Náms- og starfsráðgjafi
hjá Skólaþjónustu Rangárvalla- og Vestur-Skaftafellssýslu
Laus er til umsóknar 100% staða náms- og starfsráðgjafa
frá 1. janúar nk. eða eftir samkomulagi
Á svæði skólaþjónustunnar eru u.þ.b. 550 nemendur í fimm grunnskólum. Upplýsingar
um skólana er að finna gegnum heimasíðu skólaþjónustunnar: www.vefur.skolamal.is

• Kennslureynsla í grunnskóla æskileg.
• Góð færni í íslensku máli, jafnt ræðu sem riti.

Starfssvið náms- og starfsráðgjafa, m.a.
• Náms- og starfsfræðsla í elstu bekkjum grunnskóla.
• Fræðsla í bekkjum um námstækni, skipulag og markmiðssetningu.
• Fyrirlögn og úrvinnsla áhugasviðskannana.
• Stuðningur og ráðgjöf um líðan og námsframvindu einstakra nemenda.
• Ráðgjöf um markmið, námstækni og námsval til einstakra nemenda.

Laun og starfskjör eru samkvæmt gildandi kjarasamningi Kennarasambands Íslands
og Sambands íslenskra sveitarfélaga.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Réttindi til að nota starfsheitið náms- og starfsráðgjafi á Íslandi.
• Samskipta- og skipulagshæfni.
• Stundvísi, sjálfstæði og öguð vinnubrögð.

Áhugasamir eru hvattir til að skoða heimasíðu sem er í smíðum www.vefur.skolamal.is
eða hafa sambandi við Þórunni Jónu Hauksdóttur, forstöðumann (s. 488-4231).
Umsóknarfrestur er til og með 13. desember 2021.
Umsóknum skal fylgja ferilskrá um menntun og fyrri störf ásamt rökstuðningi fyrir hæfni
viðkomandi í starfið. Umsóknir eiga að berast forstöðumanni á netfangið
thorunnjona@skolamal.is.

Áreiðanleikasérfræðingur
í hátækniframleiðslu
Alcoa Fjarðaál leitar að öﬂugum einstaklingi í starf áreiðanleikasérfræðings. Álver Fjarðaáls er meðal þeirra
fullkomnustu í heiminum og mikið er af sjálfvirkum búnaði í stöðugri notkun. Áreiðanleikasérfræðingur vinnur
að því að tryggja áreiðanleika búnaðarins með sérhæfðu ástandsgreiningarteymi sem styðst við margvíslegar
mælingar og samanburð gagna. Fjarðaál er í samstarﬁ við leiðandi viðhaldsfyrirtæki í þróun sjálfvirkrar vöktunar
á vélbúnaði í viðhaldskerfum.

•
•
•
•
•
•
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•
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Ábyrgð og verkefni
Greina mikilvægi búnaðar
Þróa mælikvarða fyrir áreiðanleika
Tryggja réttar upplýsingar um búnað
Rótargreiningar bilana og vandamála
Reikna út kostnað og ávinning
Stýra áreiðanleikaverkefnum
Áætlanir og verklýsingar viðhaldsverka
Greina viðhaldsgögn og vinna að umbótum
Halda utan um varahlutalager

Menntun, reynsla og hæfni
• Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ, svo sem
verkfræði, tæknifræði, iðnfræði eða tölvunarfræði
• Þriggja ára hagnýt starfsreynsla
• Vilji til að læra og þróast í starﬁ
• Frumkvæði og sjálfstæði
• Geta til að skipuleggja og leiða verkefni
• Gott vald á íslensku og ensku
• Góð tölvukunnátta

Frekari upplýsingar um starﬁð veitir Gísli Gylfason á gisli.gylfason@alcoa.com eða í síma 470 7700. 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 föstudeginum 3. desember.
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Tækni- og verkfræðingar
VSB verkfræðistofa ehf. leitar að öflugu fagfólki til framtíðarstarfa, í boði er frábært starfsumhverfi og spennandi verkefni.

Framkvæmdaeftirlit

Hönnuður veitna

Fagstjóri rafkerfa

Helstu verkefni verða:
• Framkvæmdaeftirlit
• Byggingarstjórn
• Matsgerð, áætlanagerð, gerð
útboðsgagna og verkefnastjórn

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Hönnun veitukerfa,
(fráveitu, vatnsveitu, hitaveitu)
• Gerð útboðsgagna
• Verkefnastjórn

Helstu verkefni verða:
• Hönnun rafkerfa og gerð útboðsgagna
• Yfirferð og fagleg ábyrgð á
hönnunargögnum
• Fagleg þróun á sviðinu

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Tækni- eða verkfræðimenntun
• 3 ára reynslu af verkframkvæmdum
• Iðnréttindi eru kostur
• Góð samskipta- og samstarfshæfni

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Tækni- eða verkfræðimenntun
• Gott vald á Civil 3D eða
sambærilegu

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Tækni- eða verkfræðimenntun
• Yfir 5 ára reynslu af hönnun
• Frumkvæði og drifkraftur

Umsóknum skal skilað í gegnum vefinn www.alfred.is þar sem þau eru einnig auglýst. Sé frekari upplýsinga óskað um störfin má senda fyrirspurn
á netfangið umsokn@vsb.is.
VSB er fjölhæf verkfræðistofa á sviði mannvirkjagerðar og framkvæmda. VSB veitir viðskiptavinum ráðgjöf með lausnum sem einkennast af
hagkvæmni, fagmennsku og áreiðanleika. Á stofunni starfa um 35 manns, með skrifstofu í Hafnarfirði og í Reykjanesbæ.

3>-8>=0L,+9&-: K$-*%-&*0LÍsey útflutningur ehf. markaðsetur Ísey skyr
erlendis. Starfsemin er ört vaxandi og í dag
er íslenskt skyr fáanlegt á 18 mörkuðum.

Umsókn skal fylgja ferilskrá og ítarlegt
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir
ástæðu umsóknar og rökstuðningur um
!(#.5 35&4-/1.%5 *50 1& "$".1 +*1,'.)2

/,>I !+=2*+0:0<*- >;=. leitar að drífandi og skipulögðum einstaklingi í stöðu verkefnastjóra vöruþróunar.
C>2,+* K>-8>=0: .< F@I-<('
• Leiðir vöruþróunarteymi Ísey útflutnings ehf.
• Þróun á nýjum vörum og leiðir endurbætur á núverandi vörum.
• Samskipti við framleiðslueiningar og erlenda samstarfsaðila tengd vörunýjungum.
• Umsjón og utanumhald á vöruupplýsingum.
• Umsjón gæðamála.
• Hönnun og uppsetning umbúða í samvinnu við auglýsingastofu og umbúðabirgja.
• Önnur tilfallandi verkefni.
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• Menntun sem nýtist í starfi, matvæla- og/eða næringarfræði.
• Reynsla í vöruþróun og matvælaframleiðslu æskileg.
• Frumkvæði og skipulagshæfileikar.
• Fagleg og sjálfstæð vinnubrögð.
• Færni í mannlegum samskiptum.
• Nákvæmni og dugnaður.
• Góð almenn tölvukunnátta.
• Góð enskukunnátta.
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Vinnvinn | Kringlan 7 | 103 Reykjavík
Sími 552 1212 | vinnvinn@vinnvinn.is | www.vinnvinn.is
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Vilt þú hafa áhrif
á framtíð orkumála?
Orkustofnun auglýsir ný störf sem munu gegna lykilhlutverki í mótun umgjörðar orkumála í takt við kröfur
samtímans þar sem áhersla er lögð á orkuskipti, nýsköpun og loftslagsmál.

Sviðsstjóri sjálfbærrar
auðlindanýtingar

Sviðsstjóri loftslagsmála,
orkuskipta og nýsköpunar

Samskiptastjóri
stafrænnar miðlunar

Hlutverk sviðsstjóra sjálfbærrar auðlindanýtingar
er að skapa skýra umgjörð fyrir stjórnsýslu leyfisveitinga vegna nýtingar á auðlindum Íslands.

Hlutverk sviðsstjóra loftslagsmála,orkuskipta og nýsköpunar er að móta og leiða til árangurs nýtt svið
sem stuðlar að því að Ísland nái markmiðum um
kolefnishlutleysi árið 2040 og olíuleysi árið 2050.

Hlutverk samskiptastjóra stafrænnar miðlunar
er að tryggja sýnileika, trúverðugleika og upplýsingamiðlun Orkustofnunar á stafrænum miðlum,
gagnvart fjölmiðlum og öðrum hagaðilum, sem og
að tryggja markvisst innra upplýsingaflæði.

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:
• Setur skýra umgjörð fyrir veitingu
rannsóknarleyfa og nýtingarleyfa.
• Vinnur að markmiðasetningu, áætlanagerð og
eftirfylgni er varðar starfsemi sviðsins
• Stjórnun teymis, árangursstýring og endurgjöf til
starfsmanna, stöðugar umbætur og eftirfylgni
• Þróun sviðsins í takt við þróun á regluverki
og rammaáætlun
• Áætlanagerð og þátttaka í öflun fjármagns
• Umbótastarf og framþróun í samræmi við
alþjóðleg viðmið, sjálfbærni og umhverfi

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:
• Leiða og móta nýtt svið
• Greiningar og ráðgjöf til stjórnvalda um hvernig
ná megi markmiðum um kolefnishlutleysi og
hraða orkuskiptum á Íslandi
• Efling nýsköpunar og rannsókna á svið
loftslagsmála og orkuskipta m.a. í gegnum
Orkusetur og Orkusjóð

• Umsjón með stafrænni miðlun Orkustofnunar,
þar með talið vefsíðu og samfélagsmiðlum
• Samskipti við samstafsaðila innanlands og
á erlendum vettvangi

• Stefnumótun, markmiðasetning, áætlanagerð
og eftirfylgni

• Skipulagning og utanumhald viðburða

• Stjórnun teymis, árangursstýring, endurgjöf til
starfsmanna, stöðugar umbætur og eftirfylgni

• Innri samskipti og upplýsingamiðlun

• Uppbygging samstarfs og öflun fjármagns til
verkefna sem stuðla að nýsköpun og skilvirkum
orkuskiptum

Nánari upplýsingar um hæfniskröfur er að fnna á vef Orkustofnunar:
os.is/orkustofnun/laus-storf/
Umsókn skal fylgja ferilskrá og stutt bréf þar sem umsækjandi gerir grein fyrir
áhuga og hæfni í starfi út frá hæfnikröfum auglýsingar. Nánari upplýsingar um
störfin veitir Inga Björg Hjaltadóttir hjá Attentus, inga@attentus.is Umsóknum
skal skilað í gegnum 50skills. Umsóknir eru gildar í sex mánuði frá birtingu
auglýsingar innan stofnunarinnar og umsóknir gilda í öll störf þessarar auglýsingar.
Umsóknafrestur er til og með 1. desember 2021.

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:
• Uppbygging stafræns miðlunarumhverfis
Orkustofnunar

• Ábyrgð á útgáfumálum og framsetningu efnis
• Aðstoða orkumálastjóra við samskipti, miðlun
og samstarf innan lands og utan

Orkustofnun starfar í þágu samfélagsins og í takt við orkustefnu Íslands. Hlutverk
hennar er að skapa skýra umgjörð um orkumál, stuðla að nýsköpun og upplýstri
umræðu og að veita stjórnvöldum faglega ráðgjöf í þágu almannaheilla.
Stefna Orkustofnunar er að byggja upp þekkingu á fagsviðum stofnunarinnar
svo sem á sviðum orkuvinnslu, orkunýtingar og loftslagsmála, stunda skilvirka og
gagnsæja stjórnsýslu, sem og sjálfstætt vandað eftirlit. Orkustofnun leggur áherslu
á að vera framsýn, traust og skilvirk stofnun, með sem jafnast kynjahlutfall.
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Fjármálastjóri
Krefjandi en jafnframt spennandi stjórnunarstarf þar
sem frumkvæði, færni og sjálfstæð vinnubrögð fá að
njóta sín og vaxtarmöguleikar eru miklir.
Fjármálastjóri tekur virkan þátt í stjórnun og stefnumótun í ört vaxandi og leiðandi sjávarútvegsfyrirtæki í
fallegu og öruggu umhverfi.
Helstu verkefni og ábyrgð
• Yfirumsjón með bókhaldi og gerð ársreiknings
• Skýrslu- og áætlanagerð
• Skýrslugerð um fjárhagslega stöðu fyrirtækisins
• Önnur tengd verkefni

Erum við að leita að þér?
Það eru spennandi tímar framundan hjá HEKLU og við leitum að metnaðarfullum,
kröftugum og þjónustulunduðum einstaklingum með áhuga á bílum!
Um er að ræða fjögur störf og æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Við hvetjum öll kyn til að sækja um störf hjá HEKLU og leggjum áherslu á að starfsfólk
njóti sömu kjara fyrir sambærileg störf.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun og reynsla sem nýtist í starfi
• Reynsla af bókhaldsstörfum og þekking á
bókhaldskerfum
• Góð tölvukunnátta: Excel, Pivot, Dynamics Nav 2013
• Góð samskiptafærni og þjónustulund
• Skipulögð og árangursdrifin vinnubrögð
• Gott vald á íslensku og ensku er skilyrði
Búlandstindur er metnaðarfullt framleiðslu-, þjónustuog sjávarútvegsfyrirtæki sem heldur úti laxa- og
bolfiskvinnslu.
Fyrirtækið ert ört vaxandi og leiðandi í slátrun á eldislaxi
með fyrirsjáanlega mikla stækkunarmöguleikar og
tækifæri framundan.
Fyrirtækið nýtir tækni og þekkingu til að bæta árangur,
starfsumhverfi og arðsemi.
Fyrirtækið leggur mikla áherslu á ánægju starfsfólks og
viðskiptavina.

Söluráðgjafi nýrra bíla
Helstu verkefni og ábyrgð
Kynning, ráðgjöf og sala á bílum og aukahlutum
Tilboðsgerð og eftirfylgni
• Samskipti við viðskiptavini
• Viðhald viðskiptatengsla
• Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði

•

•

Söluráðgjafi nýrra bíla - Hlutastarf
Helstu verkefni og ábyrgð
• Kynning, ráðgjöf og sala á bílum og aukahlutum
• Viðhald viðskiptatengsla
• Samskipti við viðskiptavini
• Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði
• Unnið er á laugardögum

Söluráðgjafi atvinnubíla
Helstu verkefni og ábyrgð
• Kynning, ráðgjöf og sala á atvinnubílum
og aukahlutum
• Samskipti við viðskiptavini
• Viðhald viðskiptatengsla
• Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði
• Tilboðsgerð og eftirfylgni

Hæfniskröfur
• Þekking á bílum og áhugi
• Framúrskarandi söluhæfileikar
• Rík þjónustulund og frumkvæði
• Góð almenn tölvukunnátta
• Menntun og reynsla sem nýtist í starfi

Hæfniskröfur
• Þekking á bílum og áhugi
• Framúrskarandi söluhæfileikar
• Rík þjónustulund og frumkvæði
• Góð almenn tölvukunnátta
• Menntun og reynsla sem nýtist í starfi
Tilvalið með háskólanámi!
Hæfniskröfur
• Þekking á bílum og áhugi
• Reynsla í fyrirtækjasölu
• Þekking á atvinnutækjum
• Framúrskarandi söluhæfileikar
• Rík þjónustulund og frumkvæði
• Góð almenn tölvukunnátta
• Menntun og reynsla sem nýtist í starfi

Umsókn og ferilskrá sendist á
agusta@bulandstindur.is

Bændasamtök Íslands

leita að öﬂugum starfskrafti
Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi starf
sem reynir á frumkvæði og úthald í áhugaverðum verkefnum á fagsviði nautgriparæktar.
Sérfræðingur á fagsviði nautgriparæktar
ber m.a. ábyrgð á:
▶ Faglegum

og félagslegum verkefnum
viðkomandi búgreinar.
▶ Úrvinnslu gagna og miðlun upplýsinga um
mjólkur- og kjötframleiðslu.
▶ Ytra umhverﬁ greinarinnar og hagsmunagæslu.
▶ Þjónustu, ráðgjöf og miðlun upplýsinga
til félagsmanna.
▶ Aðkoma og undirbúningur að endurskoðun
búvörusamnings.

Menntunar- og hæfniskröfur:
▶ Menntun

Vörustjóri
Helstu verkefni og ábyrgð
• Markaðsgreining
• Birgðastýring
• Sölu- og áætlunargerð
• Skýrslugerð
• Verð- og kostnaðarútreikningar
• Samskipti við birgja

Hæfniskröfur
• Menntun á sviði viðskipta, verkfræði eða
sambærilegt
• Reynsla sem nýtist í starfi
• Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði
• Góð enskukunnátta
• Úrvinnsla og framsetning á tölfræðigögnum
• Mjög góð þekking á upplýsingatækniforritum

Um 110 manns starfa hjá HEKLU sem er með umboð fyrir Audi, Volkswagen, Skoda og Mitsubishi.
Tækifæri er fyrir öflugan aðila til að þróast í starfi en HEKLA leggur áherslu á markvissa þjálfun og námskeiðahald.
Öflug liðsheild, gott mötuneyti og afburðar starfsaðstaða einkennir fyrirtækið sem hefur undanfarin ár verið leiðandi í sölu
og þjónustu á umhverfisvænum bifreiðum.

sem nýtist í starﬁ.
á starfsemi félagasamtaka.
▶ Gott vald á úrvinnslu og framsetningu
tölulegra upplýsinga.
▶ Hæﬁleiki til að starfa í teymi og færni
í samskiptum.
▶ Hæﬁleiki til að vinna sjálfstætt.
▶ Frumkvæði og metnaður.
▶ Færni til að vinna í hópi og hæfni til að
leiða mál til lykta.
▶ Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti.
▶ Þekking

Umsókn um starﬁð þarf að fylgja ítarleg
starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er
grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur um
hæfni viðkomandi í starﬁð.
Upplýsingar um starﬁð veitir Vigdís Häsler
framkvæmdastjóri Bændasamtaka Íslands.

Umsóknarfrestur er til og með 21. nóvember.
Nánari upplýsingar um störfin veitir Teitur H. Syen mannauðsstjóri HEKLU, teitur@hekla.is.
Umsóknum skal skilað á www.alfred.is/hekla

www.hekla.is

HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000

Umsóknir, merktar Umsókn um starf sérfræðings,
berist eigi síðar en 22. nóvember nk. á netfangið
vigdis@bondi.is.
Vakin er athygli á því að þeir sem
ráðnir verða geta haft starfsstöð utan
höfuðborgarsvæðisins.
Bændahöllin Hagatorgi 1, 107 Reykjavík
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Viðskiptastjóri á fyrirtækjaog fjárfestingarbankasviði
Arion banki leitar að öflugum og söludrifnum viðskiptastjóra á fyrirtækja- og fjárfestingarbankasvið. Hlutverk sviðsins
er að bjóða alhliða fjármálaþjónustu til fyrirtækja, stofnana og sveitarfélaga auk stýringar á fjármögnunarverkefnum.
Um er að ræða starf í teymi sem sinnir þjónustu við meðalstór og lítil fyrirtæki sem gera kröfur um gott samstarf,
þekkingu og framúrskarandi þjónustu. Veitt er alhliða þjónusta í takt við þarfir hvers fyrirtækis. Þjónustan snýr
að ýmsum tegundum fjármögnunar og almennri bankaþjónustu.

Helstu verkefni
Stýring og ábyrgð á viðskiptasamböndum

Hæfniskröfur

Öflun nýrra viðskiptavina

Metnaður, drifkraftur og frumkvæði
við öflun nýrra viðskiptavina

Þjónusta, ráðgjöf og samskipti við viðskiptavini

Framúrskarandi samskiptahæfni og þjónustulund

Umsjón með lánveitingum og annarri
fjármögnun til viðskiptavina

Háskólamenntun sem nýtist í starfi

Greining á rekstri fyrirtækja

Haldbær þekking á greiningu ársreikninga
og áhugi á íslensku atvinnulífi

Nánari upplýsingar um starfið veita Kristján Einarsson, forstöðumaður á fyrirtækjaog fjárfestingarbankasviði, kristjan.einarsson@arionbanki.is,
og Hanna María Pálmadóttir mannauðsstjóri, hanna.maria.palmadottir@arionbanki.is
Umsóknarfrestur er til og með 1. desember 2021. Sótt er um starfið á www.arionbanki.is
Fullum trúnaði er heitið og öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

arionbanki.is

Arion banki atvinna
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Verkefnastjóri
innkaupa og sölu
Slysavarnafélagið Landsbjörg eru landsamtök
björgunarsveita og slysavarnadeilda á Íslandi.
Félagið er ein stærstu samtök sjálfboðaliða á
Íslandi.
Slysavarnafélagið Landsbjörg leitar að reynslumiklum
einstaklingi til að sjá um innkaup, innflutning og sölu.
Um 100% starf er að ræða.
Helstu verkefni eru:
• Hafa yfirumsjón með innkaupa- og sölumálum
félagsins.
• Sjá um samskipti við innlenda og erlenda birgja.
• Umsjón með framleiðslu, vöruþróun, innkaupum
og dreifingu flugelda.
• Vera tengiliður við einingar félagsins vegna flugelda.
• Sinna ráðgjöf við kaup á vörum og búnaði fyrir
félagið og einingar þess.
• Almenn skrifstofuvinna.
• Önnur tilfallandi störf.

Kennari

Hæfniskröfur:
• Menntun eða reynsla sem nýtist í starfi.
• Reynsla af markaðs- og/eða sölustörfum.
• Þekking og reynsla af alþjóðaviðskiptum.
• Góð almenn tölvukunnátta.
• Skipulögð, sjálfstæð og öguð vinnubrögð.
• Góð kunnátta í ensku.
• Liðshugsun og þekking á félagsstörfum.
• Framúrskarandi samskiptahæfni, jákvætt viðmót og
þjónustulund.
• Þekking á starfsemi félagsins æskileg.
• Hreint sakavottorð.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Upplýsingar um starfið veitir Gunnar Stefánsson,
skrifstofustjóri Slysavarnafélagsins Landsbjargar,
í síma 570 5900 eða gunnar@landsbjorg.is
Umsóknir ásamt ferilskrá óskast sendar á netfangið
starf@landsbjorg.is fyrir 29. nóvember 2021.

Verzlunarskóli Íslands auglýsir laust til
umsóknar 100% starf efnafræðikennara á
vorönn 2022.
Hæfnikröfur:
! Háskólapróf í raungreinum.
! Kennsluréttindi.
! Reynsla af kennslu í framhaldsskóla er kostur.
Við bjóðum:
! Góða vinnuaðstöðu.
! Góðan starfsanda á framsæknum vinnustað.
Nánari upplýsingar gefur Guðrún Inga Sívertsen
skólastjóri.
Umsóknarfrestur er til 1. desember og skal senda
umsóknir ásamt ferilskrá á netfangið
gunninga@verslo.is
Verzlunarskóli Íslands er framhaldsskóli með um 1000 nemendur.
Skólinn er bekkjarskóli. Nemendur geta valið á milli fjögurra mismunandi
brauta og útskrifast með stúdentspróf af öllum brautum. Samkvæmt
lögum um framhaldsskóla nr. 92 frá 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 ráðið er í starfið.

Lögfræðingur
Kærunefnd vöru- og
þjónustukaupa
Neytendastofa auglýsir eftir lögfræðingi til starfa fyrir
kærunefnd vöru- og þjónustukaupa. Um 100% starf
er að ræða sem ráðið verður í frá 1. janúar 2022.

NORÐURÞING ÓSKAR EFTIR AÐ RÁÐA
ÖFLUGAN FJÁRMÁLASTJÓRA
Leitað er eftir metnaðarfullum einstaklingi til að taka þátt í spennandi og krefjandi
verkefnum hjá sveitarfélaginu. Fjármálastjóri hefur yfirumsjón með áætlanagerð og
uppgjöri sveitarfélagsins og samhæfingu verkefna á sviði fjármála. Næsti yfirmaður
er sveitarstjóri og er fjármálastjóri staðgengill hans.

Starfssvið:

Hæfniskröfur:

• Ábyrgð á daglegri fjármálastjórn

• Háskólapróf á sviði fjármála, viðskipta eða

•
•
•
•
•
•
•
•
•

sveitarfélagsins
Undirbúningur, gerð og eftirfylgni
fjárhagsáætlana
Yfirumsjón með fjárreiðum, innkaupum og
reikningshaldi
Yfirumsjón með framlagningu árshluta
reikninga og ársreikninga
Greiningarvinna og miðlun upplýsinga til
kjörinna fulltrúa og stjórnenda
Samningagerð
Samskipti við aðila innan og utan
sveitarfélagsins
Ýmis umbótaverkefni sem snúa m.a. að
innleiðingu nýrra kerfa og gerð verkferla
Ábyrgð á launavinnslu, umsjón og eftirlit
með kjarasamningum og jafnlaunavottun
Önnur tilfallandi verkefni

•
•
•
•
•
•
•
•

reksturs. Framhaldsmenntun æskileg
Reynsla af reikningshaldi, áætlanagerð og
fjármálastjórnun
Stjórnunarreynsla og þekking á opinberri
stjórnsýslu æskileg
Afar góð greiningarhæfni og færni í notkun
upplýsingatækni
Reynsla af samningagerð kostur
Góð leiðtoga-, samskipta- og stjórnunarhæfni
Frumkvæði, drifkraftur og metnaður til að ná
árangri í starfi
Hæfni til að miðla þekkingu og upplýsingum
á íslensku og ensku
Þekking á jafnlaunavottun er kostur

Sveitarfélagið Norðurþing varð til árið 2006
við sameiningu fjögurra sveitarfélaga. Þéttbýliskjarnarnir í sveitarfélaginu eru Húsavík,
Kópasker og Raufarhöfn. Íbúar í Norðurþingi
voru 3.030 þann 1. janúar 2021. Gert er ráð
fyrir að fjármálastjóri hafi aðal starfsstöð sína
á Húsavík.
Laun eru samkvæmt kjarasamningum Sambands
íslenskra sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag.

Nánari upplýsingar veitir Lind
Einarsdóttir hjá FAST Ráðningum
í síma 552-1606 eða í tölvupósti á
netfangið, lind@fastradningar.is.

Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á
vefsíðunni www.fastradningar.is. Umsókninni skal
fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar
sem fram kemur hvers vegna sótt er um starfið og
rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Umsóknarfrestur
er til og með
6. desember nk.

Helstu verkefni
• Starfssvið lögfræðings felst í allri umsýslu og utanumhaldi
utan um kærunefnd vöru- og þjónustukaupa.
• Starfið er fjölbreytt og í því reynir á fjölmörg lögfræðilega
áhugaverð álitaefni.
• Upplýsingagjöf og leiðbeiningar til þeirra sem til
nefndarinnar leita, s.s. neytenda, fyrirtækja, annarra
stjórnvalda, o.fl.
• Þátttaka og undirbúningur við gerð úrskurða nefndarinnar.
• Umsjón með rafrænni málsmeðferðargátt nefndarinnar,
þ.m.t. aðgangsstýringar, aðstoð og leiðbeiningar til
nefndarmanna og viðskiptamanna.
• Önnur tilfallandi lögfræðiverkefni, eftir því sem við getur átt.
Menntunar- og hæfniskröfur
• Meistara- eða embættispróf í lögfræði
• Reynsla eða þekking á neytenda- og/eða kröfurétti er kostur
• Reynsla eða þekking á sviði stjórnsýsluréttar er kostur
• Góð íslenskukunnátta er nauðsynleg og gott vald á ensku
og þekking á einu norðurlandamáli
• Góð almenn tölvukunnátta
• Frumkvæði, góð samskiptahæfni og metnaður í starfi
• Sjálfstæði og fagleg vinnubrögð
Umsækjendur þurfa að búa yfir ríkulegri samskiptafærni, sýna
frumkvæði og nákvæmni við úrlausn mála, auk þess að stunda
almennt fagleg, öguð og skipulögð vinnubrögð. Umsækjendur
þurfa að eiga auðvelt með að starfa sjálfstætt og jafnframt búa
yfir þeim sveigjanleika, þjónustulund og festu sem nauðsynleg
er til að ná árangri í störfum fyrir nefndina.
Umsóknarfrestur er til og með 29. nóvember 2021.
Umsókn óskast fyllt út á www. starfatorg.is og skal fylgja
prófskírteini, ferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er
grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni
viðkomandi í starfið. Um launakjör fer samkvæmt viðeigandi
kjarasamningi opinberra starfsmanna. Tekið skal fram að
umsóknir geta gilt í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur
rennur út, sbr. reglur nr. 464/1996 um auglýsingar á lausum
störfum, með síðari breytingum, nema umsækjandi óski
skemmri tíma.
Nánari upplýsingar um starfið veita Hildur Ýr Viðarsdóttir,
formaður Kærunefndar vöru- og þjónustukaupa í síma
520 2900 eða netfang hildur@landslog.is og Þórunn Anna
Árnadóttir, forstjóri Neytendastofu í síma 510 1100 eða
netfang thorunn@neytendastofa.is.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu
hefur verið tekin.
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FRAMKVÆMDASTJÓRI
ÓSKAST

Leitum að framkvæmdastjóra til að leiða sameinað framsækið framleiðslufyrirtæki
1# (&+#42 ")0 .-4/$.$)89. !22 7 +3"*%/'.*,24 $/43-765
):"0&5+40299! <I##!9#>5L>149!5 &51 N5>%> 4>:3G:>94
8# >F <>N! 4>:&!9!9#199! 43>9'> 5/3#5/!9 !99L&9'
!F9%I5!532N!A "0&53 1: 4!# :&F I+5 $= 75> 4-#1 <I##F> 7
"1#0!3!A 0-51B5/19A 0-9'1F1: 0!991<5-#F1: 8# "57&%9!M
Trésmiðjan Börkur, Glerverksmiðjan Samverk og
Gluggasmiðjan.

Hæfniskröfur:
@ H74N/L>:&99319 4&: 9C3!43 G 43>5+
@ D+54C9A #5&!9!9#>5"2%9! 8# 75>9#154:!F1F 97L#19 7 0&5N&%9!
@ .&I94L> >% 43O/5919>543-5%1: G <I##!9#>5!F9>F! 24N!L&#
@ J51:N02F!A '5!%N5>%315 8# :&39>F15
@ ;&NN!9# 8# 7"1#! 7 1:"0&5+40291: L>1491:

Við minnkum kolefnisspor í byggingariðnaði
,3/5 "L13! N8L&%9!446854 G "&!:!91: 0&5F15 3!L G <I##!9#>5@
!F9>F!? E&F 4>:&!9!9#199! 0&5F15 3!L -*1#3 %5>:L&!F4L1@
%I5!532N! 4&: 23L>5 4K5 >F :!99N> N8L&%9!44685 G
G4L&94N1: <I##!9#>5!F9>F! 1:3>L40&53 :&F %5>:L&!F4L1
7 %5>:(54N>5>9'! <I##!9#>5L>1491: %I5!5 "K5L&9'>5
>F432F15?

@ ,>99%25!9#>5N5>%315A #/F 4>:4N!63>"2%9! 8# %85I431&!#!9L&!N>5
):4/N9 1: 43>5+F B>5% >F %IL#O> C3>5L&# 43>5%4%&5!L44N57
8# NI99!9#>5<5K%?
):4/N9!5 4&9'!43 7M framkvaemdastjori@samverk.is
Umsóknarfrestur er til og með 30. nóvember 2021.

hagvangur.is

Pantaðu pláss fyrir þína atvinnuauglýsingu á

atvinna@mbl.is
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Löggiltur fasteignasali
óskast
Póstdreifing er dreiﬁngarfyrirtæki
sem dreiﬁr dagblöðum, tímaritum,
fjölpósti og ýmsu öðru
dreiﬁngarefni.

BLAÐBERAR ÓSKAST
Póstdreiﬁng óskar eftir að ráða blaðbera á höfuðborgarsvæðinu.
Frábærar aukatekjur fyrir duglegt og ábyrgt fólk.

Fyrirtækið keppir að því að vera í
forystu á sviði dreiﬁngar með því
að bjóða víðtæka og áreiðanlega
þjónustu á góðu verði.

Gróin og vel reynd fasteignasala óskar eftir að
ráða til sín löggiltan fasteignasala sem fyrst.
Umsóknir óskast sendar á box@mbl.is
merkt 26742.
Fullum trúnaði heitið.

Dreiﬁng ﬁmm daga vikunnar, þriðjudaga til laugardaga fyrir
klukkan 7 á morgnana.
Umsóknir óskast fylltar út á www.postdreiﬁng.is. Viðkomandi þarf að
geta haﬁð störf ﬂjótlega. Sendu póst á bladberi@postdreiﬁng.is fyrir
nánari upplýsingar.

Verzlunarskóli Íslands auglýsir laus til
umsóknar eftirfarandi störf:

Aðstoðarmatráður

Löglærður fulltrúi sýslumanns - Akureyri
Sýslumaðurinn á Norðurlandi eystra auglýsir starf löglærðs full')7P 9P&(' '=9 &.(:;-P)G 0'P)@(('8Q A) + !;&)AK)=G 0'P)SQ @A9&) J (N)
stjórnsýslumeðferð mála á grundvelli barnalaga, hjúskaparlaga,
98?)#Q=(9P?PI A)@QP9P?P ,GRG

• Geta til að vinna undir álagi.
• Góð tölvukunnátta.
$ D#)-= J .#9'& ,? )='&Q& .+9= + J(9A-(;& ,? A-(;&G
$ !9.A-- 8;&)N''=-B=G

Um fullt starf er að ræða og ráðgert er að nýr starfsmaður hefji
('8)@ J &**>PS +)(=-( 6F66 (;%G -+-P)P (P.;,.&9P?=G

/'#1-'! $))0(&!+"-' $, &%-'.*
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efna>P?()+Q>A))P ,? 0'N''P)@N9P? 98?@)#Q=-?P >P@P ?A)'G

Helstu verkefni og ábyrgð
• Greining, úrlausn, ákvarðanir um málsmeðferð og eftirfylgni
mála.
• Upplýsingagjöf, leiðbeiningar og samskipti við þjónustuþega.
• Samskipti við önnur stjórnvöld.
$ DP?('<:)- J @<89(;K9B&.+9&. ,? L+'''P;P J -M(;8*&- ,?
@)P.L):&- J .+9PR,;;-&.G
Hæfniskröfur
$ E.O#''=(H AQP .A=('P)P*):@ J 98?@)#Q=G
$ 0'P)@()AK-(9P (A. -M'=(' J ('P)S A) #(;=9A?G
$ CP9B?:Q LA;;=-? + 98??<8@ + (%=Q= @<89(;K9B&)N''P) ,? '79;&hennar er kostur.
• Geta til að vinna sjálfstætt að greiningu og úrlausn lögfræðilegra
álitaefna.
$ D)&.;%#Q=I (<+9@('#Q= ,? .A'-PQ&) J ('P)SG
$ C#@-= J .P--9A?&. (P.(;=*'&.G
• Skipulögð og öguð vinnubrögð.

Um er að ræða 100% starf í mötuneyti skólans
sem þjónar bæði nemendum og starfsmönnum.
Umsækjendur þurfa að búa yfir hæfni í mannlegum
samskiptum og skipulagshæfileikum.
Matartækninám æskilegt eða starfsreynsla í
mötuneyti.

Kvöldræstingar

Umsóknarfrestur er til og með 2. desember 2021.

Um er að ræða hlutastarf við ræstingar skólans
eftir klukkan 17:00 á daginn. Umsækjendur þurfa
að búa yfir hæfni í mannlegum samskiptum og
samviskusemi.

/.(:;- &. ('P)SQ LP)@ PQ @K9?<P P@)=' P@ *):@(;J)'A=-&. +(P.'
J'P)9A?)= ('P)@(@A)=9((;)+ ,? &**9M(=-?&. &. .AQ.#9A-B&)G
E=--=? ;K--=-?P)O)N@ LP) (A. &.(#;<P-B= )8;('KQ&) >#@-= (J-P
J ('P)SQG C,)@' %A)Q&) '=9 LA(( PQ &.(#;<A-B&) @P99= (A. OA(' PQ
L8)@&. ('P)@('8Q%P)=--P) ,? 98?@)#Q=(%=Q( J >A=9BG

Við bjóðum:
! Góða vinnuaðstöðu.
! Góðan starfsanda á framsæknum vinnustað.

Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi sem er reiðubúinn að
9A=QP .=;=9%#?P- .+9PR,;; J ('P)@(A.= A.O#''=(=-(G

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu
>A@&) %A)=Q 'A;=-G !'>K?9= A) %P;=- + L%J PQ &.(:;-=) .&-& ?=9BP J
3 .+-&Q= @)+ L%J PQ &.(:;-P)@)A('&) )A--&) 7'G
Nánari upplýsingar veitir
0%P%P) 1+9((,- H (%P%P)G*P9((,-"(K(9&.A--G=( H 542 63FFG

Nánari upplýsingar gefur Guðrún Inga Sívertsen
skólastjóri.
Umsóknarfrestur er til 1. desember og skal senda
umsóknir ásamt ferilskrá á netfangið
gunninga@verslo.is
Verzlunarskóli Íslands er framhaldsskóli með um 1000 nemendur.
Skólinn er bekkjarskóli. Nemendur geta valið á milli fjögurra mismunandi
brauta og útskrifast með stúdentspróf af öllum brautum. Samkvæmt
lögum um framhaldsskóla nr. 92 frá 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 ráðið er í starfið.

Er þetta starf
ekki hannað
fyrir þig?
Sölumaður í húsgagnadeild · 100% starf
Við leitum að fagurkera með reynslu
af sölumennsku, hæfni í mannlegum
samskiptum, er skipulagður, sjálfstæður
og metnaðarfullur í vinnubrögðum.
Helstu verkefni og ábyrgð
Ráðgjöf og sala á húsgögnum og lömpum
Ráðgjöf og sala á rúmum
Menntunar- og hæfniskröfur
Áhugi á hönnun er skilyrði og menntun
í hönnun er kostur.
Sjálfstæði, skipulagni og stundvísi
Glaðlegt og jákvætt viðmót
Góð íslenskukunnátta
Framúrskarandi samskiptahæfni og þjónustulund
Vinnutíminn er frá 10-18 alla virka daga
og annar hvor laugardagur frá 11-16.
Viðkomandi sem verður ráðinn þyrfti
að geta hafið störf sem fyrst.
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

Umsóknir með starfsferilskrá óskast sendar
fyrir 26. nóvember á netfangið: elisabet@epal.is
Nánari upplýsingar veitir Elísabet Guðmundsdóttir
í síma 568 7733.

