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Mannauðsstjóri
Fjarðabyggðar
Fjarðabyggð auglýsir starf mannauðsstjóra
laust til umsóknar
Starf mannauðsstjóra er nýtt starf í stjórnkerfi
Fjarðabyggðar sem heyrir undir bæjarstjóra samkvæmt
skipuriti. Mannauðsstjóri starfar þvert á svið
sveitarfélagsins. Leitað er að einstaklingi með mikinn
áhuga og reynslu af mannauðsmálum.

F O R S TJ Ó R I
Isavia óskar eftir að ráða öflugan leiðtoga í starf forstjóra
sem mun vinna að frekari uppbyggingu á starfsemi fyrirtækisins. Forstjóri hefur yfirumsjón með daglegum rekstri
fyrirtækisins og sér til þess að stjórnskipulag taki mið af
stefnu þess, markmiðum og fjárreiðum. Hann leitar sífellt
leiða til að þróa ný tækifæri og að styrkja reksturinn með
langtímahagsmuni Isavia að leiðarljósi.
Isavia er þjónustufyrirtæki í flugvallastarfsemi og flugleiðsögu og leggur grunn að flugsamgöngum Íslands.
Umhverfi fyrirtækisins er í sífelldri mótun og því þarf
forstjóri að vera öflugur talsmaður og framkvæmdaaðili
þeirra breytinga sem þarf að ráðast í hverju sinni.
Umsjón með ráðningu hefur Intellecta. Umsóknarfrestur
er til og með 13. maí 2019. Umsókn óskast útfyllt
á www.intellecta.is. Henni skal fylgja ítarleg starfsferilskrá ásamt kynningarbréfi.

Hæfniskröfur
• Leiðtogahæfni til að leiða starfsemi
fyrirtækis í flóknu og síbreytilegu
umhverfi
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Víðtæk og farsæl reynsla af stjórnun

Helstu verkefni:
· Ábyrgð mannauðs- og vinnuverndarmála.
· Ábyrgð persónuverndarmála.
· Yfirumsjón með jafnlaunavottun og
jafnlaunagreiningum.
· Yfirumsjón með skipulagi fræðslu og
starfsþróunarsamtala.
· Yfirumsjón með launaákvörðunum og stuðningur við
launafulltrúa vegna launasetningar.
· Stuðningur og fræðsla stjórnenda á sviðum
mannauðs- og persónuverndarmála.
· Eftirlit með mannuðsupplýsingum og skráningu
upplýsinga í mannauðskerfi.
· Umsjón með þjónustu á sviði mannauðsmála til
stjórnenda og starfsmanna.
· Umsjón með árangursmælingum og könnunum m.a.
um starfslíðan starfsmanna.

og rekstri fyrirtækis
• Hæfni til að vera mótandi um stefnu,
skipulag og nauðsynlegar breytingar
• Reynsla af erlendum samskiptum
og alþjóðasamstarfi
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum
samskiptum
• Frumkvæði, drifkraftur og metnaður
til að ná árangri

Nánari upplýsingar um starfið veita Þórður S. Óskarsson
(thordur@intellecta.is) og Thelma Kristín Kvaran
(thelma@intellecta.is) í síma 511 1225.
Fullum trúnaði er heitið og umsóknum verður svarað þegar
ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Hæfniskröfur:
· Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
· Viðbótarmenntun í stjórnsýslu eða lögfræði sem nýtist
í starfi er æskileg.
· Víðtæk reynsla og þekking af mannauðsmálum er
skilyrði.
· Reynsla og þekking af persónuvernd eða opinberri
stjórnsýslu er æskileg.
· Stjórnunarreynsla eða reynsla af verkefnastjórnun er
æskileg.
· Reynsla af stefnumótun og teymisstarfi er æskileg.
· Góð málakunnátta og færni til að setja fram mál í ræðu
og riti
Starfið gegnir veigamiklu hlutverki í stjórnkerfi sveitarfélagsins. Rík áhersla er lögð á teymisvinnu og þverfaglega vinnu.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum sveitarfélagsins við viðkomandi stéttarfélag. Konur jafnt sem
karlar eru hvattar til að sækja um stöðuna.
Allar frekari upplýsingar veitir Karl Óttar Pétursson
bæjarstjóri Fjarðabyggðar, í síma 470 9000 eða á
netfanginu karl.petursson@fjardabyggd.is.

Hjá Isavia starfar öflugur hópur fólks sem allt hefur það að markmiði
að vera hluti af góðu ferðalagi þeirra sem fara um flugvelli fyrirtækisins
og íslenska flugstjórnarsvæðið.

UMSÓKNARFRESTUR:
13. MAÍ

Umsóknarfrestur er til og með 25. maí 2019 og
æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf eigi síðar
en 1. ágúst 2019. Sótt er um starfið í gegnum ráðningarvef Fjarðabyggðar starf.fjardabyggd.is.

UMSÓKNIR:
I N T E L L E C TA . I S

FJARÐABYGGÐ
fjardabyggd.is
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Forstöðumaður
Menningarstofu
Fjarðabyggðar

Laus störf í Ásbyrgi,
Stykkishólmi!

Fjarðabyggð auglýsir starf forstöðumanns Menningarstofu
Fjarðabyggðar laust til umsóknar

Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga auglýsir laus
til umsóknar eftirtalin störf í Ásbyrgi, hæﬁngar- og
vinnustað fólks með skerta starfsgetu.

Leitað er að einstaklingi með brennandi áhuga á menningarmálum sem
mun hafa yfirsýn og drifkraft til að tengja saman allt það ólíka sem fer fram í
fjölkjarna sveitarfélagi. Forstöðumaður ber ábyrgð á starfsemi
Menningarstofu Fjarðabyggðar, verkefnastjórn og fjármögnun verkefna
stofunnar. Viðkomandi er einnig forstöðumaður Tónlistarmiðstöðvar
Austurlands.

Forstöðumaður - 1 stöðugildi
• Leitað er einstaklings er haﬁ þroskaþjálfa- eða
iðjuþjálfamenntun ellegar sambærilega menntun
og reynslu er nýtist í starﬁnu. Haﬁ góða samvinnu- og samskiptahæﬁleika og áhuga fyrir starﬁ
með fólki með skerta starfsgetu og til að leiða
markvert þjónustuhlutverk Ásbyrgis.

Helstu verkefni eru m.a.:
· Ábyrgð á framgangi menningarstefnu.
· Ábyrgð og umsjón með verkefnastjórnun í menningarmálum.
· Þróunarstarf, samstarf og fagleg ráðgjöf á sviði menningarmála.
· Efling samstarfs í menningarstarfsemi.

Starfsmaður - 2 stöðugildi
• Leitað er einstaklinga sem hafa lokið og eða eru í
starfstengdu námi félagsliða eða stuðningfulltrúa
eða sambærilegu námi og reynslu er nýtist í starﬁ.
Haﬁ góða samvinnu- og samskiptahæﬁleika og
áhuga fyrir starﬁ með fólki með skerta starfsgetu.

Hæfniskröfur:
· Menntun á sviðum tónlistar, menningar eða lista er áskilin.
· Þekking og reynsla af menningarstarfi og listum er áskilin.
· Reynsla af verkefnastjórnun er æskileg.
· Reynsla af markaðs- og kynningarmálum æskileg.
· Góð tungumálakunnátta, íslenska og enska, færni og hæfni til að miðla
upplýsingum í töluðu og rituðu máli.
· Góð tölvukunnátta og þekking á samfélagsmiðlum

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélaga.
Skriﬂegar umsóknir um störf þessi er tilgreini
menntun, starfsferil og umsagnaraðila ásamt prófskírteini og sakavottorði berist undirrituðum sem
jafnframt veitir frekari upplýsingar.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum sveitarfélagsins við viðkomandi
stéttarfélag. Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um stöðuna.

Umsóknarfrestur er til 25. maí 2019.

Allar frekari upplýsingar veitir Karna forstöðumaður Menningarstofu
Fjarðabyggðar, í síma 866 6977 eða á netfanginu karna@fjardabyggd.is.
Umsóknarfrestur er til og með 17. maí 2019 og æskilegt að
viðkomandi geti hafið störf eigi síðar en 1. ágúst 2019. Sótt er um
starfið í gegnum ráðningarvef Fjarðabyggðar starf.fjardabyggd.is.

Sveinn Þór Elinbergsson, forstöðumaður,
Klettsbúð 4, 360 Snæfellsbær, sveinn@fssf.is.

FJARÐABYGGÐ
fjardabyggd.is

Á Seltjörn vinnur nú þegar samhentur
hópur starfsmanna sem leggur metnað sinn
í að veita heimilisfólkinu góða þjónustu

Hjúkrunarfræðingar
Óskað er eftir metnaðarfullum hjúkrunarfræðingum
til starfa á nýtt 40 rýma hjúkrunarheimili.

Óskað er eftir metnaðarfullum hjúkrunarfræðingum til starfa á nýtt 40 rýma
hjúkrunarheimili að Safnatröð 1, Seltjarnarnesi.
Frábær starfsaðstaða. Í boði eru allar vaktir, morgun, kvöld, nætur og helgar.
Íslenskt hjúkrunarleyﬁ skilyrði.
Æskilegt er að viðkomandi geti haﬁð störf sem fyrst, eða eftir nánari samkomulagi.
Upplýsingar gefur Svanlaug Guðnadóttir, framkvæmdastjóri hjúkrunar
í síma 864-4184 og Kristín Sigurþórsdóttir mannauðsstjóri í síma 560-4107

Sótt er um á heimasíðu www//sunnuhlid.is
merkt Nes-fyrir framan starﬁð sem sótt er um.

Safnatröð 1 Nýjibær, 170 Seltjarnarnesi
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Smiður óskast
í fullt starf
Óskum eftir reyndum smið í fullt framtíðarstarf.
Fjölbreytt verkefni í boði, og verkefnastaða næstu
ára er mjög góð.
Um er að ræða uppsteypu og nýbyggingar, pallasmíði, leiktæki og búnaður á skólalóðum o.ﬂ.
Samkeppnishæf kjör í boði.
Sveinspróf og íslenskukunnátta eru skilyrði.
Um er að ræða smíðadeild innan fyrirtækisins.
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Elvar
í síma 866 8125 – elvar@stettafelagid.is

Öryggisfulltrúi
RARIK ohf óskar eftir að ráða kraftmikinn einstakling í starf öryggisfulltrúa. Öryggisfulltrúi starfar náið með öryggisstjóra og öryggisnefnd RARIK. Aðsetur öryggisfulltrúa
getur verið á einhverri af starfsstöðvum RARIK utan höfuðborgarsvæðisins.

stettafelagid.is

LAUSAR
KENNARASTÖÐUR

Starfssvið

Hæfniskröfur

• Skoðun og eftirlit á öryggisbúnaði

• Sveinspróf í raðnaði

• Þátttaka í öryggisnefnd

• Þekking á öryggismálum kostur

• Þátttaka í fræðslustar

• Drifkraftur og sjálfstæð vinnubrögð

• Eftirfylgni með öryggisábendingum

• Almenn tölvukunnátta

• Þátttaka í umbótaverkefnum

• Reynsla af verkefnastjórnun kostur

Við Höfðaskóla á Skagaströnd eru
lausar stöður kennara fyrir skólaárið
2019-2020. Um er að ræða almenna
kennslu og umsjón á öllum stigum.

ið hvetjum bæði konur og karla til að sækja um starð. ánari upplsingar veita
Eyþór Kári Eðvaldsson öryggisstjóri og starfsmannastjóri RARIK í síma 528 9000.
Umsóknarfrestur er til 27. maí 2019 og skal skila umsóknum með ferilskrá á www.
rarik.is/atvinna.

Höfðaskóli er rúmlega 80 nemenda grunnskóli og
koma nemendur frá Skagaströnd og Skagabyggð.
Kennarar og annað starfsfólk skólans mynda vel
menntað og áhugasamt teymi. Mikill vilji og áhugi er
á nýtingu upplýsingatækni í skólastarﬁ, þ.m.t. notkun
snjalltækja í kennslu.

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

Sveitarfélagið aðstoðar við að ﬁnna húsnæði til leigu
á sanngjörnu verði.
Umsóknarfrestur er til 24. maí nk. og skal umsóknum skilað á netfangið hofdaskoli@hofdaskoli.is
Nánari upplýsingar um störﬁn veitir skólastjóri,
Vera Ósk Valgarðsdóttir í síma 4522800/8624950.

RARIK ohf • Dvergshöfða 2 • 110 Reykjavík • Sími 528 9000 • www.rarik.is/atvinna

Aðalbókari
Lánasjóður íslenskra námsmanna óskar eftir metnaðarfullum einstaklingi til að gegna ábyrgðarmiklu starfi aðalbókara.
Um er að ræða framtíðarstarf og verkefnin eru fjölbreytt. Starfshlutfallið er 100%.

·
·
·
·

Umsóknarfrestur

Upplýsingar og umsókn

27. maí 2019

capacent.com/s/13577

Helstu viðfangsefni starfsmanns eru:
Uppgjör og ábyrgð á bókhaldi LÍN
Greining á fjárhagsupplýsingum
Innra eftirlit með verkferlum sem tengjast fjármálasviði
Aðstoð við stjórnendur og endurskoðendur við uppgjör í
lok árs

Menntun, hæfni og reynsla:
Viðskiptafræðimenntun af fjármála- eða
endurskoðunarsviði
Reynsla og þekking á bókhaldi, uppgjöri og rekstri kostur
Mjög góð tölvukunnátta og færni í Excel
Kunnátta á Navision er kostur
Samskiptahæfni, jákvætt viðhorf og lausnamiðuð hugsun
Nákvæmni í vinnubrögðum og talnagleggni
Frumkvæði, sjálfstæði og skipulagshæfni
Rík þjónustulund og jákvætt hugarfar

Capacent — leiðir til árangurs

·
·
·
·
·
·
·
·

Lánasjóður íslenskra
námsmanna er félagslegur
jöfnunarsjóður sem hefur
það að markmiði að tryggja
námsmönnum í lánshæfu námi
jöfn tækifæri til náms án tillits
til efnahags. Hjá LÍN starfa um
30 starfsmenn. Gildi þeirra
eru fagmennska, samstarf og
framsækni.
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Sálfræðingur
Sveitarfélagið Hornafjörður auglýsir eftir sálfræðingi. Um er að ræða fullt starf eða hlutastarf eftir samkomulagi. Starﬁð
felur í sér þjónustu við leik- og grunnskóla, félags- og heilbrigðisþjónustu auk annarra tilfallandi verkefna.
Starfs- og ábyrgðarsvið
• Sálfræðilegar athuganir, greiningar, meðferð og ráðgjöf.
• Ráðgjöf til foreldra og starfsfólks leik- og grunnskóla.
• Þverfaglegt starf með skólum, barnavernd, félags- og
heilbrigðisþjónustu o.ﬂ.
Menntunar- og hæfniskröfur
• Sálfræðimenntun og réttindi til að starfa sem
sálfræðingur.
• Þekking á þroska og þroskafrávikum barna.
• Reynsla af sálfræðilegri greiningu, meðferð og ráðgjöf.
• Færni í mannlegum samskiptum.
• Skipulagshæﬁleikar, sjálfstæði og frumkvæði.

Nánari upplýsingar er að ﬁnna
á vef ráðuneytisins,
menntamalaraduneyti.is

Umsækjendur skili inn umsóknum til
Ragnhildar Jónsdóttur fræðslustjóra á netfangið
ragnhildur@hornafjordur.is sem einnig veitir upplýsingar
um starﬁð í gegnum tölvupóst eða síma 470-8000.

Umsóknarfrestur er til og með
1. júlí 2019.

Starfssvið: Starfar samkvæmt starfslýsingu og í samráði
við leikskólastjóra.
Menntunarkröfur: Leikskólakennaramenntun.
Menntun og/eða reynsla á sviði stjórnunar er æskileg.

100% stöður leikskólakennara
frá 6. ágúst 2019

Stjórnarráð Íslands
mennta- og
menningarráðuneytið

Með umsókn þarf að fylgja ferilsskrá með upplýsingum
um fyrri störf og menntun ásamt kynningarbréﬁ.
Umsóknarfrestur er til og með 31. maí.

Leikskólinn Örk á Hvolsvelli
auglýsir lausar stöður

100% stöður deildarstjóra
frá 6. ágúst 2019

Auglýst er laust til umsóknar
embætti þjóðleikhússtjóra.

Laun eru skv. kjarasamningi Sálfræðingafélags Íslands og
launanefndar sveitarfélaga.

Sveitarfélagið Hornafjörður / Hafnarbraut 27 / S: 4708000 / www.hornafjordur.is

Rangárþing
eystra

Embætti
þjóðleikhússtjóra

Leikskólinn Örk er 5 deilda leikskóli þar sem starfa
rúmlega 100 hressir nemendur og 35 glaðir kennarar og
starfsmenn. Uppeldisstefna Arkarinnar byggir á
hugmyndafræði hugsmíðahyggju. Hugmyndafræðin
felur í sér að börnin séu leitandi og gagnrýnin og tileinki
sér þekkingu og skilning með ígrundun, lausnaleit,
rökhugsun og að þau læri að nýta sér það í leik og
starﬁ og taka ígrundaðar ákvarðanir sem byggðar eru á
þekkingu þeirra og gildismat.

Starfssvið: Starfar samkvæmt starfslýsingu og í samráði
við leikskólastjóra.
Menntunarkröfur: Leikskólakennaramenntun.

Umsóknarfrestur er til og með 27. maí nk.
Við hvetjum karla jafnt sem konur til að
sækja um.

Hæfnikröfur kennara:
- Búa yﬁr góðri færni í mannlegum samskiptum
- Hafa góða íslenskukunnáttu
- Sýna frumkvæði, sveigjanleika, sjálfstæði og metnað
fyrir starﬁ sínu
- Þeir þurfa að vera tilbúnir til að vinna að uppeldi og
menntun barna í samræmi við námskrá og í nánu
samstarﬁ við stjórnendur. Ekki er verra ef viðkomandi
hefur eilítið gaman af líﬁnu og er brosmildur.

Umsóknum skal skila ásamt ferilskrá og meðmælum
á heimasíðu leikskólans http://ork.leikskolinn.is/ undir
ﬂipanum - Upplýsingar – Starfsumsóknir.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum FL við SÍS.
Fáist ekki leikskólakennarar er heimilt að ráða
aðra í stöðurnar til eins árs. Nánari upplýsingar um
starﬁð veitir Sólbjört Sigríður Gestsdóttir leikskólastjóri í síma 488 4270 eða með tölvupósti á
leikskoli@hvolsvollur.is.

BIFVÉLAVIRKI
ÓSKAST
BJB-Mótorstilling leitar að bifvélavirkja. Í boði er mjög góð
vinnuaðstaða til viðgerða á ﬂestum gerðum bifreiða. BJBMótorstilling kappkostar að stuðla að öﬂugu félagslíﬁ til að
gera starﬁð lifandi og skemmtilegt.
Starfslýsing:
- Almennar viðgerðir og bilanagreiningar á bifreiðum.
Hæfniskröfur:
- Menntun á sviði bíla- og/eða vélaviðgerða.
- Starfsreynsla er æskileg.
- Góð íslensku- og enskukunnátta.
- Gilt bílpróf.
- Góð almenn tölvukunnátta.
- Sjálfstæði í vinnubrögðum, metnaður og vandvirkni.
- Góð mannleg samskipti.
- Stundvísi, heiðarleiki og áreiðanleiki.
Vinnutími er alla virka daga frá kl. 8-17 en á föstudögum til kl. 16.
Nánari upplýsingar veitir Ragnar á netfanginu ragnar@bjb.is

SAMEINUÐ GÆÐI

Opið mánudaga til ﬁmmtudaga kl. 7.45-17.00, föstudaga kl. 7.45-16.00

Flatahrauni 7 | 220 Hafnarﬁrði | Sími 565 1090 | www.bjb.is

Ný tækifæri,
nýjar áskoranir!
www.hagvangur.is

Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi
www.hagvangur.is
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Lögfræðingur

ags senskra atvinnuuganna

Embættis- eða meistarapróf í lögfræði

Starfssvið

Menntunarog hæfniskröfur

Lögfræðingur FÍA gegnir mikilvægu hlutverki í starfsemi stéttarfélagsins og sýnir frumkvæði í verkefnum.
Meginhlutverk hans er að gæta hagsmuna félagsmanna ásamt því að starfa náið með stjórn.

Þekking á Evrópurétti, samningarétti og
vinnurétti er kostur
Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

Lögfræðileg ráðgjöf tengd starfsemi félagsins,
bæði til félagsmanna og stjórnar félagsins
Samstarf og samskipti við stjórnvöld
og hagsmunaaðila
Verkefnastjórnun

Framúrskarandi samskiptahæfni, jákvætt
viðmót og þjónustulund

Alþjóðasamstarf

Góð tungumálakunnátta í íslensku og ensku
og geta til að koma frá sér efni í ræðu og riti

Önnur tilfallandi verkefni

au se hafa huga eru hvött ti að sen a feriskr
ara ais frir  a næstkoan i
 nari usingar

 ais

Framkvæmdastjóri
Prógramm ehf leitar að áhugasömum einstaklingi um starf framkvæmdastjóra. Við bjóðum spennandi og krefjandi
starf í góðu starfsumhverﬁ. Leggjum áherslu á vönduð og nákvæm vinnubrögð, jákvætt hugarfar og ríka þjónustulund.
Starfssvið
• Umsjón og ábyrgð á daglegum rekstri
• Þróun og eﬂing á samstarﬁ við samstarfsaðila
• Samningamál
• Starfsmanna- og endurmenntunarmál
• Þátttaka í mótun, stefnu og framtíðarsýn
• Verkefnastjórnun
• Innleiðingar á verkferlum

Hæfniskröfur
• Háskólapróf í tölvunarfræði, verkfræði eða önnur menntun
sem nýtist í starﬁ.
• Reynsla í rekstri fyrirtækja eða sem leiðtogi og stjórnandi
• Gott vald á íslensku og ensku
• Þekking á hugbúnaðargerð
• Sjálfstæði, frumkvæði og dugnaður
• Samskiptahæﬁleikar, jákvætt og gott viðmót

Prógramm ehf var stofnað árið 2007 og vinna 24 starfsmenn hjá fyrirtækinu sem sinnir aðallega verkefnum fyrir
opinberar stofnanir og fyrirtæki. Verkefnin eru fjölbreytt og krefjandi. Þar má nefna hönnun og forritun ýmiskonar
vinnslukerfa, gagnagrunna og vöruhúsa; nýsmíði og viðhald á vefsíðum og bakenda; margskonar endurgerð og
þróunarvinna við eldri hugbúnað.
Umsóknir ásamt ferilskrá og kynningarbréﬁ óskast sendar á vinna@programm.is eigi síðar en 24. maí. Viðkomandi má
gjarnan hefja störf sem fyrst.
Nánari upplýsingar veita Jósep Húnfjörð, josep@programm.is og Haraldur Haraldsson, haraldur@programm.is.

Morgunblaðið/Hari

Landspítalinn Stjórnvöld efli opinberu heilbrigðisþjónustuna.

BSRB varar við
einkavæðingu
쎲 Heilbrigðismál eru í brennidepli
Varað er við aukinni einkavæðingu í heilbrigðiskerfinu í
ályktun aðalfundar BSRB
sem haldinn var í gær. Þar
er einkavæðing sögð í algerri
andstöðu við vilja þorra þjóðarinnar. Einkarekstur dragi
ekki úr
kostnaði
hins opinbera við
heilbrigðisþjónustuna og
torveldi
stjórnvöldum að forgangsraða
Sonja Ýr
og
skipuÞorbergsdóttir
leggja í
þágu almannahagsmuna.
„Við megum ekki láta
skammtímahagsmuni ráða
þegar kemur að því að
byggja upp heilbrigðiskerfi
sem á að þjóna öllum landsmönnum,“ segir Sonja Ýr
Þorbergsdóttir, formaður
BSRB í tilkynningu. „Það
eru beinir hagsmunir almennings að auka ekki við
þá einkavæðingu sem þegar
hefur verið ráðist í heldur
styrkja opinbera heilbrigðiskerfið svo það geti veitt
fyrsta flokks þjónustu án
langra biðlista.“

Biðlistar unnir niður
Í ályktun aðalfundarins
eru stjórnvöld hvött til að
byggja upp opinbera þjónustu á Landspítalanum, heil-

brigðisstofnunum á landsbyggðinni og heilsugæslunni.
Einnig að biðlistar eftir aðgerðum verði unnir niður. Þá
sé nauðsynlegt að gera úrbætur á starfsumhverfi
starfsfólks í heilbrigðiskerfinu svo stofnanir þess verði
aðlaðandi vinnustaðir fyrir
vel menntað og öflugt starfsfólk.
Öll aðildarfélög BSRB eru
með lausa kjarasamninga og
lagði aðalfundur bandalagsins áherslu á að í þeim
kjarasamningsviðræðum sem
nú eru í gangi verði samið
um bætt starfsumhverfi
opinberra starfsmanna. Í
ályktun segir að bregðast
verði hratt við aukinni tíðni
veikinda vegna langvarandi
streitu og kulnunar. Stytting
vinnuvikunnar sé leið til
þess.

Mikið álag
hefur slæm áhrif
„Niðurstöður tilraunaverkefna sýna fram á ótvíræðan
ávinning bæði fyrir starfsfólk og vinnustaði. Aðalfundur BSRB telur ekki eftir
neinu að bíða og að stytta
eigi vinnuvikuna með skýrum hætti í kjarasamningum
við ríki og sveitarfélög. Sérstaklega er brýnt að stytta
vinnuviku vaktavinnufólks
enda ljóst að álagið sem
fylgir vaktavinnu hefur afar
slæm áhrif á heilsu starfsfólksins,“ segir í ályktuninni.

Vefforritari óskast

mbl.is leitar að öﬂugum vefforritara

Morgunblaðið/Sigurður Bogi

Bygging Framhaldsskólinn er í hjarta Mosfellsbæjar

Laus er staða vefforritara hjá mbl.is, mest sótta vef landsins.
Við leitum að einstaklingi sem...
• hefur þekkingu á Python og reynslu af einhverju MVC-miðuðu vefkerﬁ,
t.d. Django
• hefur reynslu af framendaforritun (HTML, CSS og Javascript)
• er framsækinn, tileinkar sér bestu mögulegu tækni hverju sinni
og ﬁnnur nýjar og betri leiðir til að leysa verkefnin
• hefur gagnrýnið hugarfar, er sjálfstæður og sýnir frumkvæði
í vinnubrögðum
• hefur mikinn metnað fyrir smáatriðum í viðmóti, virkni og hönnun vefja
• er góður í samskiptum og á auðvelt með að vinna í hópum
Það er mikill kostur ef viðkomandi er hagvanur Linux og öðrum open-source
hugbúnaði, s.s. Apache, PostgreSQL og Git. Þekking á Perl er einnig vel þegin.
Hvernig á að sækja um
Umsóknir með ferilskrám sendist á starf@mbl.is.
Frekari upplýsingar veitir
Árni Matthíasson í síma 569 1245.

Tíu ára skóli
쎲 Hátíð í Framhaldsskólanum í Mosfellsbæ 쎲 Tónlist og skreytingar
Það var margt um manninn
og glatt á hjalla þegar tíu ára
afmælis Framhaldsskólans í
Mosfellsbæ var fagnað 12. apríl síðastliðinn. Afmælishátíðin
var afrakstur sérstaks áfanga
sem starfræktur var á vorönn
þar sem nemendum bauðst að
taka þátt í að undirbúa hátíðina.
Tónlistarflutningur, skreytingar á skólanum og fjölbreyttar afmæliskökur voru
meðal annars framlag nemenda í umræddum áfanga.
Einnig var afhjúpað málverk
sem var samvinnuverkefni
nemenda og kennara. Nemendur á hestabraut settu sérlega hátíðlegan blæ með því að
standa heiðursvörð við skólann og tóku á móti gestum.
Þar var bæjarstjórinn í Mosfellsbæ, Haraldur Sverrisson,

Nemendur Skólinn er vinsæll
og veitir góða menntun.

var meðal góðra gesta og færði
skólanum gjöf í tilefni dagsins.
sbs@mbl.is
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Smáauglýsingar
Byggingavörur

Bókhald

Harðviður til húsabygginga
Sjá nánar á www.vidur.is
Vatnsklæðning, panill, pallaefni,
parket, útihurðir o.fl. Gæði á góðu
verði. Nýkomnar Eurotec A2 harðviðarskrúfur. Penofin harðviðarolía.
Indus ehf., Óseyrarbraut 2, Hf.
Upplýsingar hjá Magnúsi í símum
660 0230 og 561 1122.

Sumarhús
Árangur fyrirtækja ræðst af þekkingu, getu og reynslu starfsmanna.
Hver einstök ráðning er mikilvæg fjárfesting og er hagur bæði fyrirtækis
og viðkomandi einstaklings að vel takist til.

Bókhald, vsk, laun
Getum bætt við okkur fyrirtækjum í bókhaldsþjónustu.
Upplýsingar í síma 894-0135,
Margrét

Húsnæði óskast
Húsnæði óskast
Sendiráð óskar eftir íbúð
Þýska sendiráðið óskar eftir 5. herb.
íbúð án húsgagna helst m/bílskúr til
leigu frá 15.07.2019 í fjögur ár í
Reykjavík eða nágrenni.
Upplýsingar sendist vinsamlegast á
info@reykjavik.diplo.de eða
S. 530 1100

Húsviðhald

Intellecta ehf. Síðumúla 5 108 Reykjavík 511 1225 intellecta.is

Við finnum rétta
einstaklinginn
í starfið

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

Sumarhús – Gestahús –
Breytingar
앫 Framleiðum stórglæsileg sumarhús
í ýmsum stærðum.
앫 Tökum að okkur stækkun og
breytingar á eldri húsum.
앫 Smíðum gestahús – margar
útfærslur.
앫 Sjáum um almennt viðhald á
sumarhúsum og sólpöllum.
앫 Setjum niður heita potta og
smíðum palla og skjólveggi.
Áratugareynsla –
endilega kynnið ykkur málið.
Trésmiðja Heimis, Þorlákshöfn,
sími 892-3742 og 483-3693,
www.tresmidjan.is

www.capacent.is

Hreinsa
þakrennur
ryðbletta þök og
tek að mér
ýmis verkefni
Uppl. í síma 847 8704
manninn@hotmail.com

fasteignir

www.hagvangur.is

FRÆÐSLA OG ÞJÁLFUN HJÁ HAGVANGI
FYRIR FYRIRTÆKI OG EINSTAKLINGA
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Raðauglýsingar

569 1100

Húsnæði íboði

Tilkynningar

Glæsileg sérhæð með
bílskúr Barmahlíð 3,
105 Reykjavík til sölu

ÁKVÖRÐUN UM ÚTGÁFU
FRAMKVÆMDALEYFIS
VEGNA KRÖFULÍNU 3

Fasteignin er samtals 142,8 ferm. Mjög gott
viðhald. Verð aðeins 57,9 mill, eða meðalfermetraverð 406 þús.
Veðbandalaus. Möguleiki á að taka bíl eða
minni fasteign sem hluta af greiðslu.

Áskorun
frá óbyggðanefnd

Jón Egilsson hrl.
s. 568-3737/896-3677

Til sölu

Til sölu

Fjármála- og efnahagsráðherra hefur fyrir hönd íslenska
ríkisins afhent óbyggðanefnd kröfur um þjóðlendur á
svonefndu svæði 10C, Barðastrandarsýslum. Kröfurnar ná
til ﬁmm svæða sem eru í kröfulýsingunni nefnd Hvannahlíð,
Skálmardalsheiði, Auðshaugsland, Vatnsfjörður og Bæjarbjarg. Óbyggðanefnd kallar nú eftir kröfum þeirra sem
kunna að eiga öndverðra hagsmuna að gæta.
Kröfulýsingu fjármála- og efnahagsráðherra fyrir hönd
íslenska ríkisins og gögn sem henni fylgja, þar á meðal
kort, er hægt að nálgast á vefsíðu óbyggðanefndar:
obyggdanefnd.is, og á skrifstofu nefndarinnar, auk þess
sem gögnin eru aðgengileg hjá viðkomandi sveitarfélögum,
þ.e. Reykhólahreppi og Vesturbyggð, og á skrifstofum
sýslumannsins á Vestfjörðum á Patreksﬁrði, Ísaﬁrði og
Hólmavík. Upplýsingar um málsmeðferð fást einnig á
skrifstofu óbyggðanefndar og á vefsíðu hennar. Tilkynning
um kröfuna var birt í Lögbirtingablaðinu 30. apríl sl. skv. 2.
mgr. 10. gr. laga nr. 58/1998.
Skorað er á þá sem telja til eignarréttinda á landsvæðum
sem falla innan þjóðlendukröfusvæða íslenska ríkisins í
Barðastrandarsýslum að lýsa kröfum skriﬂega í síðasta
lagi 16. ágúst 2019 fyrir óbyggðanefnd, Skuggasundi 3,
101 Reykjavík, postur@obyggdanefnd.is.

Tilboð óskast í frístundahús, staðsett
við Verkmenntaskólann á Akureyri
Um er að ræða frístundahús úr timbri sem byggt
er af nemendum skólans. Húsið er 50 m2 að
grunnfleti. Í húsinu eru timburgluggar. Lagt er
fyrir rafmagni og neysluvatni í húsinu, í raflögn er
gert ráð fyrir rafmagnsofnum. Innveggir eru
klæddir nótuðum 16mm spónaplötum. Á gólfi eru
22mm nótaðar rakavarðar spónaplötur. Húsið er
án endanlegra gólfefna, innréttinga og innihurða.
Rafmagn er fullklárað með tilbúinni rafmagnstöflu. Húsið er einangrað með 220mm steinull
í gólfi, 150mm steinull í útveggjum og þak er
einangrað með 220mm steinull. Gluggar eru allir
með tvöföldu TopN+ gleri. Húsið selst í því ástandi
sem það er í á tilboðsdegi.

Leiðbeiningar um frágang kröfulýsinga fást á skrifstofu
óbyggðanefndar. Að lokinni gagnaöﬂun og rannsókn á
eignarréttarlegri stöðu svæðanna mun óbyggðanefnd úrskurða um fram komnar kröfur.
Í samræmi við ákvæði laga nr. 58/1998 kann yﬁrlýsingu um
framangreinda kröfugerð að verða þinglýst á fasteignir á
svæðinu sem tengjast svæðum sem kröfurnar lúta að.
Óbyggðanefnd er sjálfstæð úrskurðarnefnd á stjórnsýslustigi. Hlutverk hennar er skv. 7. gr. laga nr. 58/1998 að:
a) kanna og skera úr um hvaða land telst til þjóðlendna
og hver séu mörk þeirra og eignarlanda, b) skera úr um
mörk þess hluta þjóðlendu sem nýttur er sem afréttur og c)
úrskurða um eignarréttindi innan þjóðlendna.

Framkvæmdin er matsskyld samkvæmt lögum um
mat á umhverﬁsáhrifum nr. 106/2000 og var matsskýrsla Landsnets hf. afhent Skipulagsstofnun í júlí
2017. Álit Skipulagsstofnunar á mati á umhverﬁsáhrifum Kröﬂulínu 3 samkvæmt 11. gr. laga nr.
106/200 var geﬁð út þann 6. desember 2017 og
er aðgengilegt á eftirfarandi netslóð:
http://www.skipulag.is/media/attachments/Umhverfismat/1248/201409068.pdf
Niðurstaða þess er að Skipulagsstofnun telur að
matsskýrsla Landsnets hf. uppfylli skilyrði laga og
reglugerðar um mat á umhverﬁsáhrifum og að umhverﬁsáhrifum haﬁ verið lýst með fullnægjandi hætti.
Öll gögn sem tengjast útgáfu framkvæmdaleyﬁsins
liggja frammi á skrifstofu Fljótsdalshrepps og eru
jafnframt aðgengileg á heimasíðu sveitarfélagsins
www.ﬂjotsdalur.is.
Vakin er athygli á því að ákvörðun sveitarstjórnar
Fljótsdalshrepps um útgáfu framkvæmdaleyﬁsins
er kæranleg til úrskurðarnefndar umhverﬁs- og
auðlindamála á grundvelli 52. gr. skipulagslaga
nr. 123/2010 sbr. einnig 4. gr. laga nr. 130/2011.
Kærufrestur er einn mánuður frá birtingu auglýsingar.
Fljótsdalshreppi, 6. maí 2019
________________________________
Gunnþórunn Ingólfsdóttir oddviti

Tilboð/útboð

Óbyggðanefnd

Tilboð/útboð

ÚTBOÐ

Húsið verður til sýnis eftirfarandi daga; fimmtudaginn 9. maí kl. 20-21:30, mánudaginn 13. maí
kl. 15-18 og mánudaginn 20. maí kl. 15-17.
Húsið stendur á norðurplani við byggingardeild
VMA. Nánari upplýsingar eru á heimasíðu VMA og
frekari upplýsingar eru veittar á skrifstofu skólans
í síma 464 0300, hjá brautarstjóra byggingadeildar
í síma 8966731 og Ríkiskaup í síma 5301400.
Húsið er tilbúið til flutnings og þarf kaupandi að
fjarlægja það eigi síðar en 15. ágúst 2019.

Sveitarstjórn Fljótsdalshrepps samþykkti á fundi
sínum þann 2. maí sl. að gefa út framkvæmdaleyﬁ
til Landsnets hf. vegna framkvæmda og mannvirkjagerðar við Kröﬂulínu 3 innan sveitarfélagamarka
Fljótsdalshrepps. Leyﬁð er geﬁð út á grundvelli mats
á umhverﬁsáhrifum Kröﬂulínu 3 og aðalskipulags
Fljótsdalshrepps 2014 - 2030, sbr. breytingu vegna
Kröﬂulínu 3 sem tók gildi þann 8. apríl 2019.

Reykjavíkurborg
Innkaupadeild
Borgartún 12-14, 105 Reykjavík
Sími 411 1042 / 411 1043
Bréfsími 411 1048
Netfang: utbod@reykjavik.is

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

•

Æfinga- og viðverusvæði við Síðumúla 30-32,

ÚTBOÐ
RARIK óskar eftir tilboðum í:

RARIK 19014
 RARIK   

      
     !"
   "  
#$

útboð nr. 14536.

Tilboðseyðublöð eru aðgengileg á heimasíðu
Ríkiskaupa www.rikiskaup.is og liggja einnig
frammi í afgreiðslu Ríkiskaupa, Borgartúni 7c,
105 Reykjavík. Gögnin verða aðgengileg á vef
Ríkiskaupa frá og með þriðjudeginum 7. maí.
Tilboð skulu berast Ríkiskaupum fyrir kl. 10.00
miðvikudaginn 22. maí 2019 þar sem þau verða
opnuð í viðurvist viðstaddra bjóðenda er þess
óska.
Verkmenntaskólinn á Akureyri áskilur sér rétt til að
taka hvaða tilboði sem er eða hafna öllum.
Myndin er af sambærilegu húsi sem nemendur
byggðu í fyrra. Áhugasamir kaupendur eru hvattir
til að skoða húsið sem til sölu er á auglýstum
sýningartímum

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

Ríkiskaup
Allar útboðsauglýsingar eru birtar á

utbodsvefur.is

Útboðsgögn er hægt að sækja
án greiðslu á vef RARIK
www.rarik.is/utbod-i-gangi
frá og með mánudeginum
13. maí 2019.
Skila þarf tilboðum á skrifstofu RARIK,
Dvergshöfða 2, 110 Reykjavík fyrir
kl. 14:00, þriðjudaginn 28. maí 2019.
Tilboðin verða þá opnuð í viðurvist
þeirra bjóðenda, sem óska að
vera viðstaddir.

Utbodsvefur.is er sameiginlegur auglýsingavettvangur opinberra
útboða. Á vefsvæðinu eru birtar auglýsingar og eða tilkynningar
um fyrirhuguð innkaup opinberra aðila sem falla undir lög og
reglugerðir um opinber innkaup.

Sími 528 9000 • www.rarik.is
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Ertu að leita að rétta

starfsfólkinu?
196 þúsund manns, 18 ára og eldri, lesa atvinnublöð
Morgunblaðsins og mbl.is í hverri viku*

Þrjár birtingar á verði einnar
Birt í atvinnublaði Morgunblaðsins í aldreiﬁngu á ﬁmmtudögum
Birt í atvinnublaði Morgunblaðsins á laugardegi.
Birt á mbl.is
Sölufulltrúi Richard Richardsson,
atvinna@mbl.is, 569 1391

* samkvæmt Gallup okt.-des. 2018

