Embætti lögreglustjóra
á Suðurnesjum
laust til umsóknar
•
Auglýst er laust til umsóknar embætti lögreglustjórans á Suðurnesjum.
Lögreglustjórinn á Suðurnesjum fer með stjórn lögregluliðs í sínu umdæmi, þ.e. Reykjanesbæ, Grindavík,
Vogum, Garði, Sandgerði og á Keﬂavíkurﬂugvelli. Hann annast daglega stjórn og rekstur lögreglunnar í
umdæminu og ber ábyrgð á framkvæmd lögreglustarfa innan þess. Hjá embættinu starfa um 170 manns.
Lögreglustjórinn á Suðurnesjum hefur annars vegar á höndum stjórn almennrar löggæslu innan umdæmisins
og fer hins vegar með stjórn og framkvæmd landamæraeftirlits í Flugstöð Leifs Eiríkssonar, auk þess að
sinna umfangsmiklu alþjóðasamstarﬁ. Embættið á í nánu samstarﬁ við tollayﬁrvöld vegna löggæsluverkefna
í ﬂugstöðinni og einnig Útlendingastofnun í tengslum við mál sem upp koma á landamærum í málefnum
útlendinga.
Umsækjendur skulu fullnægja skilyrðum 2. mgr. 28. gr. lögreglulaga nr. 90/1996.
Aðrar hæfniskröfur eru:
• Góð þekking og yﬁrsýn á verkefnum lögreglunnar æskileg
• Reynsla af stjórnun og stefnumótun æskileg
• Góð þekking og/eða reynsla af störfum innan stjórnsýslunnar æskileg
• Rekstrarþekking og/eða reynsla er æskileg
• Reynsla af alþjóðlegu samstarﬁ kostur
• Mjög góð forystu-, samvinnu- og samskiptahæfni
• Fagmennska, frumkvæði, drifkraftur og jákvæðni
• Mjög gott vald á íslensku og ensku og færni til að tjá sig í ræðu og riti
• Þekking á einu Norðurlandamáli æskileg
Dómsmálaráðherra skipar lögreglustjóra til 5 ára í senn, sbr. lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins,
nr. 70/1996. Miðað er við að skipað verði í embættið frá og með 1. nóvember 2020. Um laun og starfskjör
lögreglustjóra fer eftir ákvörðun kjara- og mannauðssýslu fjármála- og efnahagsráðuneytisins.
Upplýsingar um starﬁð veitir Haukur Guðmundsson ráðuneytisstjóri í síma 545 9000.
Umsóknarfrestur er til og með 14. September 2020. Dómsmálaráðuneytið hefur ákveðið að fela nefnd að fara
yﬁr þær umsóknir sem berast og á nefndin að skila ráðherra rökstuddu áliti á hæfni umsækjenda. Öllum
umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um skipun liggur fyrir.
Umsóknum skal skila rafrænt á starf@dmr.is.
Með umsókn skal fylgja ítarleg starfsferilsskrá, afrit af prófskírteinum, upplýsingar um umsagnaraðila og
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hvernig viðkomandi uppfylli hæfniskröfur fyrir
starﬁð. Umsækjandi skal í kynningarbréﬁ gera skýra grein fyrir hæfni sinni í samræmi við þær hæfniskröfur
sem fram koma í 2. mgr. 28. gr. laga nr. 90/1996 og auglýsingunni. Í umsókn skulu enn fremur koma fram
upplýsingar um: 1) menntun, 2) reynslu af stjórnun, 3) reynslu af lögmannsstörfum, saksókn, dómstörfum,
4) reynslu af stjórnsýslustörfum, 5) upplýsingar um samskiptafærni og sjálfstæði, 6) aðrar upplýsingar sem
varpað geta ljósi á faglega eiginleika og færni umsækjanda sem máli skipta fyrir störf lögreglustjóra.

Stjórnarráð Íslands
Dómsmálaráðuneytið

Pantaðu pláss fyrir þína atvinnuauglýsingu á

atvinna@mbl.is
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Ert þú

raforkuverkfræðingur

Við hjá Norconsult leitum að
rafmagnsverkfræðingum í
öfluga raforkuteymið okkar.
Helstu kostir:
•
•
•
•
•

Þekking á sviði háspennukerfa, dreifikerfa og liðaverndar
Reynsla af hönnun tengivirkja eða annarra flutningsmannvirkja
Reynsla af kerfisathugunum og líkanagerð
Reynsla af forritun og gagnagrunnum
Áhugi á að tileinka sér nýja þekkingu, miðla henni og leysa
krefjandi verkefni víða um heim
• Gott vald á einu Norðurlandamáli er kostur
Norconsult ehf er í eigu norska ráðgjafafyrirtækisins Norconsult AS.
Hjá Norconsult starfa um 4.800 starfsmenn, þar af 400 á orkusviði.
Norconsult AS er með starfstöðvar víða um heim, frá Kirkenes í NorðurNoregi til Auckland á Nýja Sjálandi. Fyrirtækið vinnur að úrlausn spennandi
verkefna á öllum spennustigum innanlands og erlendis í samvinnu við
viðskiptavini og félög innan samsteypunnar.  boði eru ölbreytt og
áhugaverð verkefni sem spanna allt frá hönnun raforkuutningsmannvirkja
til hugbúnaðarþróunar.
Norconsult ehf á Íslandi er rótgróið fyrirtæki þar sem starfsmenn vinna
saman í sterkri liðsheild og því er þetta einstakt tækifæri fyrir réttan aðila
til að starfa hjá fyrirtæki á alþjóðlegum vettvangi.

Nánari upplýsingar veitir Bjarni Páll Hauksson: bjarni.hauksson@norconsult.com
eða í síma + 45 25 40 74 28.
Umsóknir sendist á Birnu Eggertsdóttur: birna.eggertsdottir@norconsult.com
Tekið verður á móti umsóknum til 14. september nk.
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

ÖRYGGISVÖRÐUR
SECURITY GUARD
Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöðu
öryggisvarðar lausa til umsóknar.
Umsóknarfrestur er til og með
30. ágúst 2020. 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 Security
Guard. The closing date for this postion is
August 30, 2020. 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)

Embætti lögreglustjóra
í Vestmannaeyjum
laust til umsóknar
Auglýst er laust til umsóknar embætti lögreglustjórans í Vestmannaeyjum.
Lögreglustjórinn í Vestmannaeyjum fer með stjórn lögregluliðs í sínu umdæmi. Hann annast daglega stjórn
og rekstur lögreglunnar í umdæminu og ber ábyrgð á framkvæmd lögreglustarfa innan þess.
Umsækjendur skulu fullnægja skilyrðum 2. mgr. 28. gr. lögreglulaga nr. 90/1996.
Aðrar hæfniskröfur eru:
• Góð þekking og yﬁrsýn á verkefnum lögreglunnar æskileg
• Góð þekking og/eða reynsla af störfum innan stjórnsýslunnar æskileg
• Rekstrarþekking og/eða reynsla er æskileg
• Reynsla af stjórnun og stefnumótun æskileg
• Mjög góð forystu-, samvinnu- og samskiptahæfni
• Fagmennska, frumkvæði, drifkraftur og jákvæðni
• Mjög gott vald á íslensku og ensku og færni til að tjá sig í ræðu og riti
• Þekking á einu Norðurlandamáli æskileg
Dómsmálaráðherra skipar lögreglustjóra til 5 ára í senn, sbr. lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins,
nr. 70/1996. Miðað er við að skipað verði í embættið frá og með 1. nóvember 2020. Um laun og starfskjör
lögreglustjóra fer eftir ákvörðun kjara- og mannauðssýslu fjármála- og efnahagsráðuneytisins.
Upplýsingar um starﬁð veitir Haukur Guðmundsson ráðuneytisstjóri í síma 545 9000.
Umsóknarfrestur er til og með 14. september 2020. Dómsmálaráðuneytið hefur ákveðið að fela nefnd að fara
yﬁr þær umsóknir sem berast og á nefndin að skila ráðherra rökstuddu áliti á hæfni umsækjenda. Öllum
umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um skipun liggur fyrir.
Umsóknum skal skila rafrænt á starf@dmr.is.
Í umsókn skulu koma fram upplýsingar um: 1) menntun, 2) reynslu af stjórnun, 3) reynslu af
lögmannsstörfum, saksókn, dómstörfum, 4) reynslu af stjórnsýslustörfum, 5) upplýsingar um samskiptafærni
og sjálfstæði, 6) aðrar upplýsingar sem varpað geta ljósi á faglega eiginleika og færni umsækjanda sem
máli skipta fyrir störf lögreglustjóra. Með umsókn skulu fylgja afrit af prófskírteinum og upplýsingar um
umsagnaraðila.

Stjórnarráð Íslands
Dómsmálaráðuneytið
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RARIK - Febrúar 2019:
167x214mm

Rafmagnstæknifræðingur/rafmagnsiðnfræðingur
Blönduósi eða Sauðárkróki
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Menntunar- og hæfniskröfur
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Ertu að leita að

STARFSFÓLKI?
75 til 90 þúsund
manns, 18 ára og
eldri, lesa blöð

Morgunblaðsins með
RARIK ohf • Dvergshöfða 2 • 110 Reykjavík • Sími 528 9000 • www.rarik.is

atvinnuauglýsingum
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

Sterk tengsl
í íslensku atvinnulífi
hagvangur.is

* samkvæmt Gallup jan.-mars 2019
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Rekstrarstjóri viðhalds
Alcoa Fjarðaál leitar að sérfræðingi í starf rekstrarstjóra viðhalds.
Í starﬁnu felst umsjón með öllu viðhaldi á viðkomandi framleiðslusvæði.
Ábyrgð og verkefni
• Yﬁrumsjón viðhalds á framleiðslusvæði
• Að samþykkja verkpantanir
• Forgangsröðun verkefna
• Að halda utan um viðhaldskostnað
• Tæknilegur stuðningur við iðnaðarmenn

Menntun og hæfni
• Verkfræði, tæknifræði eða önnur
hagnýt menntun
• Reynsla af rekstri viðhalds
• Jákvæðni og atorkusemi
• Frumkvæði og skipulagshæfni
• Að vinna vel með öðrum

Áhugasamir eru hvattir til að aﬂa sér frekari upplýsinga um starﬁð hjá Ásgrími Sigurðssyni í gegnum
netfangið asgrimur.sigurdsson@alcoa.com eða síma 470 7700. Við hvetjum konur jafnt sem karla til
að sækja um. Umsóknarfrestur er til og með föstudeginum 4. september. Skriﬂegri umsókn ásamt
ferilskrá skal skilað á www.alcoa.is. Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál og þeim öllum svarað.

Ertu að leita þér að vinnu? Vantar þig starfskraft?
Farðu inn á mbl.is/atvinna
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Raðauglýsingar
Til sölu

RARIK - Febrúar 2019:
167x214mm

Garðsala
Bókamarkaður hjá Þorvaldi bóksala.
Mikið magn bóka á 500 kr. stk.
Einnig myndir, málverk og fleira.
Laugardag og sunnudag kl. 11.00-16.00

Tæknimaður Selfossi

Dvergholti 11, Hafnarfirði
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Helstu verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur
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Tilboð/útboð

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.

aðnaðarmaður - mælaumsn Selfossi
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Smáauglýsingar
Húsviðhald
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Sumarhús

Byggingavörur

Harðviður til húsabygginga
Sjá nánar á www.vidur.is
Vatnsklæðning, panill, pallaefni,
parket, útihurðir o.fl. Gæði á góðu
verði. Eurotec A4 harðviðarskrúfur.
Penofin harðviðarolía.
Indus ehf., Óseyrarbraut 2, Hf.
Upplýsingar hjá Magnúsi í símum
660 0230 og 561 1122.

Bílar

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

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

Vantar þig
fagmann?

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

Toyota Avensis 6/2006.
Ekinn aðeins 119 þ. km. Góð
þjónustubók. Ný smurður. Skoðaður.
Verð aðeins : 590.000,-

www.sparibill.is
Hátúni 6 A – sími 577 3344.
Opið kl. 12–18 virka daga.

