
 
 
 
 
 
 
 

Vacant positions  

at the Official Residence 

HOUSEKEEPER  
and HOSPITALITY 
SERVER (full time) 

 
U.S. Ambassador’s Residence is seeking an 
individual for the full time position of Resi-
dence Housekeeper and Hospitality Server.  
 

Please submit your CVs to 
ReykjavikOREVacancy@state.gov latest by 

November 28, 2019. 

Fyrirtæki til sölu
Heildsölufyrirtæki sem selur sportvörur og fleira er 
til sölu. Fyrirtækið er í eigin húsnæði og er tilbúið 
að leigja væntanlegum kaupanda húsnæðið á 
hagstæðu verði. 

Fyrirtækið býður upp á mikla möguleika. Er með 
umboð fyrir heimsþekkt vörumerki og góðan 
aðgang að framleiðendum í Asíu og víðar. Þessi 
rekstur hentar mjög vel fyrir samstæð hjón.

Þeir sem hafa áhuga, vinsamlega sendið inn 
upplýsingar til afgreiðslu Morgunblaðsins fyrir 30. 
nóvember nk. merkt „Spennandi fyrirtæki”.

Öflugur 
SÖLUMAÐUR

Óskum eftir öflugum sölumanni til starfa hjá 
heilsölufyrirtæki sem selur allskonar sport-
vörur og vörur fyrir ferðamenn. Væntanlegur 
sölumaður þarf að geta unnið sjálfstætt. 

Möguleikar að réttur aðili geti fengið  
reksturinn keyptan og tekið við rekstrinum  
á næsta ári.

Við erum tilbúin að leigja húsnæði fyrirtækis-
ins á hagstæðu verði. 

Þeir sem áhuga hafa tilgreini aldur og fyrri 
störf í umsókn sinni og senda til afgreiðslu 
Morgunblaðsins fyrir 26. nóvember nk. merkt 
„Öflugur sölumaður“

Milljón+ á mánuði 
Framsækið fyrirtæki í markaðssetningu 
öflugra vara, óskar eftir harðduglegum, 
leiðtogadrifnum einstaklingum til samstarfs 
strax. 
Mjög miklir tekjumöguleikar.  
Starfsferilsskrá sendist á box@mbl.is, merkt: 
,,M - 26565”. 

Epli og Co – Oriens, er heildsölufyrirtæki í ferskum 

ávöxtum og grænmeti.

Vegna aukinna verkefna óskum eftir starfsmanni á 

lager og í útkeyrslu hjá okkur.

Viðkomandi þarf að geta starfað sjálfstætt, vera 

heiðarlegur, skipulagður og nákvæmur og hafa bílpróf.
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Hjörleifssonar - ragnar@oriens.is

Epli og Co. • Smiðjuvegi 26 • 200 Kópavogur • www.epliogco.is

Erum við að 
leita að þér?
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Þjónustumiðstöðin Sléttan

Sjómannadagsráð leitar eftir áhugasömum samstarfs- 
aðilum um rekstur hárgreiðslustofu og fótaaðgerða- og 
snyrtistofu í nýrri þjónustumiðstöð fyrir aldraða við  
Sléttuveg.

Starfsemin verður hluti af þjónustukjarna fyrir aldraða 
á Sléttuvegi sem m.a. hýsir hjúkrunarheimili, dagdvöl, 
matarþjónustu, kaffihús, heilsueflingu og fleira fyrir 450 
íbúa og starfsmenn, auk nokkur hundruð íbúa í næsta 
nágrenni.

Gert er ráð fyrir að rekstur hefjist fyrri hluta ársins 2020.

Áhugasamir rekstraraðilar verða beðnir að leggja fram  
upplýsingar um sjálfan sig og reksturinn sem er 
fyrirhugaður er. 

Nánari upplýsingar á skrifstofu  
Sjómannadagsráðs  
í síma 585 9300  
sdr@sjomannadagsrad.is

Rekstur hárgreiðslustofu 
og fótaaðgerða- og snyrtistofu
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atvinna@mbl.is  •  Sölufulltrúi •  Richard Richardsson, richard@mbl.is, 569 1391 
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Stafrænn leiðtogi 

Fjármála- og efnahagsráðuneytið leitar að öflugum og reynslumiklum leiðtoga til að leiða stafræna 

umbreytingu í þjónustu ríkisins. Um er að ræða nýtt starf og hefur viðkomandi tækifæri til að koma að 

mótun stafrænnar þjónustu hjá ríkinu. 

Efling stafrænnar þjónustu er eitt af forgangsmálum stjórnvalda og hefur ríkisstjórnin ákveðið að stafræn 

samskipti verði meginsamskiptaleið almennings við hið opinbera fyrir lok ársins 2020. 

Umsóknarfrestur er til og með 2. desember. Nánari upplýsingar 

um starfið má finna á Starfatorgi og heimasíðu Capacent.

Helstu verkefni 

Stýra starfi verkefnastofu um Stafrænt Ísland.

Móta markmið, áherslur og forgangsröðun verkefna.

Tryggja samstarf um stafræna þjónustu við hagaðila 

m.a. ráðuneyti, stofnanir og sveitarfélög. 

Annast áætlanagerð, framkvæmd og eftirfylgni 

verkefna.

Taka þátt í alþjóðlegu samstarfi á sviði stafrænnar 

þróunar.

Gert er ráð fyrir því að stafrænn leiðtogi gegni 

hlutverki formanns í stýrihópi fjármála- og 

efnahagsráðherra um Stafrænt Ísland.

Menntunar og hæfniskröfur

Háskólamenntun eða önnur menntun sem nýtist í 

starfi. 

Yfirgripsmikil reynsla af stjórnun innleiðingar 

stafrænnar þjónustu. 

Víðtæk yfirsýn yfir hagnýtingu upplýsingatækni. 

Stjórnunarreynsla og reynsla af samningagerð.

Leiðtogahæfileikar og rík aðlögunarhæfni.

Hæfileiki til að miðla upplýsingum og afla verkefnum 

stuðnings.

Rík þjónustulund, frumkvæði og drifkraftur. 

Góð kunnátta í íslensku og ensku.
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Félagsráðgjafi starfar í teymi Austurlandslíkansins er kemur að málefnum barna og 
fjölskyldna í samstarfi við skóla, leikskóla og heilsugæslu. Teymið starfar að hluta til í 
leik- og grunnskólum þeirra sex sveitarfélaga sem standa að Félagsþjónustu Fljóts-
dalshéraðs. Auk þess að sitja í teyminu, starfar félagsráðgjafi innan fjölskyldusviðs og 
sinnir m.a. barnaverndarmálum ásamt öðrum þeim störfum sem almennt tilheyra sviðinu. 

Félagráðgjafi starfar meðal annars eftir barnaverndarlögum nr. 80/2002, og lögum um 
félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991, lögum um málefni fatlaðs fólks með lang- 
varandi stuðningsþarfir nr. 38/2018, stjórnsýslulögum nr. 37/1993 og öðrum lögum er 
lúta að sviðinu.

Menntunar- og hæfniskröfur:
· Starfsréttindi í félagsráðgjöf
· Þekking og reynsla af félagsþjónustu og barnavernd
· Getu og vilja til samvinnu og hæfni til að starfa í teymi og hugsa í lausnum
· Reynsla af starfi í opinberri stjórnsýslu
· Góð alhliða tölvukunnátta, þekking á Navision og OneSystems er kostur
· Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

· Góðir samskiptahæfileikar og hæfni til að tjá sig í ræðu og riti
· Kostur að hafa PMTO meðferðarmenntun
· Bílpróf 

Umsóknarfrestur er til og með 13. desember 2019.

Störfin eru laus frá og með næstu áramótum.
Öllum umsóknum verður svarað.
Umsókn ásamt starfsferilsskrá og kynningarbréfi sem greinir frá ástæðu umsóknar og 
rökstuðningi fyrir hæfni í starfið skulu berast á netfangið julias@egilsstadir.is
Nánari upplýsingar um starfið veitir Júlía Sæmundsdóttir, félagsmálastjóri, í síma 
4700700.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi 
stéttarfélags.
Fólk af báðum kynjum er hvatt til að sækja um.
Vinnustaðir Fljótsdalshéraðs eru reyklausir og fjölskylduvænir.

Félagsráðgjafar í Austurlandslíkaninu

Tvær lausar stöður félagsráðgjafa í Austurlandslíkaninu hjá Félagsþjónustu Fljótsdalshéraðs.  
Önnur staðan er til eins árs, með möguleika á framlengingu, hin er framtíðarráðning.

capacent.is
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– erum við með réttu manneskjuna

Ráðgjafar okkar búa  
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Smáauglýsingar
Sumarhús

Sumarhús – Gestahús – 
Breytingar 
�  Framleiðum stórglæsileg sumarhús 
    í ýmsum stærðum.  
� Tökum að okkur stækkun og 
    breytingar á eldri húsum.  
�  Smíðum gestahús – margar 
   útfærslur.  
�  Sjáum um almennt viðhald á 
   sumarhúsum og sólpöllum.  
�  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 

Byggingavörur

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

Húsviðhald

MÁLARA vantar fleiri verkefni ! 
Tek að mér alla málningarvinnu, mála 
veggi og loft, spartla og lakka, laga 
glugga og hurðir, gólfmálun.  
Hafið samband 8496513. 

Málarar

Tilboð/útboð

Tillaga að breyting á deili- 
skipulagi vegna áforma  
um vindorkunýtingu við  

Lagarfossvirkjun og nágrenni 

Deiliskipulagslýsing er sett fyrir breytingu á deili- 
skipulagi á iðnaðarsvæði Lagarfossvirkjunar (I3). 
Lýsingin er unnin í samræmi við 1.mgr. 43. gr. 
skipulagslaga nr. 123/2010 og 2. mgr. 6. gr. laga nr. 
105/2006 um umhverfismat áætlana.

Svæðið sem lýsingin nær til er iðnaðarsvæði I3 
Lagarfossvirkjun skv. aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs 
2008-2028. Fyrirhuguð breyting gerir ráð fyrir að 
reistar verði tvær vindmyllur, samtals allt að 10 MW 
á iðnaðarsvæðinu. 

Bæjarstjórn Fljótsdalshéraðs samþykkti deiliskipu-
lag fyrir Lagarfossvirkjun og nágrenni þann 15. júní 
2005.

Tillagan er sett fram á uppdrætti og greinagerð. 

Tillagan er aðgengileg á vef Fljótsdalshéraðs. 

Kynningarfundur verður þann 28. nóvember nk.  
milli kl. 13:00 og 15:00 í Miðvangi 31, Egilsstöðum. 

Frestur til að skila inn skriflegum athugasemdum 
rennur út þann 4. janúar 2020. Athugasemdir skal 
senda í tölvupósti til gunnlaugur@fljotsdalsherad.is  
og dandy@fljotsdalsherad.is eða í bréfpósti að  
Lyngási 12, Egilsstöðum.  

Tilkynningar

Raðauglýsingar 569 1100

Raðauglýsingar

Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi með 
því að senda ósk um það á irh@verkis.is.

Dreifistöð á Faxagarði

Tilboð verða opnuð á skrifstofu Faxaflóahafna 
16. desember n.k. kl. 11:00.

Faxaflóahafnir sf. óska eftir tilboðum í verkið:

Verkið felst í byggingu nýrrar 180 m2 dreifistöðvar á 
Faxagarði í Reykjavík auk lagningu innanhúss lagna og 
uppsetningu innréttinga. Húsið er timburklætt stálgrindar-
hús sem skiptist í 5 rými. Leggja á fráveitu-, neysluvatns-, 
hita- og snjóbræðslulagnir auk uppsetningu á lofræsibúnaði 
og ristum.

Nokkrar helstu magntölur eru:
Timburklæddir útveggir
Léttir innveggir
Stálvirki
Timburásar
Hitalagnir
Snjóbræðslulagnir
Raflagnir

         

204 m2 
120 m2

12.000 kg 
580 m 
160 m 
112 m 

970 m  

Fundir/Mannfagnaðir 
 
 
 
   
   
    
 

Ríkiskaup  

Allar útboðsauglýsingar eru birtar á 
 utbodsvefur.is 
 
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.  
 
 
 
 
      
   
 

Spennandi tækifæri 
á Flateyri! 

Bakkabúðin ehf. (N1 verslun, eignahlutafélag 
með dreifðu eignarhaldi) auglýsir eftir  
rekstraraðila. Bakkabúðin er bensínstöð og 
verslun með ýmsar nauðsynjavörur,  
veitingasölu og vörur frá N1. Leitað er eftir 
hugmyndaríkum aðila sem tæki að sér dag- 
legan rekstur búðarinnar með breytingar í 
huga. Nýr rekstaraðili þarf að geta tekið við 
um áramótin 2019/2020. Um er að ræða 
spennandi tækifæri fyrir hugmyndaríkan 
einstakling sem hefur reynslu af rekstri og 
ríka þjónustulund. Frábært tækifæri fyrir 
einstakling eða fjölskyldu sem vill breyta til 
og búa í litlu og vinalegu bæjarfélagi í faðmi 
vestfirskra fjalla. 
 
Umsóknarfrestur til 10. desember 
Tekið er við umsóknum og ferilskrá á: 
bakkabudin@gmail.com  

 

Félag sjálfstæðismanna 
um fullveldismál  
Sunnudaginn 1. desember verður haldinn 
stofnfundur Félags sjálfstæðismanna um 
fullveldismál.  
Markmið félagsins skal vera að efla samhug 
sjálfstæðismanna um fullveldið með því að 
halda til haga og verja, með fræðslu og 
upplýsingum, grunngildi Sjálfstæðisflokks-
ins um frjálst og fullvalda Ísland.  
Fundurinn verður haldinn 1. desember í 
Valhöll, Háaleitisbraut 1 og hefst kl. 14:00. 
Húsið opnar kl. 13:30.  
Nánari dagskrá auglýst síðar. 

 

 
 
 
 
  

Hakið - salernishús  
ÚTBOÐ NR. 21090 

 Framkvæmdasýsla ríkisins, fyrir hönd 
Þingvallanefndar óskar eftir tilboðum í smíði á 
fimm salernishúsum. Þessum forsmíðuðu húsum 
verður komið niður á steyptar undirstöður á 
þremur stöðum á Þingvöllum, ásamt tilheyrandi 
lagnavinnu. 
Heildar byggingarmagn fyrir öll húsin eru um 238 
m2 og millipallar um 38 m2. 
 Tilboðum skal skila inn á TendSign útboðsvef 
Ríkiskaupa fyrir kl. 13:00, 13. desember 2019. 
Verkinu skal vera að fullu lokið 15. ágúst 2020. 
 
Útboðsgögn eru í rafræna útboðskerfinu TendSign 
og skal tilboðum skilað þar inn. 
Útboðsgögnin verða aðgengileg á vefnum 
þriðjudaginn 26.nóvember 2019. 
Nánari upplýsingar og kröfur til verksins í 
útboðskerfi Ríkiskaupa www.tendsign.is 
Leiðbeiningar: https://www.rikiskaup.is/is/utbods-
thjonusta/leidbeiningar-fyrir-tendsign 
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