
Jensína K. Böðvarsdóttir
(jensina@vinnvinn.is) and Hilmar
G. Hjaltason (hilmar@vinnvinn.is)
oversee the recruitment process.

We are looking for an experienced Managing Director to oversee business operations and provide
strategic leadership. The Managing Director’s responsibilities include developing and implementing
strategic plans and company policies, maintaining an open dialogue with stakeholders, and driving
organizational success.

To be successful as a Managing Director you should be able to manage and advance a business’s
strategic objectives. Ultimately, an outstanding Managing Director is an exceptional leader, drives a
company’s strategic vision, and is adept managing what situation the company finds itself in.

The role:

• Developing and executing business strategies to achieve short and long-term goals.
• Reporting to the board, providing market insights and strategic advice.
• Developing and implementing business plans to improve cost-efficiency.
• Maintaining positive and trust-based relations with the company´s business partners and the Icelandic

seafood industry.
• Overseeing the company’s business operations and financial performance.
• The MD is responsible for promoting the company within the Baader global network and creating

awareness of the company´s capabilities and products.
• Maintain a good working relationship with corporate headquarters and other Baader business units.
• Ensuring company policies and legal guidelines are clearly communicated.
• Assessing, managing, and resolving problematic developments and situations.
• Building and enhancing the company’s public profile at events, speaking engagements, etc.

The requirements:

• Degree in business, engineering, marketing, or a related field.
• Master’s degree preferred.
• Extensive experience as a managing director or in a similar role.
• Experience in developing and implementing strategic and business plans.
• Excellent communication, negotiation, and presentation skills.
• Strong analytical, critical thinking, and problem-solving skills.
• Able to excel in high-pressure situations.
• Excellent organizational and leadership skills.
• Proficient in Microsoft Office.

Application deadline is through December 9th.

Apply for the jobs at www.vinnvinn.is.

Managing Director
for Baader in Iceland

The application must be in English,

accompanied by a curriculum vitae and

a detailed cover letter stating the reason

for the application and the reasons for the

person’s ability to perform in the job.

Baader is the global partner on food processing

solutions with over 100 years’ experience.

Baader is a leading supplier of sophisticated

machinery within the fishing industry and as

such in constant transformation. Baader is

an international company focused on quality

and increased performance for its customers.

Baader is proud of being a family friendly

company and a good place to work and where

people will get an opportunity to grow their

potential. www.baader.com.

Vinnvinn | Kringlan 7 | 103 Reykjavík
Sími 552 1212 | vinnvinn@vinnvinn.is | www.vinnvinn.is
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hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til 17. desember 2021. Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is.

Umsóknum skal fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf.

Nánari upplýsingar um störfin veita Geirlaug Jóhannsdóttir, geirlaug@hagvangur.is.

Skipulagsfulltrúi skal tryggja að starfsemi tengd skipulagsmálum sé í samræmi við lög og reglugerðir, gildandi fjárhagsáætlun,
sett markmið og ákvarðanir Hveragerðisbæjar.

Helstu verkefni og ábyrgð

• Umsjón með skipulagsmálum í bæjarfélaginu

• Útgáfa framkvæmdaleyfa og gerð umsagna um erindi
tengd skipulagsmálum

• Umsjón með gerð og kynningu aðal- og deiliskipulags

• Auglýsir skipulagslýsingar og skipulagsbreytingar lögum
samkvæmt

• Innleiðing og umsjón með rafrænum lausnum í kynningu
aðal- og deiliskipulags eða í skipulagsmálum

• Umsjón og þróun kortasjár bæjarins í samvinnu við
byggingarfulltrúa

• Undirbúningur erinda fyrir skipulags- og mannvirkjanefnd

• Lögformleg afgreiðsla erinda og eftirfylgni mála

• Upplýsingagjöf og samskipti við íbúa, kjörna fulltrúa
og aðra hagsmunaaðila

• Aðkoma að gerð fjárhagsáætlunar skipulagssviðs
í samvinnu við bæjarstjóra

Menntun og hæfniskröfur

• Umsækjandi skal uppfylla menntunar- og hæfniskröfur
samkvæmt 7. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og 2.5.
kafla skipulagsreglugerðar nr. 90/2013

• Reynsla af starfi tengdu skipulagsmálum

• Reynsla af verkefnastjórnun er kostur

• Frumkvæði í starfi, skipulagshæfileikar og sjálfstæð
vinnubrögð

• Góð hæfni í mannlegum samskiptum og rík þjónustulund

• Nákvæmni og hæfni í framsetningu efnis

• Góð almenn tölvukunnátta er skilyrði. Kunnátta
í teikniforritum er kostur

• Framhaldsmenntun sem nýtist í starfi æskileg

• Þekking á opinberri stjórnsýslu æskileg

Skipulagsfulltrúi hjá Hveragerðisbæ

Fasteignafulltrúi hefur eftirlit með að viðhaldi sé sinnt í öllum eignum eignasjóðs og hefur umsjón og eftirlit með verklegum
framkvæmdum, bæði nýbyggingum og viðhaldsverkefnum.

Starfs-og ábyrgðarsvið

• Eftirlit, umsjón og viðhald með fasteignum í eigu
bæjarfélagins

• Umsjón og eftirlit með verklegum framkvæmdum,
bæði nýbyggingum og viðhaldsverkefnum

• Eftirlit og umsjón með aðkeyptum verklegum
framkvæmdum á vegum bæjarins

• Skráning eigna sveitarfélagsins í gagnagrunn, úttekt
á ástandi og mat á viðhaldsþörf

• Undirbúningur og umsjón með gerð útboðsgagna vegna
útboðs verklegra framkvæmda

• Yfirferð útboðsgagna og samningagerð við verktaka

• Samskipti við forstöðumenn, verktaka og þjónustuaðila

• Upplýsingagjöf og samskipti við íbúa, kjörna fulltrúa
og aðra hagsmunaaðila

• Aðkoma að gerð fjárhagsáætlunar í samvinnu
við bæjarstjóra

• Önnur tilfallandi verkefni

Menntun og hæfniskröfur

• Tækni- og/eða iðnmenntun sem nýtist í starfi
er nauðsynleg

• Reynsla af viðhalds- og verklegum framkvæmdum
er nauðsynleg

• Víðtæk starfsreynsla á þessu sviði er kostur

• Reynsla af gerð verk- og kostnaðaráætlana æskileg

• Reynsla af verkefnastjórnun er kostur

• Frumkvæði í starfi, skipulagshæfileikar og sjálfstæð
vinnubrögð

• Góð hæfni í mannlegum samskiptum og rík þjónustulund

• Nákvæmni og hæfni í framsetningu efnis

• Góð almenn tölvukunnátta er skilyrði

• Þekking á opinberri stjórnsýslu æskileg

Fasteignafulltrúi hjá Hveragerðisbæ

Vegna mikilla umsvifa og framkvæmda í sveitarfélaginu vantar fleiri liðsmenn í tæknideild.
Hveragerðisbær auglýsir því eftir áhugasömum og drífandi einstaklingum í eftirfarandi störf:

Hveragerði er ört vaxandi sveitarfélag þar sem íbúar eru um 3.000. Höfuðborgarsvæðið er í um 30 mínútna
akstursfjarlægð. Öll þjónusta í bæjarfélaginu er eins og best verður á kosið, glæsilegir leikskólar, metnarfullur
grunn- og tónlistarskóli og framhaldsskóli innan seilingar. Íþrótta- og menningarlíf er í miklum blóma og umhverfi
bæjarins gefur kost á fjölbreyttri útivist í einstöku umhverfi.
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Um nýja stöðu er að ræða og í samræmi við kvikmyndastefnu til ársins 2030 þar sem er m.a. lögð áhersla á að efla kynningarstarf í takt við
hraðar breytingar í miðlun og dreifingu kvikmynda.

Laun taka mið af kjörum opinberra starfsmanna.

Upplýsingar um störfin veita: Katrín S. Óladóttir, katrin@hagvangur.is og Stefanía Hildur Ásmundsdóttir, stefania@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 21. desember 2021

Umsókn skal fylgja ferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni viðkomandi til að gegna starfinu rökstudd.

Kvikmyndamiðstöð Íslands er opinber stofnun og ber m.a. að stuðla að framleiðslu, dreifingu og kynningu
á íslenskum kvikmyndum. Kvikmyndamiðstöð vinnur einnig að eflingu kvikmyndagreinarinnar á Íslandi
og því að treysta tengsl á máli íslenskra og erlendra kvikmyndaraðila. www.kvikmyndamiðstöð.is

Kvikmyndaráðgjafi
Kvikmyndasjóður starfar á vegum Kvikmyndamiðstöðvar Íslands. Hlutverk Kvikmyndasjóðs er að efla íslenska kvikmyndagerð
með fjárhagslegum stuðningi. Kvikmyndaráðgjafi leggur listrænt mat á umsóknir sem berast til Kvikmyndamiðstöðvar um styrki
úr Kvikmyndasjóði, jafnt fyrir leikið efni og heimildamyndir. Matið fer fram með hliðsjón af fjárhags- og framkvæmdaþáttum. Ráðgjafi
fylgist jafnframt með framvindu þeirra verkefna sem stuðning hljóta.

Kvikmyndaráðgjafi skal hafa staðgóða þekkingu og/eða reynslu á sviði kvikmynda og má ekki hafa hagsmuna að gæta varðandi
úthlutun eða gegna störfum utan Kvikmyndamiðstöðvar sem tengjast íslenskri kvikmyndagerð meðan á ráðningartíma stendur.

Umsækjandi þarf að hafa lokið námi frá viðurkenndum kvikmyndaskóla eða hafa a.m.k. 3ja ára starfsreynslu af einhverri af
lykilstöðum í kvikmyndagerð. Krafist er góðrar íslensku- og enskukunnáttu, auk þess er kunnátta í einu Norðurlandamáli kostur.
Mikilvægt er að kvikmyndaráðgjafar hafi góða samskiptahæfileika og eigi auðvelt með að tjá sig jafnt í ræðu og riti.

Kvikmyndamiðstöð leitar að a.m.k. einum ráðgjafa sem þarf að geta hafið störf sem fyrst. Til greina kemur að ráða í fullt starf eða
hlutastarf.

Um tímabundna ráðningu er að ræða og ráðningartími nemur allt að tveimur árum í senn.

Laun taka mið af launakjörum opinberra starfsmanna.

Kvikmyndamiðstöð Íslands óskar að ráða framúrskarandi kröftugan og metnaðarfullan einstakling í starf sérfræðings í miðlun
og stafrænni þróun. Hlutverk sérfræðings er að marka stefnu og áætlanir í markaðs- og kynningarmálum og annast stefnumótun,
þróun og verkefnastjórn stafrænna lausna.

Viðkomandi mun einnig bera ábyrgð á vefstjórn, gerð og miðlun frétta- og kynningarefnis eftir öflugustu miðlunarleiðum hverju sinni,
bæði hér á landi og alþjóðlega. Vinnur náið með forstöðumanni og öðru starfsfólki KMÍ auk hönnuða, rétthafa og annarra hagaðila.

Önnur helstu verkefni eru að treysta stafræna mörkun KMÍ. Tryggir að kynningar- og markaðsefni á vegum KMÍ styðjist við öflugustu
miðlunarleiðir og hafi skýra ásjónu. Koma auga á tækifæri til miðlunar og vinna að útfærslu með starfsfólki KMÍ.
Birting efnis á samfélagsmiðlum og öðrum miðlum eftir atvikum.

Umsækjandi þarf að hafa:

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Þekking og reynsla af vefstjórn og samfélagsmiðlum
• Reynsla af kynningarstarfi og samskiptum við fjölmiðla
• Verkefnastjórn stafrænna verkefna
• Hugmyndaauðgi og færni í að finna þeim form til útfærslu
• Metnaður til að ná árangri og hæfni til að tileinka sér nýjungar og breytingar
• Kostnaðarvitund
• Góð samskiptahæfni og reynsla af teymisvinnu
• Frumkvæði, sjálfstæði og skipulagshæfni
• Menntun eða góð innsýn í evrópska kvikmyndagerð og dreifingu
• Mjög góð færni í íslensku og ensku, bæði í ræðu en einkum rituðu máli
• Góð tölvukunnátta

Sérfræðingur – miðlun og stafræn þróun
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Bókari - launafulltrúi
Idex ehf og Idex gluggar ehf óskar eftir að ráða
starfsmann í fullt starf.

Starfssvið:

Öll almenn bókhalds innheimtu, toll og launa-
vinnsla. Samskipti við stjórnendur og endur-
skoðanda fyrirtækisins.

Hæfniskröfur:

• Góð og haldbær þekking á bókhaldi, innheimtu,
tollskjalagerð og launavinnslu.

• Rík þjónustulund og famúrskarandi mannleg
samskipti.

• Metnaður til að skila góðri vinnu.
• Nákvæmni og hugkvæmni.
• Reynsla í skilum uppgjörs til endurskoðanda er

skilyrði.

Umsóknum skal skilað fyrir 5. desember 2021 með
tölvupósti til idex@idex.is

BYGG býður þér til starfa

Kranamenn
Byggingarfélagið óskar eftir verkamönnum
í byggingarvinnu á Völlunum í Hafnarfirði.
Framtíðarstarf í boði. Upplýsingar veitir
Guðjón S: 617-3000 – gudjon@bygg.is

Verkamenn
Byggingarfélagið óskar eftir verkamanni í véla-
og tækjadeild. Framtíðarstarf í boði.
Upplýsingar veitir Guðjón S: 617-3000 -
gudjon@bygg.is

BYGG byggir á 37 ára reynslu á íslenskum byggingamarkaði.

Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf. (BYGG)

hefur á undanförnum árum byggt yfir 3.500
glæsilegar íbúðir á almennum markaði. Fyrirtækið
hefur einnig byggt íbúðir fyrir Félag eldri borgara
og húsnæðisnefndir í Reykjavík og Kópavogi.
Hjá fyrirtækinu starfa nú um 160 manns og er
meðalstarfsaldur hár. Öll verkefni fyrirtækisins eru
á höfuðborgarsvæðinu. Hjá fyrirtækinu er öflugt
starfsmannafélag. Traust atvinna í boði.

Póstdreifing er dreifingarfyrirtæki

sem dreifir dagblöðum, tímaritum,

fjölpósti og ýmsu öðru

dreifingarefni.

Fyrirtækið keppir að því að vera í

forystu á sviði dreifingar með því

að bjóða víðtæka og áreiðanlega

þjónustu á góðu verði.

Umsóknir óskast fylltar út á www.postdreifing.is. Viðkomandi þarf að

geta hafið störf fljótlega. Sendu póst á bladberi@postdreifing.is fyrir

nánari upplýsingar.

Frábærar aukatekjur fyrir duglegt og ábyrgt fólk.

BLAÐBERAR ÓSKAST
Póstdreifing óskar eftir að ráða blaðbera á höfuðborgarsvæðinu.

Dreifing fimm daga vikunnar, þriðjudaga til laugardaga fyrir

klukkan 7 á morgnana.

Störf í þjónustuíbúðakjarna FSS í Ólafsvík

Hæfniskröfur

• Leitað er einstaklinga sem lokið hafa faglegu námi
er nýtist í störfum, s.s. félagsliða- eða stuðningsfull-
trúamenntun, eða sambærilegu námi

• Reynsla og þekking af starfi með fötluðum er kostur
• Stundvísi, samvinnu- og samskiptahæfileikar og áhugi

fyrir starfi með fólki með skerta starfsgetu eru mikil-
vægir eiginleikar í starfinu

• Frumkvæði, áreiðanleiki og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Jákvæðni og sveigjanleiki í starfi
• Viðkomandi þarf að vera 20 ára eða eldri

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

Skriflegar umsóknir um starfið er tilgreini menntun,
starfsferil og umsagnaraðila ásamt prófskírteini og saka-
vottorði berist undirrituðum sem jafnframt veitir frekari
upplýsingar.

Þjónustukjarninn er reyklaus vinnustaður!

Upplýsingar veitir:

Jón Haukur Hilmarsson, forstöðumaður og fagstjóri
FSS. Klettsbúð 4, 360 Snæfellsbær.
jonhaukur@fssf.is, s. 430 7800.

Umsóknareyðublöð má nálgast á heimasíðu FSS,
www.fssf.is

Umsóknarfrestur er til 15. desember 2021.

Byggðasamlag um rekstur
Félags- og skólaþjónustu Snæfellinga

Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga endur-
auglýsir laus til umsóknar störf í nýjum
þjónustuíbúðakjarna fatlaðra í Ólafsvík.
Meginverkefni er stuðningur- og hæfing íbúanna
til sjálfstæðrar búsetu og aukinnar virkni í
daglegu lífi, menningu og félagslífi.
Virða ber sjálfræði íbúa og hafa velferð þeirra
að leiðarljósi í allri þjónustu
Um er að ræða vaktavinnustörf.

Embassy of India,

Reykjavik

****

Vacancy Notice

The Embassy of India in Iceland seeks to employ an Of-
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Tækniteiknari
Idex ehf óskar eftir að ráða öflugan tækniteiknara.

Starfssvið:

• Gerð teikninga fyrir framleiðslu.

Hæfniskröfur:

• Reynsla í Autocad, revit og öðrum teikniforritum.
• Rík þjónustulund og góð mannleg samskipti.
• Metnaður til að ná árangri.
• Nákvæmni og hugkvæmni.
• Reynsla og þekking á byggingum nauðsynleg.

Umsóknum skal skila fyrir 5. desember með
tölvupósti til idex@idex.is

Vantar þig
fagmann?
FINNA.is
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„Við leggjum metnað í
að öll okkar verk séu

faglega unnin“

Brynjólfur – Fyrirtækjasviði Landsbankans

Vegna aukinna verkefna leitum við að kra!miklum
einstaklingum í starf forstöðumanns Fyrirtækjaráð-

gjafar Landsbankans og í starf sérfræðings í deildinni.
Í störfunum er fengist við áhugaverð og kre"andi

verkefni á "ármálamarkaði.

Forstöðumaður Fyrirtækjaráðgjafar

Sérfræðingur í Fyrirtækjaráðgjöf

Sótt er um störfin á vinnvinn.is og eru þar jafnframt nánari

upplýsingar um störfin. Umsjón með umsóknarferlinu

hafa Hilmar G. Hjaltason (hilmar@vinnvinn.is) og Auður

Bjarnadóttir (audur@vinnvinn.is).

Lektor við Viðskiptafræðideild HA

Háskólinn á Akureyri auglýsir lausa 100% stöðu lektors við
Viðskiptadeild Viðskipta- og raunvísindasviðs.

Helstu verkefni og ábyrgð
Leitað er að viðskiptafræðingi með góða almenna þekkingu í greininni til að annast
kennslu, rannsóknir og stjórnun við Viðskiptadeild. Næsti yfirmaður er formaður
Viðskiptadeildar. Starfsvettvangur er Háskólinn á Akureyri. Æskilegt er að umsækjendur
séu með grunnmenntun í viðskiptafræðum og skilyrði er að vera með framhald-
menntun á sviði viðskiptafræði eða skyldra greina.

Miðað er við að viðkomandi geti hafið störf eigi síðar en 1. ágúst 2022. Ráðningartími
er tímabundinn til fimm ára en viðkomandi getur óskað eftir ótímabundinni ráðningu
að þeim tíma liðnum samkvæmt reglum nr. 258/2016 um störf dómnefndar og
ráðningar akademískra starfsmanna við Háskólann á Akureyri. Framgangur í stöðu
dósents eða prófessors kemur til greina við ráðningu, hafi umsækjandi hæfi til þess
að mati dómnefndar.

Viðskiptadeild er stærsta deild Háskólans á Akureyri. Allt grunnnám í viðskiptafræðum
er kennt í sveigjanlegu námi. Við deildina er einnig boðið upp á sveigjanlegt
einstaklingsbundið framhaldsnám á meistarastigi og auk þess hefur Háskólinn á
Akureyri nú í nokkur ár boðið upp á doktorsnám á ýmsum sviðum, þ.m.t. viðskipta-
fræði. Fastráðið starfsfólk deildarinnar er 14 manna metnaðarfullur hópur, samsettur
af prófessorum, dósentum, lektorum og aðjúnktum en einnig koma margir stunda-
kennarar að kennslu við deildina.

Hæfniskröfur
• Umsækjandi skal hafa þekkingu og reynslu í samræmi við alþjóðleg viðmið fyrir
viðkomandi starfsheiti á fræðasviðinu, staðfest með áliti dómnefndar og með
doktorsprófi frá viðurkenndum háskóla.

• Kennslureynsla á háskólastigi og reynsla af vísindastörfum er nauðsynleg.
• Stjórnunarreynsla úr atvinnulífi eða opinberum rekstri er æskileg.
• Góð íslenskukunnátta er áskilin.

• Krafist er góðrar hæfni í mannlegum samskiptum, samstarfslipurðar
og skipulagshæfni.

• Við mat á umsóknum er tekið mið af því hversu vel viðkomandi uppfyllir þarfir
og stefnu Viðskiptadeildar.

Umsókn skal fylgja:
• Greinargóð skýrsla um náms- og starfsferil, fræðistörf og kennslureynslu.
• Staðfest afrit af öllum viðeigandi prófskírteinum.
• Greinargerð um fyrirhugaðar rannsóknaráherslur og kennslusvið ef til ráðningar kæmi.
• Umsagnir um kennslu- og stjórnunarstörf umsækjanda eftir því sem við á.
• Tilnefna skal þrjá meðmælendur, æskilegt er að einn þeirra sé næsti yfirmaður
í núverandi starfi eða fyrra starfi umsækjanda.

• Þær fræðilegu ritsmíðar sem umsækjandi telur sín bestu verk (allt að þremur ritum).
Þegar fleiri en einn höfundur stendur að innsendu ritverki skal umsækjandi gera
grein fyrir framlagi sínu til verksins.

Frekari upplýsingar um starfið
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra
og Félag háskólakennara á Akureyri hafa gert.

Meðferð umsókna, mat á hæfi umsækjenda og ráðning í starfið er í samræmi við
ákvæði laga um háskóla, nr. 63/2006, laga nr. 85/2008 um opinbera háskóla,
reglur nr. 387/2009 fyrir Háskólann á Akureyri með áorðnum breytingum og reglur
nr. 258/2016 um störf dómnefndar og ráðningar akademískra starfsmanna við
Háskólann á Akureyri. Ófullnægjandi umsóknir eru ekki teknar til greina. Háskólinn
á Akureyri áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum. Öllum umsóknum verður
svarað þegar ákvörðun um ráðningu í starfið hefur verið tekin.

Umsóknarfrestur er til og með 17.01.2022.

Nánari upplýsingar veita:
Grétar Þór Eyþórsson, gretar@unak.is, 460 8627.
Oddur Þór Vilhelmsson, oddurv@unak.is, 460 8514.
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ARKITEKT
BYGGINGAFRÆÐINGUR
LANDSLAGSARKITEKT
INNANHÚSSARKITEKT
TÆKNITEIKNARI

Vegna spennandi verkefna framundan óskum við eftir
samstarfsfólki með metnað fyrir arkitektúr og hönnun.
Við leitum að fólki sem hefur tileinkað sér sjálfstæð
vinnubrögð en getur einnig unnið vel í hóp.

Við bjóðum upp á lifandi og skemmtilegan vinnustað þar
sem unnið er af metnaði að fjölbreyttum verkefnum
þvert á landamæri.

Arkþing-Nordic er hluti af *('$!% &)%# ("
Architecture sem er 270 manna fyrirtæki með
starfsemi í fjórum löndum.
Hér á Íslandi starfa 35 hjá fyrirtækinu á starfsstöðvum okkar
í Reykjavík og á Akureyri.

Umsóknir eða beiðni um upplýsingar sendist til Heiðar
Hjaltadóttur á netfangið hh@arkthing.is.
Umsóknarfrestur er til 20. desember.

www.nordicarch.com

Laust er til umsóknar 100% starf tækjavarðar
iðngreina við Borgarholtsskóla.

Í starfi tækjavarðar iðngreina felst fyrst og fremst að
þjónusta kennslu í málm- og bíliðngreinum ásamt því að
vera hluti af stoðteymi skólans sem heyrir undir rekstrarst-
jóra fasteigna.

Menntunar- og hæfnikröfur.
Leitað er eftir einstaklingi sem:
• hefur iðnmenntun, sérstaklega á sviði málmiðngreina

og/eða bíliðngreina eða sem hefur ríka reynslu af að
vinna á þessu sviði

• hefur ríka þjónustulund og getur starfað sjálfstætt
• getur séð um birgðastöðu tengda kennslunni
• getur séð um minniháttar viðhald á kennslutækjum

og fasteignum skólans.

Laust er til umsóknar 55% starf tækjavarðar
listnáms við Borgarholtsskóla.

Tækjaverði í listnámi er ætlað að mynda hlekk í öflugu
teymi tækjavarða undir stjórn rekstrarstjóra fasteigna
við að þjónusta skólastarfið almennt en þó sérstaklega

nemendur og kennara listnámsbrautar. Tækjavörður ber
ábyrgð á öllu sem viðkemur skráningu, flokkun, merking-
um, útlánum og innköllun tækja og sér um að uppfæra
tækjalista listnámssviðs.

Tækjavörður þarf að hafa áhuga og þekkingu á marg-
miðlunar-, ljósmynda- og kvikmyndabúnaði og geta miðlað
þekkingu sinni til notenda. Æskilegt er að hann geti gert
við einfaldar bilanir og nauðsynlegt að hann sé nákvæmur
og samviskusamur í skráningu útlána.

Tækjavörður iðngreina heyrir beint undir rekstrarstjóra
fasteigna og tækjavörður listnáms undir rekstrarstjóra
fasteigna og sviðsstjóra listnáms.

Kjör eru skv. kjarasamningi ríkisins við Sameyki.

Öll kyn eru hvött til að sækja um.

Nánari upplýsingar um störfin veitir Ásta Laufey
Aðalsteinsdóttir, skólameistari Borgarholtsskóla,
asta.adalsteinsdottir@borgo.is.

Umsókn ásamt fylgigögnum sendist í tölvupósti til
skólameistara fyrir 10. desember 2021.

Tækjavarðastöður
Borgarholtsskóli

Eftirfarandi stöður eru lausar við Borgarholtsskóla frá 1. janúar 2022.

Hjúkrunarfræðingur
Vilt þú taka þátt í að bæta lífsgæði fólks með

krabbamein og aðstandenda?

Krabbameinsfélagið leitar að öflugum hjúkrunar-

fræðingi í hóp metnaðarfullra sérfræðinga sem veitir

fólki með krabbamein og aðstandendum þeirra

ráðgjöf og stuðning. Starfsfólk Krabbameinsfélagsins

starfar í þverfaglegu umhverfi þar sem áhersla er lögð

á samvinnu og fagleg vinnubrögð í þágu fólks með

krabbamein og aðstandenda.

Helstu verkefni og ábyrgð
• Ráðgjöf, fræðsla og stuðningur við fólk með

krabbamein og aðstandendur þeirra

• Einstaklingsviðtöl

• Námskeið og hópavinna

• Ráðgjöf og stuðningur við starfsfólk skóla og

annarra stofnana sem óska eftir því í tengslum

við krabbamein

• Vinna í þverfaglegu teymi

Menntunar- og hæfniskröfur
• Starfsréttindi sem hjúkrunarfræðingur

• Reynsla af vinnu með einstaklingum með

krabbamein

• Þjálfun og reynsla af einstaklingsviðtölum

• Góð skipulagshæfni, hæfni til að vinna sjálfstætt

og vilji til að taka frumkvæði

• Jákvætt viðhorf, lausnamiðuð hugsun, mikil færni í

mannlegum samskiptum og þjónustulund

• Reynsla af teymisvinnu

• Gott vald á íslensku svo og þekkingu á ensku

og norðurlandamáli

• Góð almenn tölvuþekking

Um er að ræða 70–100% starf. Æskilegt er að

viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Hjúkrunar-

fræðingar af öllum kynjum eru hvattir til að sækja um.

Umsóknir, ásamt starfsferilsskrá og prófskírteinum

skal senda Þorra Snæbjörnssyni teymisstjóra, net-

fang: thorri@krabb.is fyrir 13. desember. Hann veitir

einnig frekari upplýsingar.

Airport Associates á Keflavíkurflugvelli óskar eftir
drífandi einstaklingi með brennandi áhuga á mannlegum
samskiptum í starf deildarstjóra farþega- og farangurs-
þjónustu.

Hlutverk deildarstjóra er að stýra daglegum rekstri eining-
arinnar ásamt almennum starfsmannamálum. Deildastjóri
heyrir undir forstöðumann flugafgreiðslusviðs.

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Samskipti við flugfélög og ábyrgð á þjónustustigi
• Samskipti við rekstraraðila flugvallarins
• Innleiðing og eftirfylgni á verkferlum deildarinnar
• Ábyrgð á frávikum og eftirfylgni þeirra í gæðakerfi
• Umsjón vaktstjóra og annara starfsmanna í daglegum

rekstri
• Mannaflaspá
• Ábyrgð á skipulagning vakta
• Ábyrgð á staðfestingu tíma og launa starfsmanna

deildarinnar
• Ábyrgð á móttöku og þjálfun starfsmanna í samráði við

þjálfunarsérfræðinga fyrirtækisins

Menntunar og hæfniskröfur:
• Háskólapróf sem nýtist í starfi skilyrði
• Reynsla á sviði stjórnunnar æskileg
• Mjög góð íslensku- og enskukunnátta í töluðu og rituðu

máli skilyrði
• Góð almenn tölvukunnátta

• Frumkvæði, skipulagshæfni og öguð vinnubrögð
• Jákvætt viðhorf, þjónustulipurð og mikil samvinnuhæfni

Airport Associates er sjálfstætt starfandi flugafgreiðslu-
fyrirtæki sem hóf starfsemi árið 1997. Fyrirtækið er með
starfstöðvar á Keflavíkurflugvelli og þjónustar mikinn
fjölda af þeim flugfélögum sem fljúga reglulega til Kefla-
víkurflugvallar.

Starfsemin felur í sér alla alhliða þjónustu við flugfélög,
allt frá hleðslu/afhleðslu farms, innritun farþega í flugstöð
Leifs Eiríkssonar, hleðslu eftirlit, fraktafgreiðslu og
ræstingu og öryggisleit í flugvélum.

Meðal viðskiptavina eru Play, British Airways, easyJet,
Wizz air, Delta Airlines, American Airlines, Air Canada,
Norwegian, Transavia, Neos, S7, Jet2, Vueling, Thomson
Airways, Air Baltic, EuroWings, Bluebird Nordic og DHL.

Umsóknafrestur er til og með 12. desember 2021.
Áhugasamir sækið um á heimasíðu fyrirtækisins
www.airportassociates.com

Nánari upplýsingar um starfið veitir Þórey Jónsdóttir
mannauðsstjóri, thorey@airportassociates.com eða í síma
420 0703.

Deildarstjóri farþega- og farangursþjónustu

atvinna@mbl.is
Pantaðu pláss fyrir þína atvinnuauglýsingu á



MORGUNBLAÐIÐ LAUGARDAGUR 4. DESEMBER 2021 7

Stjórnarráð Íslands
Dómsmálaráðuneytið

Framkvæmdastjóri
landskjörstjórnar

Auglýst er laust til umsóknar embætti framkvæmdastjóra landskjörstjórnar. Með nýjum kosningalögum nr. 112/2021,
verður sett á fót sjálfstæð stjórnsýslunefnd sem hefur yfirumsjón með framkvæmd kosninga til Alþingis og sveitar-
stjórna, forsetakjörs og þjóðaratkvæðagreiðslna. Framkvæmdastjóri verður forstöðumaður landskjörstjórnar og hefur
umsjón með daglegum störfum hennar. Um nýtt og krefjandi starf er að ræða sem kallar á metnað, kraft og áræðni.

Helstu verkefni og ábyrgð.
Framkvæmdastjóri landskjörstjórnar ber ábyrgð á og annast daglega stjórn á starfsemi, fjárreiðum og rekstri landskjör-
stjórnar og ræður annað starfsfólk. Hann undirbýr jafnframt fundi stjórnar landskjörstjórnar og situr þá með málfrelsi
og tillögurétt. Framkvæmdastjóri og annað starfsfólk annast í umboði landskjörstjórnar daglega framkvæmd og stjórn
þeirra verkefna sem henni eru falin samkvæmt kosningalögum.

Verkefni landskjörstjórnar eru undirbúningur og framkvæmd almennra kosninga, upplýsingagjöf og fræðsla til
almennings, frambjóðenda, fjölmiðla, kjörstjórna og annarra, samvinna og samráð við viðeigandi aðila um framkvæmd
kosninga, kosningarannsóknir og framþróun kosningaframkvæmdar, ráðgjöf til stjórnvalda um kosningar, gerð tillagna
að reglusetningu málefnasviðsins og alþjóðlegt samstarf á sviði kosningamála. Loks er það verkefni landskjörstjórnar
að annast samræmingu verklags kjörstjórna með því að birta fyrirmæli um undirbúning og framkvæmd kosninga.

Hæfnikröfur.
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi. Meistarapróf eða embættispróf er kostur.
• Góð þekking og reynsla af framkvæmd kosninga.
• Þekking og reynsla af stefnumótun og verkefnastjórnun er kostur.
• Þekking og skilningur á rekstri.
• Leiðtogahæfni, sjálfstæði, nákvæmni í vinnubrögðum, ábyrgð og metnaður til að ná árangri í starfi.
• Mjög góð samskipta- og samstarfsfærni.
• Góð tölvu- og tæknifærni.
• Gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti. Þekking á einu Norðurlandamáli er kostur.

Frekari upplýsingar um starfið.
Framkvæmdastjóri landskjörstjórnar er skipaður til fimm ára í senn, sbr. 1. mgr. 13. gr. kosningalaga nr. 112/2021.
Um laun fer eftir 39. gr. a í lögum um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, nr. 70/1996 .

Nánari upplýsingar um starfið veitir Laufey Helga Guðmundsdóttir, formaður undirbúningsnefndar nýrra kosningalaga,
laufeyhelga@althingi.is, s. 563 0500.

Umsókn skal fylgja ítarleg ferilskrá ásamt prófskírteinum og kynningarbréfi þar sem umsækjandi rökstyður umsókn
sína og lýsir hæfni sinni til að gegna embættinu. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu
liggur fyrir.

Starfshlutfall er 100%.
Umsóknarfrestur er til og með 20. desember 2021. Sótt er um starfið á alfred.is.

Dómsmálaráðuneytinu,
3. desember 2021.

Að gera betur í dag en í gær

er drifkraftur nýrra hugsana

og betri árangurs.

Starfsmenn eru lykill

að árangri allra fyrirtækja.

Rannsóknir auka þekkingu

og gera ákvarðanir markvissari

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

Intellecta er sjálfstætt þekkingarfyrirtæki stofnað árið 2000. Við vinnum með stjórnendum

við að auka árangur, bæta rekstur og efla stjórnun. Ráðgjafar Intellecta hafa sterkan faglegan

bakgrunn og víðtæka alþjóðlega reynslu. Þennan grunn notum við í samvinnu við viðskiptavini

til að móta hugmyndir sem skipta máli og í innleiðingu lausna sem skila árangri.
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Smáauglýsingar 569 1100

Bækur

Bækur
Bækur úr bílskúrnum.

Opin sölusíða á Facebook

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

Byggingar

Byggingafyrirtæki
getur bætt við sig verkum

Uppslátt á húsum og sökklum.
Þakendurbætur, tek niður
pantanir fyrir næsta ár 2022, geri
tilboð í verk.
Stálgrindarhús, geri tilboð, er í
samstarfi við innflutningsaðila.
Sumarhús, breytingar eða byggja
nýtt hús, geri tilboð.
Nánari upplýsingar , Bjössi
smiður á google, s 893-5374

nybyggd@gmail.com

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
6600230 og 5611122.

Bílar

Nýr 2021 Mitsubishi Outlander
PHEV Instyle+
Tíglamynstruð leður á sætum. Gler-
topplúga. 18” álfelgur. Flottasta
typa. 5 ára evrópsk verksmiðju-
ábyrgð. Þessir bílar hækka í verði um
áramót! 4 litir á staðnum.
Verð 6.390.000,-

www.sparibill.is
Hátúni 6 A – sími 577 3344.
Opið kl. 10–18 virka daga.

Húsviðhald

Húsaviðgerðir
www.husco.is
Sími 555 1947
Gsm 894 0217

Reykjavíkurborg
Innkaupaskrifstofa

Borgartún 12-14, 105 Reykjavík

Sími 411 1042 / 411 1043

Bréfsími 411 1048

Netfang: utbod@reykjavik.is

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Íþróttamiðstöð Fram - gervigras. EES útboð nr. 15365.

Nánari upplýsingar er að finna á

www.reykjavik.is/utbod

ÚTBOÐ

Bids shall be submitted on the same website no
later than January 13th, 2022, at 14:00 hours GMT.

FAXA-2021-12

Faxaports requests bids for the following project:

The scope of work is to deliver Low Voltage Shore
Connection (LVSC) system, and installation of the
offered LVSC system and associated equipment in
Faxagardur, 101 Reykjavík.

Quantity figures:
LVSC system A,
LVSC system B,

Completion and handover of Work:
LVSC system A
LVSC system B

1000 kVA
1500 kVA

September toNovember 2022
1st of May 2023

Tender

Low Voltage Shore Connections (LVSC)
Systems

Faxagarður pier

Tender documents will be available on the tender
website, AjourTender Monday, December 6th, 2021, at
12:00. A link for the website can be found on
Faxafloahafnir´s website:
https://www.faxafloahafnir.is/utbodsverk/

No formal opening meeting will be held, but the
results will be sent to bidders when the opening
has taken place.

Raðauglýsingar
Tilboð/útboð

Hyundai I10
Hyundai I10 árg. 2015 til sölu
Ek. 131 þús. km. Beinskiptur.
Bíll í góðu standi.
Verð kr. 680 þús.
Upplýsingar í síma 822 6554.

Héraðsdómur Reykjavíkur óskar eftir að ráða dóm-
vörð í fullt starf.

Leitað er að traustum einstaklingi í starf dómvarðar
hjá Héraðsdómi Reykjavíkur. Starfið felur í sér fjölþætt
öryggis- og þjónustuhlutverk við dómstólinn.

Helstu verkefni og ábyrgð
Verkefni dómvarðar eru mjög fjölbreytt en helstu
verkefni eru:
• Ýmis verkefni tengd þinghaldi eftir óskum dómara
hverju sinni
• Aðstoða og gæta öryggis starfsmanna, viðskiptavina
og gesta dómhússins
• Eignavarsla, umsjón og eftirlit með öryggiskerfum og
öðrum öryggismálum hússins
• Bregðast við frávikum í öryggismálum í samræmi við
verklagsreglur og þjálfun
• Annast samskipti við fangaflutningamenn/lögreglu
og halda utan um dvöl fanga í dómhúsinu
• Umsjón og ábyrgð á að halda dómsölum, biðsvæði og
kaffistofu starfsmanna snyrtilegum og umsjón með
förgun og flokkun á sorpi
• Innkaup á rekstrarvörum
• Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur
• Hæfni í mannlegum samskiptum, jákvætt viðmót,
samvinnufærni og góð þjónustulund
• Reynsla og þekking á sambærilegum störfum
• Vandvirkni og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Líkamlegt og andlegt atgervi til að mæta óvæntum
uppákomum í starfseminni

• Iðnmenntun á sviði byggingatækni er kostur sem og
önnur menntun sem nýtist í starfi
• Almenn tölvufærni

Frekari upplýsingar um starfið
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjár-
mála- og efnahagsráðherra og Sameyki hafa gert.
Æskilegt er að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst.

Umsókn þarf að fylgja ferilskrá, upplýsingar um
meðmælendur og prófskírteini ef við á.

Umsækjandi kann að verða beðinn um að skila saka-
vottorði í ráðningarferlinu. Hafi umsækjandi verið
fundinn sekur um refsiverða háttsemi getur það orðið
til þess að viðkomandi telst ekki hæfur til að gegna
starfi hjá dómstólnum.

Um Héraðsdóm Reykjavíkur
Héraðsdómur Reykjavíkur er einn 8 héraðsdómstóla
landsins. Hann er með aðsetur við Lækjartorg í Reykja-
vík. Meðal verkefna dómstólsins er að leysa úr
öllum þeim sakamálum og einkamálum sem til hans
er beint. Úrlausnum hans verður skotið til áfrýjunar-
dómstigs. Hjá dómstólnum starfa um 50 starfsmenn,
sem eru héraðsdómarar, löglærðir aðstoðarmenn,
dómritarar, dómverðir og annað starfsfólk. Nánari
upplýsingar um starfsemi héraðsdómstólanna má fin-
na á vef dómstólanna www.domstolar.is

Umsóknarfrestur er til og með 13.12.2021.
Sótt er um starfið á starfatorgi.

Nánari upplýsingar veitir
Hilda Valdimarsdóttir,
hilda.valdemarsdottir@domstolar.is - 432-5200

Dómvörður

hagvangur.is
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