Markaðs- og kynningarstjóri
Listasafn Reykjavíkur auglýsir laust til umsóknar starf markaðs- og kynningarstjóra
Leitað er að öflugum einstaklingi sem býr yfir frumkvæði og metnaði sem nýtist í
krefjandi starfi í fjölbreyttu og skapandi umhverfi. Í starfinu felst mótun markaðs- og
kynningarstarfs safnsins í samráði við safnstjóra sem er næsti yfirmaður. Verkefnin eru
meðal annars kynning einstaka viðburða safnsins og markaðssetning þeirra verkefna
sem safnið stendur fyrir gagnvart ólíkum markhópum, s.s. ferðamönnum og
fjölbreyttum hópum borgarbúa.
Listasafn Reykjavíkur er lifandi og framsækinn vettvangur þar sem tækifæri gefst til
að kynnast fjölbreytileika myndlistar og öðlast dýpri skilning á sögulegu, félagslegu,
menningarlegu og listrænu samhengi sköpunarverka listamanna. Safnið er til húsa
á þremur stöðum í Reykjavík: í Hafnarhúsi, á Kjarvalsstöðum og í Ásmundarsafni við
Sigtún.
Helstu verkefni og ábyrgð:
- Umsjón með markaðs- og kynningarmálum
- Samskipti við innlenda- og erlenda fjölmiðla
- Gerð kynningarefnis og birtingaráætlun fyrir alla miðla
- Ritstjórn vefs og annarra samfélagsmiðla safnsins
- Samskipti við hönnuði og þróun vörumerkis safnsins
- Fjáröflun og gerð samstarfssamninga sem skapa tekjur fyrir safnið
- Þátttaka í öðrum verkefnum sem tengjast rekstri og þjónustu safnsins

Menntunar og hæfniskröfur:
- Háskólapróf sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun á háskólastigi æskilegt
- Reynsla af markaðs- og kynningarstörfum
- Reynsla af textaskrifum og miðlun upplýsinga
- Mjög góð færni í íslensku og ensku, jafnt töluðu sem rituðu máli
- Góð tölvukunnátta, þekking á innsetningu efnis á heimasíður og samfélagsmiðla
- Leikni í mannlegum samskiptum, hugmyndaauðgi og sveigjanleiki
- Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð og skipulagshæfileiki
Umsóknarfrestur er til og með 1. febrúar 2022.
Launakjör eru skv. kjarasamningum Reykjavíkurborgar við viðkomandi stéttarfélög.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Ólöf Kristín Sigurðardóttir, safnstjóri Listasafns
Reykjavíkur, í síma 411-6400 eða með því að senda fyrirspurnir á
olof.kristin.sigurdardottir@reykjavik.is
Athugið að umsóknum skal fylgja ferilskrá, upplýsingar um umsagnaraðila og kynningarbréf þar sem umsækjendur gera grein fyrir hæfni sinni í umrætt starf með hliðsjón af
hæfniskröfum.
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að skila umsókn á vef Reykjavíkurborgar
www.reykjavik.is/storf.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

Búðu þig undir spennandi
framkvæmdagleði

Verkefnastjóri undirbúnings framkvæmda
Hefur þú áhuga á skipulagsmálum, umhverﬁnu og spennandi samskiptum
við alls konar fólk? Þá gæti þetta verið starﬁð fyrir þig.
Við leitum að kröftugri og orkumikilli manneskju sem vill bætast í hópinn
og taka þátt í að leiða verkefnin okkar í gegnum undirbúningsferli. Starﬁð
er afar fjölbreytt og felur meðal annars í sér utanumhald verkefna, umsjón
með hönnun, umhverﬁsmatsvinnu og skipulagsmálum, samskipti við
ráðgjafa, áætlanagerð og þátttöku í samráði við hagsmunaaðila vítt og
breitt um landið.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólapróf í verk- eða tæknifræði eða önnur menntun
sem nýtist í starﬁ
• Þekking og reynsla af verkefnastjórnun er æskileg
• Reynsla af framkvæmdum er æskileg
• Framúrskarandi samskipta- og skipulagsfærni
• Frumkvæði, drifkraftur og sjálfstæði í starﬁ

Umsóknarfrestur er til 17. janúar 2022.
Með umsókn þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni
umsækjanda sem nýtist í starﬁ. Nánari upplýsingar veitir Valka Jónsdóttir á mannaudur@landsnet.is.

Við erum lykilinnviður þjóðarinnar og allt okkar starf snýst um að miðla orku sem drífur áfram lífsgæði og
sköpunarkraft samfélagsins til framtíðar. Við leggjum áherslu á virðingu, samvinnu og ábyrgð. Við erum
framsækið þekkingarfyrirtæki sem býður kraftmiklu starfsfólki spennandi verkefni við aðstæður þar sem
umhyggja, jafnrétti og öryggi eru í fyrirrúmi.

Landsnet | Gylfaflöt 9 | 112 Reykjavík | Sími 563 9300 | landsnet@landsnet.is | www.landsnet.is
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Skaftfell, myndlistarmiðstöð
Austurlands, auglýsir eftir
einbeittum, sjálfstæðum og
drífandi forstöðumanni með
brennandi áhuga á myndlist.

Forseti
Heilbrigðisvísindasviðs
Háskóli Íslands leitar að öflugum leiðtoga fyrir Heilbrigðisvísindasvið sem er eitt af fimm
fræðasviðum háskólans. Forseti Heilbrigðisvísindasviðs starfar í umboði rektors. Hann er
æðsti yfirmaður og akademískur leiðtogi fræðasviðsins og stjórnar daglegri starfsemi þess.
Með forseta fræðasviðs starfar öflugt teymi stjórnenda og sérfræðinga.
Ráðið verður í starfið til fimm ára frá 1. júlí 2022. Á grundvelli laga nr. 85/2008 um opinbera
háskóla og reglur sem háskólaráð hefur sett getur rektor ákveðið að framlengja ráðningu
forseta fræðasviðs til fimm ára í senn. Forseti fræðasviðs er ráðinn af rektor að fenginni
umsögn sérstakrar nefndar um ráðninguna.

Helstu verkefni og ábyrgð
· Stjórnun, útfærsla og framkvæmd stefnu
Háskóla Íslands, HÍ26, á vettvangi fræðasviðs.
· Fjármál og rekstur fræðasviðs og stofnana
sem undir það heyra.
· Gæði kennslu, rannsókna og þjónustu.
· Starfsmannamál.
· Stuðla að og styðja við öfluga liðsheild og
faglegt samstarf.
· Tengsl við innlenda og erlenda samstarfsaðila.
· Stjórnsýsla og stoðþjónusta fræðasviðsins.
Frekari upplýsingar um starfið
Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármálaog efnahagsráðherra og viðkomandi stéttarfélag hafa gert.
Starfshlutfall er 100%. Með umsókn þarf að fylgja greinargerð
um framtíðarsýn umsækjanda og hvernig hann hyggst vinna
samkvæmt stefnu HÍ 2021-2026.
Öllum umsækjendum verður svarað og þeim tilkynnt um
ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun hefur verið tekin.

Hæfniskröfur
· Dósentshæfi skv. formlegu mati.
· Þekking og reynsla á alþjóðlegu
háskólaumhverfi.
· Leiðtogahæfileikar.
· Metnaðarfull og skýr framtíðarsýn.
· Rík samskiptahæfni.
· Farsæl reynsla af stjórnun og stefnumótun.

Skaftfell er ein af elstu og öflugustu stofnunum
um nútímamyndlist á landsbyggðinni. Starfsemi Skaftfells er tileinkuð miðlun, viðgangi og
framþróun myndlistar á Austurlandi og er þeim
markmiðum framfylgt með öflugri og faglegri
sýningardagskrá, rekstri gestavinnustofa og
fræðslu fyrir börn og fullorðna í landsfjórðungnum.
Starfið felur í sér yfirumsjón með sýningardagskrá,
almenna stjórnun, daglegan rekstur og ábyrgð á
starfsemi miðstöðvarinnar. Nauðsynlegt er að nýr
forstöðumaður hafi búsetu á Seyðisfirði.
Hæfniskröfur:
• Góð fagþekking á innlendum sem erlendum
myndlistarheimi
• Reynsla á sviði menningarstjórnunar
• Þekking og reynsla af menningarmálum almennt
• Frjó og skapandi hugsun
• Góð samskiptafærni og forystuhæfileikar
• Vönduð vinnubrögð og skipulagshæfileikar
• Sveigjanleiki og geta til að vinna sjálfstætt og í teymi
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum
BHM.

Við ráðningu í störf við HÍ er tekið mið af jafnréttisáætlun
skólans: hi.is/haskolinn/jafnrettisaaetlun#markmid2.
Vakin er athygli á málstefnu HÍ: hi.is/haskolinn/malstefna_
haskola_islands.
Umsóknarfrestur er til og með 07.02.2022
Nánari upplýsingar veitir: Ragnhildur Ísaksdóttir,
525 4355, ragnhildurisaks@hi.is.

Háskóli Íslands, Sæmundargötu 2, 102 Reykjavík, +354 525 4000, www.hi.is

Allar frekari upplýsingar veitir Hanna Christel
Sigurkarlsdóttir, forstöðumaður, í síma 472 1632
eða á netfanginu skaftfell@skaftfell.is
Umsóknarfrestur er til og með 24. janúar 2022.
Umsókn skal fylgja náms- og ferilskrá og stutt
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu
umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi
í starfið. Umsóknir berist á netfangið
admin@skaftfell.is

Framtíðarstarf á nýjasta hjúkrunarheimili landsins
Langar þig að vinna á nýju og glæsilegu hjúkrunarheimili HSU á Selfossi,
þar sem allur aðbúnaður er eins og best verður á kosið?
31 #! 2( !'(2 0@4/!#&<< ><@!" ) >6#11<;4#?:1 %? 1#<.2(2!":44:1 8;..:><2(, *2! >#1
4@?( #! )=#!>42 ) #;.><264;.?>/:.-.2 :1@..:. 5/72, "2?1#..>6:, :1=&??9: %? 8;!(;.?:
"&!;! >69$4><'(;.?:1+
Við erum að leita að hjúkrunarfræðingum, sjúkraliðum og ófaglærðum til starfa
frá og með 1. mars. Umsóknir á starfatorg.is.
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Framkvæmdastjóri rekstrarstofu
Þjóðkirkjunnar
Þjóðkirkjan óskar eftir að ráða öflugan einstakling í stöðu framkvæmdastjóra rekstrarstofu. Viðkomandi kemur til með að annast daglegan
rekstur Þjóðkirkjunnar og bera ábyrgð á fjármála- og fasteignasviði. Auk þess gegnir framkvæmdastjóri lykilhlutverki í að ná fram aukinni
skilvirkni og hagræðingu í rekstri. Framkvæmdastjóri heyrir undir framkvæmdanefnd kirkjuþings.
Helstu verkefni og ábyrgð:

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Umsjón með og ábyrgð á daglegum rekstri Þjóðkirkjunnar

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi. Meistarapróf er kostur

• Regluleg upplýsingagjöf til framkvæmdanefndar og fylgir eftir

• Leiðtogahæfileikar og sterk framtíðarsýn

ákvörðunum kirkjuþings

• Farsæl reynsla af stjórnun hjá stóru fyrirtæki eða stofnun æskileg

• Yfirumsjón með störfum fjármála- og fasteignasviðs

• Framúrskarandi samskiptahæfileikar

• Þátttaka í stefnumótun og áætlanagerð

• Reynsla af áætlanagerð og eftirfylgni
• Sjálfstæði, frumkvæði og nákvæmni í vinnubrögðum
• Góð hæfni í íslensku og ensku í ræðu og riti

Umsóknarfrestur er til og með 24. janúar 2022. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja ferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir
ástæðu umsóknar og hæfni umsækjanda sem nýtist í starfi.
Nánari upplýsingar um starfið veita Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) og Torfi Markússon (torfi@intellecta.is)
í síma 511 1225. Farið verður með allar og umsóknir sem trúnaðarmál og verða nöfn umsækjenda ekki birt opinberlega.
Öllum umsækjendum verður svarað að ráðningu lokinni.

Framleiðslustörf hjá Fjarðaáli
Alcoa Fjarðaál leitar að jákvæðu og duglegu fólki í fjölbreytt framleiðslustörf í kerskála, skautsmiðju og steypuskála. Álverið á Reyðarﬁrði er meðal þeirra fullkomnustu í heiminum og saman sköpum við útﬂutningsverðmæti
á öruggan og ábyrgan hátt. Um 360 framleiðslustarfsmenn eru kjarninn í verðmætasköpun Fjarðaáls.
Framleiðslustörﬁn eru að jafnaði unnin á þrískiptum átta tíma vöktum.

Hvers vegna að vinna með okkur?
• 150 klukkustunda vinnuskylda á mánuði
• Vaktakerﬁ sem gefur góðar tekjur og góðan frítíma
• Ókeypis akstur til og frá vinnu og frítt fæði í frábæru
mötuneyti
• Mikil áhersla á að tryggja öryggi og heilsu allra
á vinnustaðnum
• Okkar eigin heilsugæsla og aðgangur að
Velferðarþjónustu Heilsuverndar
• Sameiginlegur sáttmáli um góða vinnustaðarmenningu

• Samhent teymi ólíkra einstaklinga sem skila

framúrskarandi árangri
• Metnaðarfull markmið í jafnréttismálum í samstarﬁ

við Jafnréttisvísi
• Góð tækifæri til þjálfunar, menntunar og starfsþróunar
• Virkt umbótastarf þar sem áhersla er lögð á þátttöku

starfsmanna
• Nálægð við náttúruna í fjölskylduvænu samfélagi

á Austurlandi

Umsækjendur verða að hafa náð 18 ára aldri, tala íslensku, vera með gild ökuréttindi og hreint sakavottorð.
Umsóknir eru trúnaðarmál og þeim er öllum svarað. Í samræmi við jafnréttisstefnu Alcoa Fjarðaáls og lög
nr. 150/2020 eru einstaklingar af öllum kynjum hvattir til að sækja um.
Frekari upplýsingar veitir mannauðsteymi Fjarðaáls í gegnum netfangið starf@alcoa.com eða í síma 470 7700.
Hægt er að sækja um störﬁn á ráðningarvefnum okkar á alcoa.is
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Akademískar
stöður við
félagsvísindadeild
Auglýstar eru lausar til umsóknar þrjár akademískar stöður við félagsvísindadeild Háskólans á Bifröst. Stöðurnar eru við námsbrautir í Miðlun og almannatengslum,
Opinberri stjórnsýslu og í Skapandi greinum. Við leitum að einstaklingum með metnað og áhuga á að taka virkan þátt í uppbyggingu og þróun þessara námsbrauta í
öflugu umhverfi Háskólans á Bifröst. Bifröst leggur áherslu á samþættingu fræða og framkvæmdar í kennslu og hefur verið leiðandi í uppbyggingu á hagnýtu fjarnámi á
háskólastigi hér á landi síðastliðin 20 ár. Starfsstöðvar skólans eru á Bifröst og í Reykjavík.

Miðlun og
Opinber
almannatengsl stjórnsýsla

Skapandi
greinar

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:

•Umsjón með námsbraut

•Umsjón með námsbraut

•Kennsla á fræðasviðinu

•Kennsla á fræðasviðinu

•Leiðbeining í lokaritgerðum

•Leiðbeining í lokaritgerðum

•Rannsóknir og fræðastörf á viðkomandi sérsviði

•Rannsóknir og fræðastörf á viðkomandi sérsviði

•Umsjón með námsbraut
•Kennsla á fræðasviðinu
•Leiðbeining í lokaritgerðum
•Rannsóknir og fræðastörf á viðkomandi sérsviði

Menntunar- og hæfniskröfur:

Menntunar- og hæfniskröfur:

Menntunar- og hæfniskröfur:

•Framhaldspróf á háskólastigi á fræðasviðinu

•Framhaldspróf á háskólastigi á fræðasviðinu

•Kennslureynsla á háskólastigi

•Kennslureynsla á háskólastigi

•Reynsla af uppbyggingu og mótun námskeiða

•Reynsla af uppbyggingu og mótun námskeiða

•Framhaldspróf á háskólastigi á fræðasviðinu
•Kennslureynsla á háskólastigi
•Reynsla af uppbyggingu og mótun námskeiða
og/eða námsbrauta er kostur
•Góð reynsla og tengsl við atvinnulíf
•Hæfni í mannlegum samskiptum og þjónustulund
•Leiðtoga- og skipulagsfærni
•Mjög góð færni í íslensku og ensku, í ræðu og riti

og/eða námsbrauta er kostur

og/eða námsbrauta er kostur

•Góð reynsla og tengsl við atvinnulíf

•Góð reynsla og tengsl við atvinnulíf

•Hæfni í mannlegum samskiptum og þjónustulund

•Hæfni í mannlegum samskiptum og þjónustulund

•Leiðtoga- og skipulagsfærni

•Leiðtoga- og skipulagsfærni

•Mjög góð færni í íslensku og ensku, í ræðu og riti

•Mjög góð færni í íslensku og ensku, í ræðu og riti

Tekið verður tillit til þarfa og áherslna félagsvísindadeildar og hve vel umsækjendur falla að þeim. Möguleikar eru á hlutastarfi og fjarvinnu.
Með umsókn fylgi ferilskrá yfir nám, störf og rannsóknir þar sem kennslureynsla er m.a. útlistuð, afrit af útskriftarskírteinum ásamt stuttu kynningarbréfi. Í kynningarbréfi
komi fram áhugasvið, sýn, nálgun og áherslur umsækjanda í kennslu og rannsóknum.
Nánari upplýsingar veita Hulda Dóra Styrmisdóttir mannauðsstjóri, mannaudsstjori@bifrost.is og Njörður Sigurjónsson, prófessor og deildarforseti
deildarforsetifd@bifrost.is. Sótt er um störfin á alfred.is
Umsóknarfrestur er til og með 23.1.2022 n.k. Miðað er við ráðningar frá og með 01.06.2022 eða fyrr. Starfsheiti verða ákvörðuð út frá hæfismati.
Háskólinn á Bifröst vinnur samkvæmt jafnréttisáætlun skólans og hvetur alla óháð kyni til að sækja um.

bifrost.is
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Spennandi störf í boði hjá RARIK
Sérfræðingur í stjórnstöð
Óskað er eftir sérfræðingum í stjórnstöð fyrirtækisins. Stjórnstöð er ný deild og munu sérfræðingar deildarinnar taka þátt í mótun hennar
ásamt innleiðingu nýrra kerfa sem notast verður við, við úrlausn þeirra spennandi verkefna sem framundan eru. Þegar deildin tekur til starfa
þá mun hún hafa umsjón með vöktun og stýringu veitukerfa RARIK ásamt öðrum verkefnum tengdum rauntímastjórnun og skipulagningu
rofs og vinnu. Starfið er unnið á dag-, kvöld- og bakvöktum. Staðsetning sérfræðinga stjórnstöðvarinnar getur verið á fleiri en einni starfsstöð
fyrirtækisins. Við hvetjum bæði konur og karla til að sækja um.

Helstu verkefni:

Menntunar- og hæfniskröfur:

•
•
•
•
•

• Rafmagnsiðn-, -tækni- eða -verkfræði
• Þekking og reynsla af háspennukerfum
er kostur
• Jákvæðni og lipurð í samskiptum
• Góð tölvukunnátta
• Drifkraftur og geta til að vinna sjálfstætt

Stýring og vöktun veitukerfa RARIK
Aðgerðastjórnun
Skipulagning rofs og vinnu
Samskipti við viðskiptavini
Upplýsingagjöf til innri og ytri aðila

Nánari upplýsingar veita Gísli Þór Ólafsson,
deildarstjóri stjórnstöðvar og starfsmannastjóri
í síma 528 9000.
Umsóknafrestur er til 24. janúar og skal skila
umsókn með ferilskrá á www.rarik.is/atvinna.

Rafmagnstæknifræðingur / rafmagnsiðnfræðingur Egilsstöðum
Óskað er eftir öflugum einstaklingi á starfsstöð fyrirtækisins á Egilsstöðum. Í starfinu felst gerð verkáætlana ásamt skráningu og teikningu í
Netbas landupplýsingakerfinu. Við hvetjum bæði konur og karla til að sækja um.

Helstu verkefni:

Menntunar- og hæfniskröfur:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Gerð verkáætlana
Skráning og teikning í Netbas
Hönnun drei!kerfa
"!rferð og viðhald tæknigagna
Vöktun drei!ker!s

Rafmagnstæknifræði eða iðnfræði
Þekking á rekstri drei!kerfa kostur
Hæfni í mannlegum samskiptum
Frumkvæði og metnaður
Góð tölvukunnátta
Þekking á DMM og Netbas kostur

Nánari upplýsingar veita Örvar Ármannsson,
deildarstjóri rekstrarsviðs á Austurlandi og
starfsmannastjóri RARIK í síma 528 9000.
Umsóknarfrestur er til 24. janúar og skal skila
umsóknum með ferilskrá á www.rarik.is/atvinna.

Mælaumsjón - mælauppsetning á Selfossi og Akureyri
Sjálfstæður og samviskusamur einstaklingur óskast í mælaumsjón og mælauppsetningu, annars vegar á Suðurlandi með aðsetur á Selfossi
og hins vegar á Norðurlandi með aðsetur á Akureyri. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Við hvetjum bæði konur og karla til
að sækja um.

Helstu verkefni og ábyrgð:

Menntunar- og hæfniskröfur:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Umsjón með orkumælum
Tenging nýrra viðskiptavina
Samskipti við verktaka og viðskiptavini
Gagnaskráningar
Verkundirbúningur

Sveinspróf í rafvirkjun
Sjálfstæð vinnubrögð
Góð almenn tölvukunnátta
Góð samskiptahæfni
Bílpróf

Nánari upplýsingar veita Lárus Einarsson,
deildarstjóri rekstrarsviðs á Suðurlandi,
Sigurjón Jóhannesson deildarstjóri rekstrarsviðs
á Norðurlandi eða starfsmannastjóri RARIK
í síma 528 9000.
Umsóknarfrestur er til 24. janúar og skal skila
umsóknum með ferilskrá á www.rarik.is/atvinna.

RARIK ohf. er rekið sem opinbert hlutafélag í eigu ríkisins. Hlutverk RARIK er að dreifa raforku auk þess að afla, dreifa og
annast sölu á heitu vatni. Starfsmenn RARIK eru um 200 á um 20 starfsstöðvum sem eru dreifðar vítt og breitt um landið.

RARIK ohf. | www.rarik.is/atvinna
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Sérfræðingur í stafrænni
markaðssetningu
Sérfræðingur í stafrænni markaðssetningu í
markaðs- og fjáröflunardeild Slysavarnafélagsins
Landsbjargar.
Slysavarnafélagið Landsbjörg eru landsamtök
björgunarsveita og slysavarnadeilda á Íslandi.
Félagið er ein stærstu samtök sjálfboðaliða á
Íslandi.
Slysavarnafélagið Landsbjörg leitar að einstaklingi með
menntun/reynslu til að vinna með markaðs- og fjáröflunardeild félagsins að markaðs- og fjáröflunarstarfi þess.
Um 100% starf er að ræða.
Helstu verkefni eru:
• Koma að markaðsstarfi félagsins
• Taka þátt í mótun á markaðsstefnu félagsins
• Þróun á nýjum og núverandi fjáröflunarleiðum
• Utanumhald um stafrænar herferðir
• Áætlunargerð fyrir stafræna miðla
• Vinna með efni til birtingar á stafrænum miðlum
• Markaðsgreining
• Önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur:
• Menntun eða reynsla sem nýtist í starfi
• Góð reynsla og þekking á stafrænni markaðssetningu
• Reynsla af vinnslu á grafík og texta (content)
• Þekking á Google Ads og Facebook Ads
• Reynsla af fjáröflunarstörfum æskileg
• Kunnátta á vefgreiningu og leitarvélabestun
• Góð almenn tölvukunnátta
• Skipulögð, sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Liðshugsun og þekking á félagsstörfum
• Góð samskiptahæfni, jákvætt viðmót og þjónustulund
• Hreint sakavottorð

Skorri ehf. leitar að laghentum framtíðarstarfsmanni í afgreiðslu og þjónustustörf
Þarf að geta byrjað sem fyrst.
Vinnutími er mán.-fös. kl. 8.15-17.30.
Umsóknir sendist á netfangið
larus@skorri.is fyrir 17. janúar 2022.

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 18. janúar 2022

Job Opportunity
The Embassy of Finland in Reykjavík is looking to
recruit a PROPERTY MANAGER/ DRIVER.
More details on the position, the skills and
experience we are looking for can be found
here: www.finland.is
The closing date for applications is 23 January
2022.

Forstjóri Gæða- og eftirlitsstofnunar velferðarmála
Félagsmálaráðuneytið leitar að drífandi leiðtoga sem hefur áhuga á að byggja upp nýja
stofnun.
Gæða- og eftirlitsstofnun velferðarmála hefur eftirlit með gæðum þjónustu sem er veitt á
grundvelli laga um barnavernd, laga um Barna- og fjölskyldustofu, laga um félagsþjónustu
sveitarfélaga, laga um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarﬁr, laga
um málefni aldraðra, laga um Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, laga um þjónustuog þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og einstaklinga með samþætta sjón- og
heyrnarskerðingu og laga um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna.
Helstu verkefni stofnunarinnar er útgáfa rekstrarleyfa, frumkvæðiseftirlit með gæðum
þjónustu, afgreiðsla kvartana yﬁr þjónustu, beiting viðurlaga við brotum á reglum og þróun
gæðaviðmiða. Stofnunin tók við gæða- og eftirlitsverkefnum frá Gæða- og eftirlitsstofnun
félagsþjónustu og barnaverndar og eftirlitsverkefnum frá Barnaverndarstofu.
Umsóknarfrestur er til 27. janúar 2022.
Nánari upplýsingar um starﬁð má ﬁnna á starfatorgi Stjórnarráðsins, www.starfatorg.is
Félagsmálaráðuneytinu,
6. janúar 2022.

Stjórnarráð Íslands
Félagsmálaráðuneytið

Nortek leitar að

tæknimanni
Skemmtilegt og fjölbreytt vinnuumhverfi sem felur í
sér uppsetningu, þjónustu og viðhald á öryggis- og
ýmsum sérhæfðum tæknilausnum.
Hæfniskröfur
• Menntun í rafeindavirkjun, rafvirkjun eða sambærileg
menntun er kostur
• Sjálfstæði vinnubrögð
• Færni í mannlegum samskiptum og rík þjónustulund
• Góð tölvukunnátta og færni í uppsetningu forrita
Um Nortek
Nortek er framsækið þjónustufyrirtæki sem býður
heildarlausnir í öryggismálum fyrir fyrirtæki, stofnanir
og útgerðir.
Við leggjum mikla áherslu á persónulega þjónustu og
erum sífellt með þarfir viðskiptavinarins í huga.
Starfsmenn hjá félaginu hafa það að leiðarljósi að veita
framúrskarandi þjónustu, vinna saman sem ein heild
og hafa gaman í vinnunni.
Fyrirspurnir sendast á eythor@nortek.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

Pantaðu pláss fyrir þína atvinnuauglýsingu á

atvinna@mbl.is

Á RVA KU R

Vegna aukinna umsvifa

Leitum við að öflugum liðsmönnum
Starfsmaður í tæknideild

Starfsmaður á fjármálasviði

Húsvörður

Árvakur, sem rekur meðal annars
Morgunblaðið, mbl.is, K100, og
Landsprent leita að öflugum og
sjálfstæðum starfsmanni í tæknideild
í fullt starf.

Árvakur, sem rekur meðal annars
Morgunblaðið, mbl.is og K100, leitar að
öflugum og sjálfstæðum starfsmanni á
fjármálasviði í fullt starf.

Árvakur, sem rekur meðal annars
Morgunblaðið, mbl.is og K100, og
Landsprent leitar að útsjónarsömum
handlögnum húsverði í 50% starf.
Viðkomandi myndi heyra undir
tæknideild.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf
eigi síðar en 1. mars 2022.

Helstu verkefni:

• Uppsetning, rekstur og uppfærslur

á stýrikerfum á vinnustöðvum,
netþjónum og öðrum notendabúnaði

• Eftirlit og afritun gagna.
• Sjá um viðhald og viðgerðir á rafeindabúnaði prent- og pökkunarvéla hjá
Landsprenti

•

Að leita nýrra leiða og tækni sem
auðveldar tækni og eykur gæði
og öryggi

Helstu verkefni:

• Almenn bókarastörf
• Afstemmingar og eftirlit með
staðfestingu reikninga

• Sjá um almennt viðhald hjá Árvakri

• Önnur tilfallandi verkefni á

• Sjá um hússtjórnarkerfi Árvakurs
• Eftirlit með rekstrarlager
• Önnur tilfallandi verkefni

úrvinnsla

Hæfniskröfur:

Hæfniskröfur:

• Rafiðnmenntun og önnur menntun
sem nýtist í starfi

• Reynsla af tölvurekstri og netkerfi
• Þekking á Windows-umhverfi
• Þekking á Unix er kostur
• Rík þjónustulund og jákvæðni
• Frumkvæði og metnaður í starfi

Helstu verkefni:

• Greiningarvinna og tölfræðileg
fjármálasviði

• Önnur tilfallandi verkefni

Viðkomandi þarf að geta hafið störf
eigi síðar en 1. febrúar 2022.

• Menntun/reynsla sem nýtist í starfi
• Reynsla af bókhaldskerfinu Business
Central er kostur

• Góð greiningarhæfni og hæfni til að

setja fram efni og niðurstöður í tölum
og texta.

• Færni í meðferð talna og tölvufærni
• Nákvæmni og vandvirkni nauðsynleg
• Rík þjónustulund og jákvæðni
• Frumkvæði og metnaður í starfi

og Landsprenti

Hæfniskröfur:

• Reynsla/menntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af tæknimálum er kostur
• Rík þjónustulund og jákvæðni
• Frumkvæði og metnaður í starfi

Umsóknarfrestur er til og með 25. janúar 2022.
Sótt er um á vef Árvakurs, arvakur.is
Nánari upplýsingar veitir Klara Vigfúsdóttir, starfsmannastjóri - klara@mbl.is - sími: 569 1332
ÁRVAKUR er útgefandi Morgunblaðsins og mbl.is. ásamt því að reka útvarpsstöðvarnar K100 og Retró.
Dótturfyrirtæki Árvakurs eru Landsprent og Edda útgáfa.
Árvakur er lifandi vinnustaður þar sem ríkir góður starfsandi og sterk liðsheild.

ÁRVAKUR
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Raðauglýsingar
Tilboð/útboð

Smáauglýsingar
Sumarhús

Húsviðhald

Húsaviðgerðir
www.husco.is

ÚTBOÐ
STAPAVELLIR 16-28
260 REYKJANESBÆ
Brynja - Hússjóður Öryrkjabandalagsins
óskar eftir tilboðum í að byggja og fullgera
sjö íbúða raðhús á einni hæð samkvæmt
teikningum að Stapavöllum 16-28, Reykjanesbæ. Um er að ræða 72 m2 til 93 m2
íbúðir, samtals um 535 m2.
• Húsinu skal skila fullgerðu ásamt
lóð þann 1. júní 2023.
• Skilatími tilboða er 8.2.2021 kl. 11:00.
Frekari upplýsingar um útboð og útboðsgögn skal senda á gusti@tov.is
Brynja – Hússjóður ÖBÍ er sjálfseignarstofnun sem
hefur þann tilgang að eiga og reka íbúðarhúsnæði
fyrir öryrkja sem leitast er við að leigja gegn eins
hóflegu gjaldi og kostur er. Sjóðurinn á og rekur um
830 íbúðir um land allt.

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

Hljóðfæri

Gítarinn ehf.
Stórhöfði 27
Sími 552 2125
www.gitarinn.is

ar
Kassagítar
á tilboði

í miklu úrvali

Félagsmiðstöðin Hæðargarði 31 Kaffisopi og spjall kl. 8.30-15.40.
Prjónað saman kl. 8.30-12. Morgunandakt kl. 9.30-10. Morgunleikfimi
með Halldóru á RUV kl. 9.45-10. Hádegismatur kl. 11.30-12.30. Sönghópur Hæðargarðs kl. 13.30-14.30 FELLUR NIÐUR ÚT JANÚAR .
Myndlistarhópur Selmu kl. 13-15.30. Síðdegiskaffi kl. 14.30-15.30.
Garðabær Gönguhópur frá Jónshúsi kl. 10. Allt hópastarf og viðburðir falla niður tímabundið Nú er hægt að skrá sig í hreyfingu á
vegum FEBG og tómstundanámskeið á vegum Jónshúss. Skráning
fer fram á vef: sportabler.com/shop/gardabaer
Gullsmári 13 Handavinnustofan er opin kl. 9-13 en þó þarf að gæta
að 2ja metra bili á milli fólks og huga að persónulegum sóttvörnum.
Brids er komið í tímabundna pásu á meðan ástandið er eins og það er
en verður auglýst um leið og það hefst á ný. Jóga kl.17.
Hvassaleiti 56-58 Morgunkaffi og spjall frá kl. 8.30-10.30. Útvarpsleikfimi kl. 9.45. Jóga með Carynu kl. 9. Jóga með Ragnheiði Ýr kl.
12.20. Handavinna, opin vinnustofa kl. 9-16. Hádegismatur kl. 11.3012.30, panta þarf fyrir hádegi deginum áður.
Korpúlfar Morgunleikfimi í Borgum kl. 9.45. Pútt á Korpúlfsstöðum
kl. 10 og Sverriskaffi á eftir. Styrktar- og jafnvægisleikfimi með sjúkraþjálfara í Borgum kl. 10. Skákhópur Korpúlfa kl. 13 í Borgum, grímuskylda.Tréútskurður hefst á ný eftir jólafrí kl. 13 og grímuskylda.
Sundleikfimi í Grafarvogssundlaug með Brynjólfi kl. 14. Munum að
fara varlega og virðum sóttvarnarreglur öllum til góðs.
Seltjarnarnes Vatnsleikfimi í sundlauginni kl. 7.10. Kaffikrókur alla
morgna frá kl. 9. Jóga/leikfimi í salnum á Skólabraut kl. 11. Vatnsleikfimi í sundlauginni kl. 18.30. Ath. öll námskeið eru í samráði við
leiðbeinendur . Virðum sóttvarnir og grímuskyldu þegar það á við.

Bækur

Bækur

Fáðu meira út úr þinni

atvinnuauglýsingu!

Bækur úr bílskúrnum.
Opin sölusíða á Facebook

Bækur til sölu
Íslenskt fornbréfasafn 1-16, ib.,
ób., einnig stök bindi no. 2, 3,
4, 5, 9, 10, 11, 12, 13 og 14.
Ættir Austfirðinga 1-9, ób.,
Íslensk myndlist 1-2 Bj.Th.,
Náttúrufræðingurinn 1-60, ób.

Uppl. í síma 898 9475

Byggingavörur

Gítarar
Félagsstarf eldri borgara

Sími 555 1947
Gsm 894 0217

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.
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Til sölu

Gítarinn ehf.

Saltvatnspottar,
klórpottar og
hitaveitupottar

Stórhöfði 27
Sími 552 2125
www.gitarinn.is
tarinn

Hljómborð
á tilboði
Eigum til á lager
alla tegundir potta
Sendum hvert
á land sem er
Mikið
ð úrval

HEITIRPOTTAR.IS
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Sími 777 2000

FINNA VINNU
Atvinnublað Morgunblaðsins
kemur út tvisvar í viku.
Á fimmtudögum í aldreifingu
og í laugardagsblaðinu.
Þær birtast líka á atvinnuvef
mbl.is og finna.is
Aðeins er greitt eitt verð.

Fjórir snertifletir – eitt verð!

1

2

Morgunblaðið

Morgunblaðið

fimmtudaga

laugardaga

4

3
mbl.is

finna.is

atvinna

atvinna

80.000 manns 18 ára og eldri sjá FINNA
VINNU atvinnublað Morgunblaðsins
Lesendur Morgunblaðsins lesa blaðið oftar
og lengur en hjá öðrum
71% landsmanna heimsækja mbl.is daglega
sem gerir hann að stærsta fjölmiðli landsins*

*Gallup Mediamix – dagleg dekkun 2020

hagvangur.is

