar Vestmannaeyja
Reitur sem afmarkast af Miðstræti, Bárustíg, Vestmannabraut og Kirkjuveg.
Bæjarráð Vestmannaeyja samþykkti 27. júlí 2022 að auglýsa deiliskipulagstillögu fyrir breytingu á Deiliskipulagi miðbæjar
Vestmannaeyja, auglýst skv. 1. Mgr. 43. Gr. Skipulagslaga nr. 123/2010. Reitur deiliskipulags breytingarinnar afmarkast af
Miðstræti, Bárustíg, Vestmannabraut og Kirkjuvegi.

78 fm

3 herb.

64.900.000

Þóra Birgisdóttir
Löggiltur fasteignasali
thora@eignamidlun.is
777 2882

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

Meðal annars er gert er ráð fyrir:
• nýjum veg frá Vestmannabraut að Miðstræti,
• stækkun viðbyggingar hótels við Vestmannabraut 28,
• fjórum nýjum byggingum (hæð með risi),
• viðbyggingu við Miðstræti 11 og Bárustíg 9,
• nýjum almennum bílastæðum, ofl.
Skipulagsgögn eru til sýnis hjá Umhverfis- og framkvæmdasviði Skildingavegi 5, frá og með 8. ágúst til og með
19. september 2022 og má einnig finna í skipulagsgátt á vefsíðu sveitafélagsins (https://www.vestmannaeyjar.is/).
Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna
að gæta hvattir til að kynna sér gögnin.
Ábendingum við tillöguna skal skila skriflega til og með 19. september 2022 í afgreiðslu Umhverfis- og framkvæmdasviðs
eða á netfangið dagny@vestmannaeyjar.is

Auðbrekka 17

200 Kópavogur

Til sölu fullbúið bílaverkstæði í eigin húsnæði - bílaverkstæðið Bílvogur hefur
verið rekið í áratugi í 300 fermetra húsnæði í Auðbrekku 17. Fimm lyftur, öll tæki
og búnaður. Góð velta enda verkstæðið þekkt eftir langan rekstur. Rekstur og
fasteign með öllum tækjum selst í einu lagi.

Ólafur H. Guðgeirsson
MBA Rekstrarhagfræðingur og
löggiltur fasteignasali
olafur@eignamidlun.is
663 2508

109.900.000

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

LILJUGATA 2, 4 OG 6
Nýjar glæsilegar fullbúnar íbúðir
við Liljugötu í Helgafellshverfi í Mosfellsbæ.
• Frábært skipulag.
• Glæsilegar innréttingar og gólfefni.
• Innbyggð tæki í eldhúsinnréttingu.
• Mikil innbyggð lýsing.
• Stórar svalir eða afgirtar timburverandir.
• Frábær staðsetning þar sem stutt er í
skóla.
70 m2, 2ja herbergja íbúðir –
Verð 57,9 m.
116,5 m2, 3-4ra herbergja
íbúðir – Verð 76,9 m. til 77,9 m.
140 m2 3-4ra herbergja
íbúðir(110 m2) með
bílskúr(30-32 m2) –
Verð 86,9 m til 88,9 m.

Hafðu samband og bókaðu skoðun

Afhending
1 sept. 30 sept
og 15. nóv.

Svanþór Einarsson
SVANÞÓR EINARSSON LÖGG. FASTEIGNASALI

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

Sigurður Gunnarsson

Lögg. fasteignasali • S: 899-1987
sigurdur@fastmos.is

Theodór Emil Karlsson

Aðstoðarmaður fasteignasala
S: 690-8040 • teddi@fastmos.is

KJARNA - ÞVERHOLTI 2 • 270 MOSFELLSBÆ • SÍMI: 586 8080 • WWW.FASTMOS.IS

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957

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

OPIÐ HÚS

16. ágúst 17:30-18:00

Valshlíð 8
Fjölbýlishús

Lynghagi 26

102 Reykjavík

137.2 fm

Hæð, ris og hluti kjallara

4 herb.

129.900.000

Unnar Kjartansson
Löggiltur fasteignasali
unnar@eignamidlun.is
867 0968

107 Reykjavík
238,5 fm

9 herb.

150.000.000

Sverrir Kristinsson
Löggiltur fasteignasali
861 8511

OPIÐ HÚS

16. ágúst 17:00-17:30

Lynghagi 18
Hæð – kjallari

149 fm

Hólagerði

107 Reykjavík

Jörð/lögbýli/sumarhús/skemma/hesthús

7 herb.

94.900.000

Þóra Birgisdóttir
Löggiltur fasteignasali
thora@eignamidlun.is
777 2882

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

16. ágúst 12:00-13:00

16. ágúst 17:00-18:00

Fífusel 12

Vatnsendablettur 247

Meðalholt 7

109 Reykjavík

203 Kópavogur

Póstnúmer

Fjölbýli

100 fm

4 herb.

58.900.000
Lárus Ómarsson
Löggiltur fasteignasali
larus@eignamidlun.is
824 3934

Einbýli

62 ha

120.000.000

Lárus Ómarsson
Löggiltur fasteignasali
larus@eignamidlun.is
824 3934

OPIÐ HÚS

15. ágúst 17.00-17.30

561 Varmahlíð

300,6 fm

6 herb.

225.900.000
Ólafur H. Guðgeirsson
MBA Rekstrarhagfræðingur og löggiltur fasteignasali
olafur@eignamidlun.is
663 2508

Hæð

80,6 fm

3 herb.

64.900.000
Ólafur H. Guðgeirsson
MBA Rekstrarhagfræðingur og löggiltur fasteignasali
olafur@eignamidlun.is
663 2508

OPIÐ HÚS

16. ágúst 17.15-17.45

Garðastræti 6
101 Reykjavík
Fjölbýli

Dalprýði 9b

62.900.000

210 Garðabæ
Lárus Ómarsson
Löggiltur fasteignasali
larus@eignamidlun.is
824 3934

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

5 herb.

190,2 fm

Parhús

3 herb.

77 fm

178.000.000
OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

16. ágúst 17:15-17:45

15. ágúst 17:15-17:45

Dofraborgir 30
112 Reykjavík
Raðhús

Víghólastígur 5
Hæð

123,4 fm

5 herb.

157 fm

119.500.000

200 Kópavogur
Unnar Kjartansson
Löggiltur fasteignasali
unnar@eignamidlun.is
867 0968

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

4 herb.

77.500.000
OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

17. ágúst 17:00-18:00

OPIÐ HÚS

15. ágúst 17:00-17:30

17. ágúst 17:00-17:30

Guðrúnargata 5

Eiðismýri 30

Tangabryggja 18

105 Reykjavík

170 Seltjarnarnesi

110 Reykjavík

Hæð

109,4 fm

4 herb.

Lyftuhús f 60 ára og eldri

84.900.000
Ólafur H. Guðgeirsson
MBA Rekstrarhagfræðingur og löggiltur fasteignasali
olafur@eignamidlun.is
663 2508

97,5 fm

3ja herb.

Lyftuhús + bílskýli

69.900.000

114,7 fm

4 herb.

84.900.000
Þórarinn M. Friðgeirsson
Löggiltur fasteignasali og sölustjóri
thorarinn@eignamidlun.is
899 1882

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

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

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

VIÐ ERUM TRAUSTI

Kristján

s. 867-3040

Guðbjörg G.
s. 899-5949

Kristján

s: 867-3040

Garðar B.

s. 898-0255

Garðar Hólm
s. 899-8811

Guðbjörg G.

s: 899-5949

Sólveig

s. 869-4879

Garðar B.

s: 898-0255

Guðlaug

s. 661-2363

Garðar

Aðalsteinn Jón

s. 853-9779

Sólveig

s: 869-4879

Styrmir

s. 767-0777

Aðalsteinn Jón
s: 767-0777

s. 846-6568

Hallgrímur
s: 896-6020

Elísabet

s: 781-2100

TRAUSTINN TALAR PÓLSKU OG LITHÁÍSKU
Zaufani agenci nieruchomości
Zapewniamy kompleksową obsługę w
języku polskim, angielskim i islandzkim.
Jeśli myślisz o sprzedaży lub zakupie
nieruchomości zapraszamy do kontaktu.

Nekilnojamo turto patikimi agentai
Teikiame kompleksines paslaugas
lietuvių, anglu ir islandų kalbomis.
Planuojant parduoti ar pirkti
nekilnojamą turtą siūlome pasinaudoti
mūsų paslaugomis.

EINAR ÖRN
GUÐMUNDSSSON

Lgf.
823-4969/ einar@trausti.is

SONATA
SZCZEPANEK

Aðst. fast.
764-6334 /sonata@trausti.is

VIÐ BJÓÐUM VELKOMNA TIL STARFA
Nína Björk Gunnarsdóttir
Nína Björk er menntuð sem ljósmyndari og hefur afar
næmt auga fyrir fallegri hönnun.
Hún tekur að sér allskyns stílistaverkefni með
sérstaka áherslu á hönnun og heimili sem kemur sér
vel við sölu fasteigna.
Nína hefur mikla reynslu af sölu í gegnum árin.
Hún er einnig með mjög gott tengslanet sem nýtist
bæði kaupendum og seljendum.

NÍNA BJÖRK
GUNNARSDÓTTIR

Aðst. fast.
820-0831/nina@trausti.is

GET ÉG AÐSTOÐAÐ?
Íris Björk Tanya Jónsdóttir
Íris er stílisti og hefur hún einstaklega næmt auga fyrir innanhúshönnun.
Viðskiptavinum Trausta fasteignasölu stendur til boða að fá aðstoð frá henni til
þess að gera breytingar á sinni eign.

ÍRIS BJÖRK TANYA
JÓNSDÓTTIR
783-6969

Viktoría Larsen
s: 618-5741

Hallgrímur

Einar Örn

S: 896-6020

s. 823-4969

Einar Örn

s: 823-4969

Kristín María
s. 837-1177

Sonata

s. 764-6334

Ólafur Haukur

Ragnheiður

Micha

s:766-0891

S: 866-1242

Inga Reynis

Kristín María

OP

IÐ

s. 660-5312

Ragnar

s: 820-1903

s: 837-1177

Halldór

s. 788-3069

s: 699-8282

Bára

s. 693-1837

Kristján Björn
s: 844-1450

Linda

Thelma

s. 848-9455

s: 860-4700

Halldór

Ragnheiður

OP

IÐ

HÚ

S

Álftanesv. Hraunflöt –
210 Garðabær

Guðbjörg G.
S: 899-5949

OPIÐ HÚS LAUGARDAGINN 13. ÁGÚST KL. 15:00 - 15:30
Glæsilegt og rúmgott einbýlishús á einni hæð með 3ja
herb. auka íbúð í bílskúr á einstaklega stórri lóð og á frábærum stað. Lóðin í kringum húsið er alls 2.475 fm. Húsið
var allt endurnýjað að innan árið 2007. Stór sólpallur með
heitum potti. Einstök eign á einstakri lóð í Garðabænum.
Húsið er skráð alls 215 fm, þar af er frístandandi bílskúr
64,5 fm. Húsið er stærra en skráðir fermetrar eru eða alls
227,5 fm. Nánari uppl. veitir Guðbjörg lgf. s:899-5949 eða
gudbjorg@trausti.is
Verð: 185 millj.

OP

IÐ

Elísabet
s: 781-2100

Ísleifsbúð 15 –
815 Þorlákshöfn

Elísabet
s: 781-2100

BÓ

KI

Hrísabrekka 29 –
301 Akranes

Ð

HÚ

Torfufell 31 –
111 Reykjavík

Elísabet
s: 781-2100

UN

Djúpahraun 21 –
805 Selfoss

Ð

Hraunbær 102E –
110 Reykjavík

Viktoría Larsen Guðbjörg G.
s: 618-5741
S: 899-5949

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 14. ÁGÚST KL. 15:00 - 15:30
Virkilega falleg 66,3 fm íbúð á jarðhæð með um 30 fm palli
sem snýr í suður og sérinngangi. Auka lofthæð er í allri
íbúðinni. Gæludýr leyfð. Eignin er mjög vel staðsett þar
sem stutt er í alla þjónustu, mikil náttúrufegurð allt um
kring og frábærar gönguleiðir í Elliðaárdalnum. Falleg eign
á eftirsóttum stað í Árbænum. Frábær fyrstu kaup.
Nánari uppl. veitir Guðbjörg lgf. s:899-5949 eða
gudbjorg@trausti.is
Verð: 45,9 millj.

IÐ

HÚ

Álfkonuhvarf 27 –
203 Kópavogur

Viktoría Larsen
s: 618-5741

Guðbjörg G.
S: 899-5949

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 15. ÁGÚST KL. 17:30 - 18:00
Virkilega falleg 62,7 fm íbúð á jarðhæð með stórum palli
í góðu lyftuhúsi. 10,4 fm geymsla og rúmgott bílastæði
í lokaðri bílageymslu fylgir. Íbúðin hefur verið töluvert
endurnýjuð. Um er að ræða fallega eign með frábæru
útsýni á eftirsóttum stað. Mikil náttúrufegurð allt um kring
og öll helsta þjónusta í næsta nágrenni. Nánari uppl.
veitir Guðbjörg lgf. s:899-5949 eða gudbjorg@trausti.is
Verð: 57,9 millj.

KI

OÐ

UN

Einar Örn
S: 823-4969

BÓKIÐ SKOÐUN
Vandað og álklætt nýtt 113,3 fm 4ra herbergja heilsárs
sumarhús í Grímsnesi. Rúmgott með mjög björtu alrými
með hárri lofthæð. Tvö baðherbergi. Stór 100 fm verönd
með heitum potti. Stutt í golf, gönguferðir og aðra útivist.
Afhentur fullkláraður. Lokað hlið með símaaðgengi er fyrir
hverfið. Nánari uppl. veitir Einar Örn lgf. s:823-4969 eða
einar@trausti.is
Verð: 72,5 millj.

HÚ

S

BÓ
SK

HÚ

S

OP

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 15. ÁGÚST KL. 17:00 - 17:30
Rúmgóð og vel skipulögð 77,8 fm 3ja herbergja íbúð á
2. hæð með glerlokun á svölum og sérmerktu bílastæði.
Eignin samanstendur af anddyri/holi, eldhúsi, stofu, borðstofu, 2 svefnherbergjum og baðherbergi. Vel staðsett
eign þar sem stutt er í skóla, leikskóla, verslanir og aðra
þjónustu. Tilvalin fyrstu kaup. Nánari uppl. veitir Elísabet
Kvaran lgf. s:781-2100 eða elisabet@trausti.is
Verð: 54,9 millj.

OÐ

BÓKIÐ SKOÐUN
Vel staðsett og traustbyggt 71,7 fm (ca 88,24 fm eftir
óskráðar viðbætur) 4ra herbergja sumarhús með útigeymslu og barnakofa á 6,500 fm leigulóð í Hrísabrekku
í Hvalfjarðarsveit. Bjartur garðskáli í viðbyggingu. Stór
viðarpallur, þar sem bústaðurinn er staðsettur ofarlega í
hlíðinni er frábært útsýni frá pallinum. Bústaðurinn getur
verið laus strax. Nánari uppl. veitir Einar Örn lgf.
s:823-4969 eða einar@trausti.is
Verð: 47.9 millj.

s: 618-5741

S:820-0831

IÐ

Guðbjörg G.
S: 899-5949

KI

Einar Örn
S: 823-4969

Viktoría Larsen

Nína Björk

S

BÓ
SK

s: 860-4700

HÚ

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 14. ÁGÚST KL. 15:00 - 15:30
Vandað og vel skipulagt 157,2 fm 4ra herbergja endaraðhús á jaðarlóð með 35,5 fm innbyggðum bílskúr. Allar
innréttingar og skápar eru sérsmíðaðar í húsinu. Húsið er
einstaklega vel staðsett þar sem stutt er í skóla, leikskóla,
íþróttamiðstöð/sundlaug og verslanir. Nánari uppl. veitir
Elísabet Kvaran lgf. s:781-2100 eða elisabet@trausti.is
Verð: 77,9 millj.

IÐ

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 14. ÁGÚST KL. 13:00 - 13:30
Falleg 33,7 fm stúdíó íbúð á jarðhæð ásamt geymslu í vel
staðsettu fjölbýlishúsi. Íbúðin er með sérinngang en til
viðbótar mun svo bætast geymsla við stærð íbúðarinnar,
en geymslurnar ásamt hjóla- og vagnageymslu eru enn
í byggingu. Íbúðin hefur verið í útleigu. Gott hjólastólaaðgengi er að eigninni. Nánari uppl. veitir Elísabet
Kvaran lgf. s:781-2100 eða elisabet@trausti.is
Verð: 23 millj.

Thelma

OP

Guðbjörg G.
S: 899-5949

OP

Guðbjörg G.
S: 899-5949

s: 693-1837

S

S

Eyravegur 26 –
800 Selfoss

Bára

s: 660-5312

s: 788-3069

Álfhólsvegur 27 –
200 Kópavogur

Kristján
S: 867-3040

Ð

SK

OÐ

UN

Guðbjörg G.
S: 899-5949

BÓKIÐ SKOÐUN
Rúmgóð og björt íbúð á tveimur hæðum með sérinngangi
ásamt bílskúr, sem eru tvær íbúðir í dag, á útsýnisstað.
Eignin er alls 205,9 fm þar af er bílskúr/geymsla skráð 68,8
fm. Efri hæðin er aðeins undir súð og því er heildargólfflötur eignarinnar stærri en skráning segir til um. Nánari
uppl. veita Kristján lgf. s:867-3040 eða kristjan@trausti.is
og Guðbjörg lgf. s:899-5949 eða gudbjorg@trausti.is
Verð: 98,5 millj.

32 FASTEIGNIR

13. ágúst 2022 LAUGARDAGUR

Fasteignasali óskast!
Heimili fasteignasala óskar eftir
að ráða fasteignasala til starfa.
Við leitum að einstaklingi sem býr yfir góðri sölutækni, á auðvelt
með að vinna sjálfstætt og býr yfir góðum hæfileikum í mannlegum
samskiptum. Viðkomandi þarf að geta starfað skipulega með öðrum
og veitt ábyrga þjónustu í starfi sínu.

OPIÐ HÚS

14. ágúst 13:00-15:00

Mjög spennandi verkefni framundan á næstu mánuðum.
Umsækjendur þurfa að vera löggiltir fasteignasalar,
eða vera í námi til löggiltingar.
Umsóknum skal skila til Finnboga Hilmarssonar, fasteignasala,
á finnbogi@heimili.is sem jafnframt veitir allar frekari upplýsingar.

Guðjónsgata 4, Úthlíð
Sumarbústaður

125,2 fm

59.900.000

806 Selfoss
Magnea Sverrisdóttir
Löggiltur fasteignasali
magnea@eignamidlun.is
861 8511

SÉRHÆFÐ
LÖGFRÆÐIÞJÓNUSTA
MEÐ ÁHERSLU Á 60+

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

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

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

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

