
Sveitarstjóri Borgarbyggðar

Borgarbyggð er landstórt sveitarfélag 
með um 4000 íbúa og 6 þéttbýliskjarna 
sem eru Borgarnes, Hvanneyri, Bifröst, 
Kleppjárnsreykir, Varmaland og Reykholt. Þar 
er öflugt skólasamfélag með 5 leikskólum, 2 
grunnskólum, menntaskóla og 2 háskólum. 

Hjá sveitarfélaginu starfa um 300 manns 
og einkunnarorð þess eru: Menntun, saga, 
menning.

Nánari upplýsingar um sveitarfélagið má finna á 
www.borgarbyggd.is. 

Nánari upplýsingar veita Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) og Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) í síma 511-1225.  
Umsóknarfrestur er til og með 28. des. 2019. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að fylgja starfsferilskrá og 
kynningarbréf. 

Menntunar- og hæfniskröfur:Helstu viðfangsefni og ábyrgð:
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Intellecta, Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.
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Forstöðumaður tæknideildar Faxaflóahafna sf.
Auglýst er laust til umsóknar starf forstöðumanns tæknideildar Faxaflóahafna sf. 

Leitað er eftir tækni- eða verfræðimenntaðri manneskju sem 
hefur eftirfarandi til að bera:

• Háskólamenntun í tækni- eða verkfræði sem nýtist í starfi.

• Reynslu af verklegum framkvæmdum og mannvirkjagerð,  
sem jafna má til verkefna á sviði hafnarmála.

• Skipulagshæfni og hagnýtri reynslu af áætlanagerð.

• Færni í samskiptum við fólk og fyrirtæki.

• Góða tölvukunnáttu og færni í ensku.

• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.

Í starfinu felst m.a.:

• Umsjón og eftirlit hönnunar og hafnarframkvæmda

• Eftirlit með hafnarmannvirkjum Faxaflóahafna sf.

• Áætlanagerð um skilgreindar viðhalds- og nýframkvæmdir

• Umsjón og uppfærsla tæknigagna í eigu Faxaflóahafna sf.

• Önnur þau störf, sem viðkomandi kunna að vera falin og falla innan 
eðlilegs starfsviðs forstöðumanns tæknideildar

Umsókn og ferilskrá með nöfnum umsagnaraðila skal skilað til:  
Faxaflóahafna sf., Tryggvagötu 17, Reykjavík 
eða þær sendar mannauðs- og  launafulltrúa Faxaflóahafna sf. á netfangið olafur@faxafloahafnir.is. 
Nánari upplýsingar veitir hafnarstjóri gislig@faxafloahafnir.is  eða í síma 525 8900.
Umsóknarfrestur er til og með föstudag 10. janúar n.k.

Faxaflóahafnir hafa staðist jafnlaunavottun og hlotið Jafnlaunamerki Velferðarráðuneytis.

Hafnarstjóri Faxaflóahafna sf. 
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atvinna@mbl.is  •  Sölufulltrúi •  Richard Richardsson, richard@mbl.is, 569 1391 
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Gert er ráð fyrir 152,8 millj-
óna króna afgangi af rekstri
Vestmannaeyjabæjar á næsta
ári, skv. fjárhagsáætlun sem
bæjarstjórn samþykkti í síð-
ustu viku. Áætlaðar tekjur á
árinu 2020 eru 6.619 m.kr. og
hækka um 336 m.kr. frá áætl-
un 2019. Vegna óvissu í sjáv-
arútvegi eru tekjur varlega
áætlaðar og ekki gert ráð fyr-
ir að skattar á næsta ári skili
bæjarsjóði meiru en í ár. 

40% útgjalda í fræðslumál
Rekstarútgjöld Vest-

mannaeyjabæjar á næsta ári
eru áætluð 6.591,5 m.kr. á
árinu 2020 og þar af fara um
40% til fræðslumála. Rekstr-
argjöld aðalsjóðs hækka um
347 m.kr. frá áætlun þessa
árs. Skýrist sú hækkun að-
allega af launa- og verð-
lagsspá Hagstofu Íslands sem
stuðst var við í áætlanagerð-
inni og auknum fram-
kvæmdum. Verður rúmum
milljarði króna varið á næsta
ári til ýmissa verkefna og
uppbyggingar. Má þar nefna
byggingu nýrrar slökkvi-
stöðvar, íbúðir fyrir fatlaða,
sorporkustöð, skipalyftukant
og nýjar bæjarskrifstofur.
Einnig á að hefja hönnun á
nýrri viðbyggingu við Ham-
arsskóla.

Meðal annarra áherslu-
verkefna má nefna áfram-
haldandi heilsueflingu eldri

borgara, gerð hreystivallar,
uppbyggingu tölvu- og upp-
lýsingatæknimála hjá grunn-
skólanum, átak í aðgeng-
ismálum, gerð gönguleiða og
merkinga og uppbyggingu á
svonefndu Vigtartorgi. 

Fasteignagjöldin lækka
Álagningarprósenta út-

svars í Vestmannaeyjum
verður óbreytt á næsta ári,
14,46%. Fasteignaskattur
íbúðarhúsnæðis lækkar úr
0,33% í 0,291%. Fast-
eignaskattur á fyrirtæki
lækkar úr 1,65% í 1,55%. Með
því á að tryggja að mikil
hækkun á fasteignamati í
Vestmannaeyjum leiði ekki til
hækkunar á fasteignaskatti
íbúðareigenda og eigenda fyr-
irtækja, segir í fréttatilkynn-
ingu. Þar kemur einnig fram
að gjaldskrár fyrir þjónustu
bæjarins hækki ekki milli ára,
svo sem leikskólagjöld, gjald-
skrá Íþróttamiðstöðvar og
sundlaugar, matarskostnaður
fyrir börn í skólum, dagvist-
argjöld og fleira. 

„Fjárhagsstaða Vest-
mannaeyjabæjar er sterk.
Skuldir eru lágar og langt
undir viðmiðunarmörkum
sveitarstjórnarlaga. Það eru í
raun fá eða nokkur sveitar-
félög sem geta státað af álíka
góðri skuldastöðu,“ segir í til-
kynningu. 
sbs@mbl.is

Morgunblaðið/Sigurður Bogi

Vestmannaeyjar Íbúar í bænum eru nú um 4.300 talsins. 

Framkvæmdir
og rekstur í plús
� Óbreytt útsvar � Sterk staða
bæjarsjóðs � Varleg áætlun 
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Vegna veikinda er laus staða 
þýskukennara á vormisseri 2020 við 

Menntaskólann í Reykjavík. 
Óskað er eftir kennara með réttindi til að kenna 
þýsku á framhaldsskólastigi.  

Launakjör eru samkvæmt stofnanasamningi 
skólans við Kennarasamband Íslands. 

Umsóknarfrestur er til og með 20. desember 2019.  
Umsóknum skal skilað inn á Starfatorg  
(www.starfatorg.is). Nánari upplýsingar um starfið 
veitir Elísabet Siemsen rektor í síma 545 1900 eða í 
netfangið: rektor@mr.is og Einar Hreinsson konrektor 
í síma 545 1900 eða í netfangið: einar@mr.is. 

Við hvetjum konur jafnt sem karla  
til að sækja um starfið. 

Þýskukennari

Athygli umsækjenda skal vakin á því að samkvæmt 
lögum um framhaldsskóla nr. 92/2008 er ekki heimilt að 
ráða einstakling til starfa sem hlotið hefur dóm fyrir brot 
á XXII.kafla almennra hegningarlaga og því er beðið um 

sakavottorð áður en af ráðningu getur orðið.

Hafnargæslumaður við Grundartangahöfn.

Faxaflóahafnir sf. óska eftir að ráða hafnargæslumann við Grundartangahöfn. 

Starfið felst m.a. í aðgangsstjórnun og öryggisgæslu á afgirtu svæði Grundartanga og almennri 
hafnargæslu þar.

Viðvera starfsmanns er í vakthúsi Grundartangahafnar og unnið er allan sólarhringinn samvæmt 
fyrirliggjandi vaktakerfi.

• Meginverkefni eru aðgangsstjórnun, öryggisgæsla, eftirlit með farmverndarskjölum,    
skráning á umferð og farmi og önnur tilfallandi störf tengd starfssviði viðkomandi starfs.

• Hæfniskröfur eru gott líkamlegt og andlegt ástand, góð íslensku-, ensku-, og almenn  
tölvukunnátta.  Starfsmaður skal sækja námskeið Samgöngustofu um hafnargæslu.

Þar sem í gildi eru ákvæði laga um hafnavernd þá er óskað eftir að umsækjandi leggi fram 
hreint sakavottorð með umsókn sinni.

Umsókn ásamt ferilskrá sendist til Faxaflóahafna sf., á netfangið olafur@faxafloahafnir.is, eigi 
síðar en föstudaginn 20. desember n.k.

Nánari upplýsingar um starfið gefur  
Bergsteinn Ísleifsson, öryggisfulltrúi, bergsteinn@faxafloahafnir.is 

Faxaflóahafnir hafa staðist jafnlaunavottun og hlotið Jafnlaunamerki Velferðarráðuneytis.

Ráðgjafar okkar búa  
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capacent.is

Við gætum  
verið með næsta 
starfsmann  
mánaðarins á skrá

Ánægðir viðskiptavinir  
eru okkar besta auglýsing

Sérfræðingar í 
ráðningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is

Alls 13.608 Reykvíkingar
tóku þátt í atkvæðagreiðsl-
unni Betri hverfi sem efnt var
til á dögunum, en þar átti fólk
þess kost að velja hvenær
ýmsar framkvæmdir á vegum
borgarinnar í hverfunum
komi til framkvæmda. Á kjör-
skrá voru 198.422 íbúar og
var þátttaka þeirra í kosning-
unum 12,5%. 

Mest kjörsókn í Grafar-
holti og Úlfarsárdal

Besta kjörsóknin var í
Grafarholti og Úlfarsárdal en
þar tóku þátt alls 17,8% íbúa á
kjörskrá. Konur eru fimmta
árið í röð í meirihluta þeirra
sem kjósa eða 60,54% og þátt-
taka þeirra er meiri í öllum
hverfum. Kjörsókn er mjög
breytileg eftir aldri. Best var
hún í aldursflokknum 31-40
ára og næstbest hjá 41-50 ára.
Þátttaka í yngstu og elstu
hópunum var lítil. 

Verkefnin sem voru kosin
núna koma til framkvæmda á
næsta ári. Af því sem valið
var má nefna að mestan
stuðning meðal íbúa í Árbæ
fékk að koma þar upp þrí-
skiptum flokkunartunnum
fyrir rusl, setja upp standa
fyrir hjólreiðaviðgerðir og

bæta aðstöðu og aðgengi til
útivistar við Rauðavatn. Efst
á blaði Breiðholtsbúa er að
koma upp fjölskyldugarði í
Seljahverfi og umbætur og
fegrun í Spönginni er það sem
fólk í Grafarvogi vildi helst.
Meðal Hlíðabúa skoraði hæst
að göngustígur yfir í Öskju-
hlíðina yrði endurbættur sem
og leikvöllur á Klambratúni. 

Vilja sleðabrekku
Meðal Grafarhyltinga og

Úlfarsárdæla var mest
stemning fyrir því að setja
upp sleðabrekku í Úlfarsárdal
og að gróðursett yrði meira
við Reynisvatn og í hlíðum
Úlfarsfells. Í Fossvoginum
kusu svo margir með þeirri
hugmynd, sem verður að
veruleika, að gróðursetja
rabarbara og berjarunna víða
um hverfið. sbs@mbl.is

Rabarbari og tré
við Reynisvatnið 
� Betri hverfi � 12,5% tóku þátt 

Morgunblaðið/Sigurður Bogi

Grafarholt Margt áhugavert
er að gerast í hverfinu. 
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EMBÆTTI REKTORS HÁSKÓLA 
ÍSLANDS ER LAUST TIL UMSÓKNAR

Rektor er forseti háskólaráðs. Hann er yfirmaður 
stjórnsýslu háskólans og æðsti fulltrúi hans og 
talsmaður gagnvart mönnum og stofnunum innan 
háskólans og utan hans. Hann stýrir starfsemi 
háskólans og hefur frumkvæði að því að háskólaráð 
marki sér heildarstefnu í málefnum háskólans. Hann 
ber ábyrgð á framkvæmd stefnu háskólans og 
tengslum háskólans við innlenda og erlenda 
samstarfsaðila. Rektor ber ábyrgð á og hefur eftirlit 
með allri starfsemi háskólans, þ.m.t. ráðningar- og 
fjármálum einstakra fræðasviða og stofnana. Hann 
ber ábyrgð á gerð starfs- og rekstraráætlana og að 
þær séu samþykktar af háskólaráði. Á milli funda 
háskólaráðs fer rektor með ákvörðunarvald í öllum 
málum háskólans.

Um laun og önnur starfskjör rektors fer samkvæmt 
ákvörðun fjármála- og efnahagsráðherra, sbr. 39. gr. 
a. laga um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, nr. 
70/1996.

Mennta- og menningarmálaráðherra skipar 
háskólarektor til fimm ára samkvæmt tilnefningu 

háskólaráðs, sbr. 8. gr. laga um opinbera háskóla. 
Tilnefning háskólaráðs fer fram að undangengnum 
kosningum í háskólanum, sbr. 6. gr. reglna  
háskólans. Miðað er við að rektorskjör fari fram 
18.–20. febrúar næstkomandi. Skipunartímabil 
rektors er fimm ár, frá 1. júlí 2020.

Embættisgengir eru þeir einir sem hafa 
prófessorshæfi á viðurkenndu fræðasviði Háskóla 
Íslands, leiðtogahæfileika og skýra og metnaðarfulla 
framtíðarsýn fyrir háskólann, ríka samskiptahæfni og 
víðtæka reynslu af stjórnun og stefnumótun. 
Háskólaráð ákvarðar hvaða umsækjendur uppfylla 
skilyrði um embættisgengi, sbr. 2. tl. 6. gr. reglna 
háskólans. Einungis þeir sem þegar hafa fengið 
formlegan hæfnisdóm sem prófessor við 
viðurkenndan háskóla áður en umsóknarfrestur 
rennur út teljast uppfylla skilyrði um prófessorshæfi. 

Umsóknir skulu hafa borist starfs- 
mannasviði, Aðalbyggingu Háskóla 
Íslands, Sæmundargötu 2, 102 Reykjavík, 
eigi síðar en 3. janúar 2020.

Í samræmi við 1. mgr. 8. gr. laga nr. 85/2008 um opinbera háskóla og 6. gr. reglna 
nr. 569/2009 fyrir Háskóla Íslands, auglýsir háskólaráð Háskóla Íslands hér með 
laust til umsóknar embætti rektors Háskóla Íslands.

Laus er til umsóknar staða umsjónarmanns fasteigna 
við Menntaskólann í Reykjavík. Staðan er laus frá og 
með 1. janúar 2020. Um er að ræða 100% starf. 
Umsókninni skal fylgja yfirlit yfir nám og fyrri störf  
auk meðmæla. 

Hæfni- og menntunarkröfur:  
• Lipurð, þjónustulund og stundvísi
• Að geta brugðist við og tekið að sér minniháttar viðhald
• Þekking á hússtjórnarkerfum/loftræstikerfum/tæknikerfum
• Þekking á öryggismálum og eldvörnum
• Að geta brugðist við og tekið að sér minniháttar viðhald
• Íslensku- og enskukunnátta
• Tölvukunnátta sem hæfir starfinu
• Iðnmenntun er æskileg

Menntaskólinn í Reykjavík er elsta menntastofnun landsins og hefur yfir 
að ráða nokkrum byggingum og eru nokkrar þeirra undir Minjavernd. 
Lóð skólans afmarkast af Lækjargötu, Amtmannsstíg, Þingholtsstræti og 
Bókhlöðustíg. 

Starfið er fjölbreytt og líflegt. Starfsmenn eru tæplega 80 og  
nemendafjöldi er 700. 

Launakjör eru samkvæmt stofnanasamningi skólans við SFR. 

Umsóknarfrestur er til og með 20. desember 2019.  Umsóknum skal 
skilað inn á Starfatorg  
(www.starfatorg.is). Nánari upplýsingar um starfið veitir Elísabet 
Siemsen rektor í síma 545 1900 eða í netfangið: rektor@mr.is og Einar 
Hreinsson konrektor í síma 545 1900 eða í netfangið: einar@mr.is. 

Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um starfið. 

Athygli umsækjenda skal vakin á því að samkvæmt lögum um 
framhaldsskóla nr. 92/2008 er ekki heimilt að ráða einstakling til starfa 
sem hlotið hefur dóm fyrir brot á XXII.kafla almennra hegningarlaga og 
því er beðið um sakavottorð áður en af ráðningu getur orðið.

Umsjónarmaður fasteigna 
Menntaskólans í Reykjavík

Póst- og fjarskiptastofnun óskar eftir að ráða í stöðu sérfræðings í netöryggissveit PFS. 
Netöryggissveitin hefur það hlutverk að fyrirbyggja, draga úr og bregðast við hættu  
vegna netárása eða hliðstæðra öryggisatvika í þeim tölvukerfum sem falla undir 
starfssvið hennar. Sveitin leitast við að greina atvik af þessu tagi, takmarka útbreiðslu 
þeirra og tjón af þeirra völdum.  

Helstu verkefni og ábyrgð: 
• Meðhöndlun öryggisatvika og greining veikleika í tölvu- og netkerfum 
• Upplýsingaskipti við þjónustuhóp og aðra ytri aðila  
• Þátttaka í alþjóðlegu samstarfi um öryggi Internetsins 
• Ráðgjöf og upplýsingar varðandi öryggismál á netinu 
• Aðstoð við uppbyggingu þekkingar í meðhöndlun öryggisatvika hjá innlendum  

netöryggishópum 

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Háskólapróf í verk-, tækni- eða tölvunarfræði eða á öðrum sviðum ef viðkomandi hefur 

haldgóða reynslu á sviði netöryggis 
• Sérmenntun eða starfsreynsla á sviði hugbúnaðargerðar og/eða öryggisgreininga er æskileg 
• Umsækjendur þurfa að eiga auðvelt með að starfa sjálfstætt sem og í hópi og jafnframt búa 

yfir þeim sveigjanleika og festu sem nauðsynleg er til að ná árangri í starfi 

• Gerð er krafa um mikla greiningarhæfni, öguð og skipulögð vinnubrögð 
• Búa yfir skilningi á internettækni ásamt færni til að meta upplýsingar um áhættu og áhrif 
• Geta til að miðla tæknilegum upplýsingum til annarra 
• Góð íslensku og enskukunnátta, bæði töluð og rituð, er áskilin 
• Umsækjendur þurfa að geta unnið undir álagi og hafa tamið sér skipulag í vinnubrögðum 

PFS hvetur konur jafnt sem karla til að sækja um störf hjá stofnuninni.  

Umsóknarfrestur er til og með 16. desember nk. Umsjón með starfinu hefur Þorleifur Jónas-
son forstöðumaður tæknideildar. Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu PFS www.pfs.is eða á 
Starfatorgi. 

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er 
grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Krafist er saka- 
vottorðs. Umsækjandi þarf að gangast undir og standast bakgrunnsskoðun og öryggisvottun 
Ríkislögreglustjóra. 

Póst- og fjarskiptastofnun lítur svo á að umsókn gildi í 6 mánuði frá dagsetningu hennar, 
nema umsækjandi ákveði umsókninni skemmri gildistíma.

Hlutverk Póst- og fjarskiptastofnunar er að tryggja hagkvæm, örugg og aðgengileg fjarskipti og póstþjónustu og efla virka samkeppni á markaði. 
Meginþungi starfseminnar eru fjarskipti og tengd mál. Hjá PFS starfa 27 starfsmenn, aðallega sérfræðingar við úrlausn tæknilegra, viðskiptalegra 
og lagalegra verkefna er tengjast hlutverki stofnunarinnar. Sjá nánari upplýsingar á www.pfs.is

Sérfræðingur í netöryggissveit PFS (CERT-ÍS) 

Móttökuritari - 55% staða 
Staðan getur tímabundið krafist hærra hlutfalls.  
Laus um áramót. Reyklaus vinnustaður. 

Staðan krefst mikillar sjálfstæðni, bókhaldsþekkingar, 
tölvureynslu og reynslu í mannlegum samskiptum. 

Vinsamlegast sendið umsóknir ásamt ítarlegri ferilskrá  
og kynningarbréfi til utlitslaekning@utlitslaekning.is.   
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Móttökuritari

AUGLÝSINGASÍMI

569 1100
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Um er að ræða hús sem var byggt árið 2007 sem  
er alls 4194,1 fm. og stendur á 14.534 fm. lóð.
Kexverksmiðjan Frón hefur verið með starfsemi í húsinu. 

Húsið skipist í skrifstofur, framleiðslusal, lager, frysti, vinnslusal og 
verkstæði. Gott rekkakerfi er í frystinum sem stuðlar að góðri nýtingu 
hans. Góðar innkeyrsludyr og auðvelt að fjölga þeim. Mjög auðvelt er 
að breyta húsnæðinu og aðlaga það að þörfum viðkomandi aðila.

Eignin stendur á 14.534 fm. lóð og er með miklum ónýttum 
byggingarrétti. Miklir möguleikar eru til stækkunar og skv. gildandi 
deiliskipulagi má byggja húsnæði allt að 17 m að hæð og  með 3,5 m 
kjallara  (sjá meðfylgjandi tölvumynd af húsnæði til hliðsjónar). Lóðin 
hentar einstaklega vel fyrir fyrirtæki sem þurfa mikið og gott útisvæði, 
t.d. bílaumboð, bílaleigur o.s.frv.

Leigusali bíður upp á endurnýjun og aðlögun hússins í tengslum við 
langtímaleigusamninga allt skv. þörfum og í samráði við leigutaka.

TIL SÖLU EÐA LEIGU  
Tunguháls 6, 110 Reykjavík

Helstu stærðir:

SKRIFSTOFUR: 352 fm.  á tveimur 
hæðum,  2,8 m lofhæð.

SALUR OG LAGER: 1.346 fm.   
4,9 m lofthæð.

FRYSTIR: 873 fm.  9 m lofthæð.

KJALLARI/JARÐHÆÐ: 1.598 fm.  
3,6 m lofthæð.

Frekari upplýsingar veita:  
Sverrir Pálmason, löggiltur fasteignasali og lögmaður, sími  

Tölvugerð hugmynd að breytingum.



Um er að ræða spennandi eign á góðum stað  
sem getur hentað undir ýmiskonar starfsemi.  
ÍSAM var með starfsemi í húsnæðinu.

Eignin er alls 4.088,8 fm. og stendur á rúmgóðri 7.907 fm. lóð, með 
fjölda bílastæða og góðu útiplássi baka til. Aðkoma að eigninni er góð.

Góða innkeyrsludyr eru inn í húsnæðið að framan og baka til. Um er að 
ræða spennandi eign sem gæti hentað undir ýmiskonar starfsemi. 

Leigusali bíður upp á endurnýjun og aðlögun hússins í tengslum við 
langtímaleigusamninga allt skv. þörfum og í samráði við leigutaka.

Eignin skiptist svo:

TUNGUHÁLS 9
Vörugeymsla (lager, kælir og frystir) 
samtals 2.438,7 fm. 

Mjög góð lofthæð yfir stærstum 
hluta; ýmist 6-7 m. og 11 m.
Skrifstofurými um 1.051,6

TUNGUHÁLS 11
Vörugeymsla; 6,7 m. lofthæð.

867 1001 (sverrir@jas.is)  og Arnar Sölvason í síma 896 3601

TIL LEIGU  
Tunguhálsi 9-11, 110 Reykjavík

Tölvugerð hugmynd að breytingum.
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Úrskurðarnefnd velferðarmála óskar eftir að ráða ritara til starfa í 75% starf.  
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

SKRIFSTOFUSTARF

Helstu verkefni:
Skráning mála í málaskrá og önnur dagleg umsýsla 
gagna, símavarsla, móttaka í afgreiðslu og önnur 
tilfallandi verkefni skrifstofunnar. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Stúdentspróf er skilyrði eða sambærileg menntun 

sem nýtist í starfi
• Reynsla af skrifstofustörfum
• Góð almenn tölvukunnátta  
• Góð færni í íslensku og ensku 
• Metnaður, nákvæmni og sjálfstæð vinnubrögð
• Jákvæðni og lipurð í samskiptum

Úrskurðarnefnd velferðarmála er 

sjálfstæð stofnun. Hlutverk nefndarinnar 

er að úrskurða í kærumálum vegna 

stjórnvaldsákvarðana eftir því sem mælt 

er fyrir um í lögum sem kveða á um 

málskot til nefndarinnar.

Upplýsingar um úrskurðarnefnd 

velferðarmála er að finna á heimasíðu 

nefndarinnar www.urvel.is

Umsókn skal fylgja ferilsskrá með upplýsingum um menntun og fyrri störf. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 

um ráðningu liggur fyrir. Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og SFR  hafa gert. 

Umsóknin getur gilt í 6 mánuði.

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is Umsóknarfrestur er til og með 30. desember 2019. 

www.skagafjordur.is

Sviðsstjóri veitu- og framkvæmdasviðs 
Sveitarfélagið Skagafjörður óskar eftir að ráða lausnamiðaðan og metnaðarfullan 
einstakling í starf sviðsstjóra veitu- og framkvæmdasviðs Sveitarfélagsins 
Skagafjarðar. Á veitu- og framkvæmdasviði starfa um 25 manns að fjölbreyttum 
verkefnum; hita- og vatnsveitu, viðhaldi- og nýbyggingu fasteigna, gatnagerð, 
fráveitu, umhverfis- og hreinlætismálum o. fl.

Æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Laun og starfskjör fara eftir samningum Launanefndar sveitarfélaga við viðkomandi stéttafélag.

Umsóknarfrestur er til 23. desember nk.  
Umsóknum ásamt starfsferilskrá og kynningarbréfi skal skila í gegnum íbúagátt sem finna má á 
heimasíðu sveitarfélagsins. Nánari upplýsingar um starfið sem og frekari menntunar- og hæfniskröfur 
má finna á heimasíðu sveitarfélagsins www.skagafjordur.is (laus störf). Ítarlegri upplýsingar um starfið 
veita Sigfús Ingi Sigfússon, sveitarstjóri í síma 455-6000, netfang sigfus@skagafjordur.is og Indriði Þór 
Einarsson, sviðsstjóri veitu- og framkvæmdasviðs í síma 455-6000, netfang indridi@skagafjordur.is.

Helstu verkefni:
• Yfirumsjón með veitu- og framkvæmdamálum 

sveitarfélagsins
• Umsjón með útboðum og verksamningum
• Verkefnastjórn sérverkefna
• Stefnumótun á veitu- og framkvæmdasviði og 

sveitarfélaginu í heild í samstarfi við yfirstjórn 
sveitarfélagsins

• Samskipti og upplýsingagjöf til kjörinna fulltrúa, 
viðskiptavina og íbúa sveitarfélagsins

Menntunar-  og hæfniskröfur:
• Verk- eða tæknifræðimenntun sem nýtist í starfi
• Þekking og reynsla af stjórnun og rekstri
• Forystu- og skipulagshæfileikar
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi
• Tungumálakunnátta 
• Góð tölvukunnátta 

Launafulltrúar, 
gjaldkerar, 
þjónustufulltrúar

hagvangur.is

200 mílur

Ánægðir viðskiptavinir  
eru okkar besta auglýsing

Sérfræðingar í 
ráðningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is
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Ertu að leita að rétta 
starfsfólkinu?

75 til 90 þúsund manns, 18 ára og eldri, lesa blöð 
Morgunblaðsins með atvinnuauglýsingum í hverri viku*

Þrjár birtingar á verði einnar

Birt í atvinnublaði Morgunblaðsins � ������	
��  	���������
Birt í atvinnublaði Morgunblaðsins  �����������

����  mbl.is

Sölufulltrúi Richard Richardsson,  
atvinna@mbl.is, 569 1391

* samkvæmt Gallup jan.-mars 2019
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Smáauglýsingar 569 1100

Hljóðfæri

Gítarinn ehf.
Stórhöfði 27

Sími 552 2125
www.gitarinn.is

Gítarar 
í miklu úrvali

�erð við allra h��

Kassagítarar 

á tilboði

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 

Bókhald

     NP Þjónusta 
Sé um liðveislu við 
bókhaldslausnir o.þ.h. 
Hafið samband í síma  
831-8682. 

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. 

Ýmislegt

Laugavegi 178, 105 Reykjavík
sími 551 3366. Opið virka daga 
kl. 10-18, laugardaga kl. 10-16

Misty

CHARM
Spangalaus haldari með 

breiðum hlýrum og breiður í 
bakið. Efnið í skálinni er létt, 
mótar fallega og heldur vel. 
Frábært hversdags en líka í 

líkamsræktina.
Verð 6.990,-

Tískuverslunin Smart 
Grímsbæ/Bústaðavegi  

Tunika st. 16-30. Kr. 4500 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sími 588 8050. 

 
- vertu vinur 

Fallega jólabjallan frá ERNU 
Fallaega jólabjallan frá Ernu kr. 
8.500,- Jólabjallan 2019 er nýr 
söfnunargripur frá ERNU. Hönnun; 
Ösp Ásgeirsdóttir. Sjá úrval jólagjafa 
á síðunni erna.is. 

ERNA, Skipholti 3, 
s. 552 0775,www.erna.is 

Verkfæri

YRSA 
mekkanískt gullhúðað vasaúr 
Jólagjöf í klassískum stíl, verð 
17.500,-. Mikið úrval af skarti, gjafa-
vöru og YRSA Reykjavík armbands-
úrum. 

ERNA Skipholti 3, 
s. 5520775, www.erna.is 

Húsviðhald

Gera fínt fyrir 
jólin?  

Tek að mér 
ýmiskonar 

húsaviðhald 
 Uppl. í síma 847 8704  

manninn@hotmail.com 

Tilkynningar

Lausafjáruppboð 
Einnig birt á www.naudungarsolur.is. 

Uppboð mun byrja á Borgarbraut 2, 340 Stykkishólmi á 
eftirfarandi eignum fimmtudaginn 19. desember kl. 
13:00, sem hér segir: 

Ford, Focus, Árgerð 2005, fnr. NH649, þingl. eig. Ásgeir Garðar 
Ásgeirsson, gerðarbeiðandi Sýslumaðurinn á Norðurlandi ves, 
fimmtudaginn 19. desember nk. kl. 13:00. 

Toyota, Avensis, Árgerð 2005, fnr. OS822, þingl. eig. Ásgeir Garðar 
Ásgeirsson, gerðarbeiðandi Sýslumaðurinn á Norðurlandi ves, 
fimmtudaginn 19. desember nk. kl. 13:00. 

Renault, Megane, Árgerð 2006, fnr. MR945, þingl. eig. Gallerí AMA 
ehf., gerðarbeiðandi Strikamerki - Gagnastýring hf., fimmtudaginn 
19. desember nk. kl. 13:00. 

Toyota, Avensis, Árgerð 2007, fnr. VD802, þingl. eig. Guðjón Ingi Sig-
urðsson, gerðarbeiðandi Sýslumaðurinn á Norðurlandi ves, fimmtu-
daginn 19. desember nk. kl. 13:00. 

Sýslumaðurinn á Vesturlandi 

10. desember 2019 

Nauðungarsala
Aflagrandi 40 Opin vinnustofa kl. 9-12.30, nóg pláss. Hreyfisalurinn 
er opinn kl. 9.30-11.30. Ukulele kl. 10, ókeypis kennsla og hljóðfæri á 
staðnum. Myndlist kl. 13. Söngfuglarnir, OPIN ÆFING, ALLIR VEL-
KOMNIR kl. 13.30. Kaffi kl. 14.30-15.20. Nánari upplýsingar í síma 411-
2702. Allir velkomnir. 
Árskógar Smíðar, útskurður, pappamódel með leiðbeinanda kl. 9-16. 
Gönguhópur með göngustjóra kl. 10. Samvera með presti kl. 10.30, 
(ath. fellur niður 2. janúar.) Jólasöngstund Kalla og Sigga kl. 13.45. 
Opin vinnustofa kl. 9-15. Hádegismatur kl. 11.40-12.50. Kaffisala kl. 
14.45-15.30. Heitt á könnunni, allir velkomnir. S. 535-2700. 
Dalbraut 18-20 Postulín kl. 9-16 í vinnustofu. 
Dalbraut 27 Upplestur úr kvæði Jóhannesar úr Kötlum um jóla- 
sveinana, kl. 11. í setustofu á fyrstu hæð.Prjónakaffi kl. 13.30 í vinnu-
stofu. 
Félagsmiðstöðin Hæðargarði 31 Við hringborðið kl. 8.50, postu-
línsmálun kl. 9, föndurhornið kl. 9, hádegismatur kl. 11.30, Selmu-hóp-
ur kl. 13-16, söngur kl. 13.30, síðdegiskaffi kl. 14.30. Allir velkomnir 
óháð aldri. Nánari upplýsingar í síma 411-2790. 
Félagsmiðstöðin Vitatorgi Bókband kl. 9. Handavinnuhópar/opin 
handverkstofa kl. 9-12. Vítamín í Valsheimilinu kl. 9.45. Frjáls spila-
mennska kl. 13-16. Prjónakaffi kl. 13. Samvera með presti kl. 13.30. 
Jólatónleikar Tónmenntaskóla Reykjavíkur kl. 14.30. Heitt á könnunni. 
Verið öll hjartanlega velkomin. Nánari upplýsingar í síma 411-9450. 
Garðabær Gönguhópur frá Jónshúsi kl. 10. Vatnsleikfimi kl. 7.30/ 
15.15. Qi-gong Sjálandi kl. 9. Liðstyrkur Ásgarði kl. 11.15. Karlaleik-
fimi Ásgarði kl. 12. Botsía Ásgarði kl. 12.45. Málun Smiðja Kirkjuhvoli 
kl. 13. Saumanámskeið í Jónshúsi kl. 13. Aðventustund kl. 14. Nem- 
endur úr listnámsbraut FG koma og kynna sig og verkefnið sem þau 
vinna með eldri borgurum eftir áramót. Línudans í Jónshúsi kl. 14.30. 
Gjábakki Kl. 9 handavinna, kl. 9.45 leikfimi. Kl. 11.30 jólahlaðborð! 
Grensáskirkja Á aðventunni lítum við innávið og leitum kyrrðar. 
Gott tækifæri gefst til þess í núvitundariðkun í kapellu Grensáskirkju á 
fimmtudögum kl. 18.15-18.45. Stundin er öllum opin, gengið inn í 
horninu hægra megin og inn ganginn. 
Gullsmári: Handavinna kl. 9 og 13. Jóga kl. 9.30 og 17. Brids kl. 13. 
Hraunbær 105 Kaffiklúbbur og spjall, allir velkomnir í frítt kaffi kl. 9. 
Handavinna með leiðbeinanda kl. 9–11.30. Bænastund kl. 9.30–10. 
Hádegismatur kl. 11.30. Sögustund kl. 12.30–14. Brids kl. 13-15. Jóga 
kl. 14.15-15.15. Samsöngur kl. 15.30-16.15, Matthías Ægisson leikur 
undir á píanó og allir eru velkomnir að vera með. 
Hraunsel Ganga í Kaplakrika alla daga kl. 8-12. Kl 9 dansleikfimi, kl. 
10 qi-gong, kl. 13 pílukast. 
Hvassaleiti 56-58 Morgunkaffi og spjall frá kl. 8.30-10.30. Jóga með 
Carynu kl. 9. Opin vinnustofa 9-16. Útvarpsleikfimi kl. 9.45. Botsía 
með Elínu kl. 10. Jóga með Ragnheiði 11.10-12. Jóga með Ragnheiði 
12.05-13. Félagsvist kl. 13.15. 
Selfoss Kl. 14. Aðventuhátíð: Hörpukórinn: stjórnandi Guðmundur 
Eiríksson, Jólahugvekja: Sr. Haraldur M. Kristjánsson, Vík, Barna- og 
unglingakór Selfosskirkju: stjórnandi Edit Molnár, Sögustund með 
Sirrý Guðmunds. Veitingar með jólaívafi kr. 1500.- 
Seltjarnarnes Vatnsleikfimi í sundlauginni kl. 7.10. Bókband Skóla-
braut kl. 9. Billjard Selinu kl. 10. Jóga með Öldu í salnum kl. 11. 
Kvennaleikfimi í Hreyfilandi kl. 11.30. Jóla-bingó í salnum kl. 13.30. 
Karlakaffi í safnaðarheimilinu kl. 14. Ath. söngurinn fellur niður á 
morgun föstudag. 

Félagsstarf eldri borgara

BORGARBYGGÐ

Skipulagsauglýsing
Sveitarstjórn Borgarbyggðar hefur á 185. fundi 
sínum þann 13. júní 2019, samþykkt að auglýsa 
eftirfarandi tillögur. Borgarbyggð auglýsir hér 
með skv. 1. mgr. 41. gr. og skv. 1.mgr. 30. gr. 
Skipulagslaga nr. 123/2010 eftirtaldar tillögur:

Hraunsnef í Norðurárdal  
– tillaga að breytingu á Aðalskipulagi 
Borgarbyggðar 2010 - 2022

Fyrirhugað er að breyta aðalskipulagi, bæta við 
frístundabyggð (F148) á um 40 ha svæði í landi 
Hraunsnefs, innan frístundasvæðisins er gert ráð 
fyrir 20 frístundahúsum.

Hraunsnef í Norðurárdal  
– tillaga að nýju deiliskipulagi 

Markmið tillögu er að gera ráð fyrir 20 lóðum undir 
frístundahús og lóð undir verslun og þjónustu, bæta 
við byggingarreitum undir núverandi byggingar, tvö 
íbúðarhús og undir gistiskála. 

Ofangreindar skipulagstillögur liggja frammi 
í Ráðhúsi Borgarbyggðar, Borgarbraut 14 í 
Borgarnesi frá 13. desember 2019 til 24. janúar 
2020 og eru einnig aðgengilegar á heimasíðu 
Borgarbyggðar www.borgarbyggd.is. 

Hverjum þeim aðila sem hagsmuna á að gæta 
er gefinn kostur á að gera athugasemd við 
skipulagstillögur. Athugasemdir og ábendingar 
skulu vera skriflegar og berast eigi síðar 
en mánudaginn 27. janúar 2020 í Ráðhús 
Borgarbyggðar, Borgarbraut 14, 310 Borgarnesi 
eða á netfangið borgarbyggd@borgarbyggd.is. 

Raðauglýsingar                                         569 1100

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

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

Ráðgjafar okkar búa  
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capacent.is

Við gætum verið 
með næsta starfsmann
mánaðarins á skrá


