Forstöðumaður Grænvangs
Laust er til umsóknar starf forstöðumanns Grænvangs, samstarfsvettvangs atvinnulífs og stjórnvalda
um loftslagsmál og grænar lausnir. Um spennandi starf er að ræða sem snýr að stuðningi við
loftslagsvegferð atvinnulífsins ásamt kynningu á framlagi Íslands og árangri í loftslagsmálum. Leitað
er að drífandi og reynslumiklum leiðtoga með öfluga fagþekkingu og reynslu á sviði loftslagsmála og
af markaðs- og kynningarmálum. Forstöðumaður er ráðinn af Íslandsstofu og stjórn Grænvangs og
starfar innan Íslandsstofu.
Markmið Grænvangs er að bæta árangur Íslands í loftslagsmálum og miðla fjölbreyttu framlagi landsins á því sviði, stuðla að
framgangi grænna lausna og efla samvinnu stjórnvalda og atvinnulífs varðandi aðgerðir í loftslagsmálum í samræmi við markmið
stjórnvalda, þ.m.t. kolefnishlutleysi árið 2040. Þá vinnur vettvangurinn, í samstarfi við Íslandsstofu, að kynningu á íslensku hugviti
og framleiðslu sem byggja á íslenskri orkuþekkingu og grænum lausnum. Nánari upplýsingar má finna á www.graenvangur.is.
Helstu verkefni og ábyrgð:

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Kynna fjölbreytt framlag Íslands til loftslagsmála

• Þekking og brennandi áhugi á loftslagsmálum

• Efla samstarf stjórnvalda og atvinnulífs um aðgerðir í

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi

loftslagsmálum þ.m.t. um kolefnishlutleysi árið 2040
• Styðja við loftslagsvegferð atvinnulífsins og auka þátttöku
fyrirtækja í grænu ferli, umbótaverkefnum og loftslagsvegferðinni
• Styðja við markaðs- og viðskiptaþróunarstarf fyrirtækja tengt
loftslagsmálum
• Vekja athygli hérlendis sem og erlendis á framlagi Íslands og
íslenskra fyrirtækja og hvetja til frekari framþróunar

• Leiðtogahæfni ásamt framúrskarandi samskipta- og
samstarfshæfni
• Þekking á íslensku atvinnulífi og stjórnsýslu
• Drifkraftur, frumkvæði, jákvæðni og hugmyndaauðgi
• Umfangsmikil reynsla af markaðsmálum og kynningarmálum
ásamt reynslu af notkun samfélagsmiðla í markaðsstarfi
• Þekking og reynsla af markaðssetningu á erlendum mörkuðum
er æskileg
• Reynsla af verkefnisstjórnun
• Framúrskarandi ensku- og íslenskukunnátta skilyrði, önnur
tungumálakunnátta er kostur
• Færni og reynsla í að koma fram

Grænvangur hefur verið starfræktur í tæp þrjú ár. Að baki vettvangnum standa fjölbreyttir aðilar úr íslenskri stjórnsýslu og atvinnulí". Íslandsstofa er
samstarfsvettvangur atvinnulífsins og stjórnvalda og hefur það hlutverk að auka gjaldeyristekjur þjóðarinnar. Íslandsstofa sinnir mörkun og markaðssetningu fyrir Ísland og íslenskar út!utningsgreinar, styður íslensk fyrirtæki í sókn á erlenda markaði og greiðir götu erlendrar fjárfestingar í íslensku
atvinnulí".

Umsóknarfrestur er til og með 30. maí 2022. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja starfsferilskrá og ítarlegt kynningarbréf
þar sem gerð er grein fyrir hæfni umsækjanda sem nýtist í starfi. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál og þeim svarað að
ráðningu lokinni, Áhugasamir einstaklingar, óháð kyni, eru hvattir til að sækja um starfið.
Nánari upplýsingar veita Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) og
Helga Birna Jónsdóttir (helga@intellecta.is) í síma 511 1225.
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Forsætisráðuneytið auglýsir eftir
sérfræðingi í fjármálum og rekstri
Forsætisráðuneytið auglýsir laust til umsóknar starf sérfræðings á nýrri skrifstofu innri þjónustu.
Starﬁð felur í sér vinnu við fjárlagagerð, stefnumótun, reikningshald, rekstur og þjónustu við aðrar skrifstofur
ráðuneytisins. Leitað er að drífandi einstaklingi með ríka þjónustulund og þekkingu og reynslu á opinberum
fjármálum. Í boði er áhugavert og fjölbreytt starf í krefjandi starfsumhverﬁ þar sem reynir meðal annars á
sjálfstæði, frumkvæði og lipurð í samskiptum.
Skrifstofa innri þjónustu fer meðal annars með fjármál, fjárlagagerð, framkvæmd fjárlaga, rekstur og
áætlanagerð forsætisráðuneytisins, ber ábyrgð á gæða- og umbótamálum í ráðuneytinu, skjalavistun,
upplýsingakerfum og sér um öryggismál, starfsumhverﬁ og eignaumsjón. Starfsfólk skrifstofunnar styður við
innra starf ráðuneytisins, meðal annars við störf hópa og teyma sem starfa þvert á ráðuneytið.

Helstu verkefni og ábyrgð
• Fjárlagagerð
• Vinna við fjármálaáætlun ásamt aðkomu að
stefnumótun og kostnaðarmati
• Efnisöﬂun og vinna við gerð skýrslna og
greinargerða
• Reikningshald og ferðauppgjör
• Aðkoma að rekstraráætlanagerð
• Þátttaka í framkvæmd fjárlaga
• Þátttaka í teymisvinnu, umbótastarﬁ og innri
þjónustu ráðuneytisins
• Ýmis önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ
Þekking og reynsla af Oracle bókhaldskerﬁ ríkisins
Reynsla af starﬁ í opinberri stjórnsýslu
Þekking á lögum um opinber fjármál
Reynsla af fjárlagagerð og stefnumótun
Reynsla og þekking af reikningshaldi
Góð þekking á Office 365 forritum
Þekking og reynsla af Power BI
Greiningarhæfni, þ.e. geta til að greina og vinna úr
gögnum og upplýsingum
• Þjónustulund ásamt færni og lipurð í mannlegum
samskiptum
• Sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði og hæfni til að
forgangsraða verkefnum
• Skipulagshæfni og lausnamiðuð hugsun

Frekari upplýsingar um starﬁð
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Félag háskólamenntaðra
starfsmanna Stjórnarráðsins hafa gert.
Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru hvattir til að sækja um. Æskilegt er að umsækjandi geti haﬁð
störf sem fyrst. Með umsókn skal fylgja starfsferilskrá, prófskírteini og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir
ástæðum umsóknar og hvernig umsækjandi uppfyllir hæfniskröfur.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. Tekið skal fram að umsóknir geta gilt í 6
mánuði, sbr. reglur nr. 1000/2019 um auglýsingar lausra starfa.
Starfshlutfall er 100%.
Umsóknarfrestur er til og með 16. maí 2022
Nánari upplýsingar veita

Margrét Hallgrímsdóttir skrifstofustjóri margret.hallgrimsdottir@for.is
Eydís Eyjólfsdóttir mannauðsstjóri eydis.eyjolfsdottir@for.is
Sótt er um starﬁð á Starfatorgi: starfatorg.is

RÁÐNINGAR

Starfsmenn eru lykill
að árangri allra fyrirtækja.

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.

Intellecta ehf.

Síðumúla 5

108 Reykjavík

Stjórnarráð Íslands
Forsætisráðuneytið

511 1225

intellecta.is
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Spennandi
sumarstörf
hjá N1

Þjálfun og fræðsla

Fjölbreytt verkefni

Góð vinnuaðstaða

%

Afsláttarkjör hjá N1, Krónunni og ELKO

Glaðningur: Gjafabréf frá 66°Norður

Vaktavinna/dagvinna

Miðstöð mannlífs og ferðalaga
Við bjóðum upp á spennandi sumarstörf á stöðvum okkar hringinn
í kringum landið. Þetta eru líflegir vinnustaðir sem iða af mannlífi frá
morgni til kvölds. Þú starfar með frábæru teymi, lærir margt nýtt og
kynnist skemmtilegu fólki úr nærsveitum og frá öllum heimshornum.
Við leitum að þjónustulipru og metnaðarfullu sumarstarfsfólki,
18 ára og eldri, til að sinna afgreiðslustörfum og öðrum verkefnum
í dagvinnu eða vaktavinnu. Viltu ganga til liðs við okkur?
Kynntu þér störfin og sæktu
um á n1.is undir:
„Um N1 – Starfsfólk – Laus störf“

440 1000

n1.is

ALLA LEIÐ
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Súðavíkurskóli
Laus störf skólaárið 2022-2023
Súðavíkurskóli er samrekinn leik- grunn-, og tónlistarskóli með u.þ.b. 25 nemendur, þar sem unnið
er eftir Uppyggingarstefnunni og starfið hverfist
um einkunnarorðin: Vellíðan – Virðing – Framfarir
– Heiðarleiki. Þá er lögð áhersla á fjölbreytta og
sveigjanlega kennsluhætti, vellíðan nemenda og
samvinnu starfsmanna. Unnið er í innleiðingu
leiðsagnarnáms sem er þróunarverkefni allra grunnskóla á norðanverðum Vestfjörðum.
Núna eru lausar stöður leikskólakennara við leikskóladeildina og staða kennara við grunnskóladeildina á yngra- og miðstigi. Helstu hæfniskröfur eru
kennaramenntun, leikskólamenntun eða sambærileg menntun. Hæfni í mannlegum samskiptum.
Frumkvæði og sjálfstæði í starfi. Reynsla af sambærilegum störfum. Umsóknarfrestur er til 3. júní
2022
Súðavíkurhreppur greiðir laun eftir kjarasamningi KÍ
og Sambandi íslenskra sveitarfélag.
Allar nánari upplýsingar veitir Anna Lind Ragnarsdóttir skólastjóri.

YFIRVÉLSTJÓRI
FB óskar eftir
kennara í
.('%"-.0*")#

Yfirvélstjóra vantar í afleysingu á Línubátinn Fjölnir
GK 157 í skiptikerfi (2 og 2) fram að sumarstoppi.

Áhersla er lögð á meistararéttindi í rafvirkjun
eða sambærilegt nám á sviði iðnfræði
eða tæknifræði.
Tekið er mið af Jafnréttisáætlun FB við starfsráðningar og allir sem uppfylla hæfniskröfur
#(% "$,&&!( &!/ ,) '+01, %* '&,(.)Umsóknir skulu berast a rafrænu formi
í gegnum starfatorg.is
Nanari upplýsingar á
$$$&,+(./(+!.-&*,
www.fb.is

Upplýsingar í síma 856-5700 Kjartan.

Fjölbrautaskóli Suðurnesja
óskar að ráða framhaldsskólakennara
í eftirtaldar stöður:
Jarðfræði/náttúrufræðigreinar (100% afleysing)
Íslenska/íslenska sem annað tungumál
(100% afleysing)
Danska (75% afleysing)
Enska (100%)
Sjúkraliðagreinar (50%)
Sérkennari (100%)
Nánari upplýsingar má sjá á starfatorg.is
og umsóknum skal skilað gegnum þann vef.

Umsóknir, ásamt ferilskrá, meðmælum og umsagnaraðilum sendist á annalind@sudavikurskoli.is,
sími 893 4985.

Viltu vera hluti
af góðri liðsheild?
Faxaflóahafnir sf. leita að metnaðarfullum og framsýnum
einstaklingum til að bætast í hóp starfsmanna okkar
Faxaflóahafnir reka umfangsmestu hafnir landsins en þar starfa um 70 manns
og eru umráðasvæði fyrirtækisins í Reykjavík, Akranesi, Grundartanga og
Borgarnesi. Fyrirtækið leggur áherslu á að vera leiðandi í umhverfis- og
öryggismálum auk þess að vera í vegferð að þróa snjallar og grænar hafnir.
Einstaklingarnir sem við leitum að þurfa að hafa góða hæfni í mannlegum
samskiptum, geta unnið sjálfstætt og hafa haldgóða reynslu af markaðsmálum
og verkefnastýringu. Ef þú ert þessi einstaklingur þá viljum við heyra frá þér.

Markaðs- og viðskiptastjóri
á viðskiptasviði

Verkefnastjóri/Sérfræðingur
á framkvæmdasviði

Menntunar og hæfniskröfur

Menntunar og hæfniskröfur

• Menntun á háskólastigi, sem nýtist í starfi.
• Haldgóð reynsla af markaðsmálum og verkefnastýringu.
• Góð íslensku- og enskukunnátta.

• Verkfræðingur, tæknifræðingur eða byggingarfræðingur.
• Reynsla af teymisvinnu og verkefnastjórn.
• Reynsla af verklegum framkvæmdum og mannvirkjagerð er kostur.

Helstu verkefni

•
•
•
•
•
•
•

Umsjón með viðburðum tengdum markaðsmálum og markaðssetningu.
Samskipti við helstu viðskiptavini og umsjón með viðskiptaþróun.
Framsetningu upplýsinga í ritmáli og umsjón með heimasíðu
og samfélagsmiðlum.
Umsjón með uppsetningu ársreiknings og framsetning á heimasíðu.
Umsjón viðburða á vegum Faxaflóahafna s.s. Hátíð hafsins og fleira.
Gerð markaðsáætlana og framkvæmd þeirra.
Greining markaðar skemmtiferðaskipa og verðlagning þjónustuliða.

Helstu verkefni

• Umsjón og verkefnastýring verkefna á öllum stigum framkvæmda.
• Samskipti við ytri og innri aðila hafnarinnar í ýmsum verkefnum
•
•

sem við koma mannvirkjum, landi, lóðum og götum.
Umsjón og eftirlit framkvæmda á hafnarsvæðum.
Ýmis önnur tilfallandi störf.

Starfsmennirnir munu hafa aðstöðu á skrifstofu Faxaflóahafna að Tryggvagötu 17 í Reykjavík. Við hvetjum hæfileikaríkt og metnaðarfullt fólk til að sækja um störfin,
óháð kyni, en fyrirtækið hefur skýra jafnréttisstefnu og vill auka fjölbreytileika í starfsliði sínu.
Nánari upplýsingar um störfin gefa Gunnar Tryggvason sviðsstjóri viðskiptasviðs gunnart@faxafloahafnir.is
og Inga Rut Hjaltadóttir sviðsstjóri framkvæmdasviðs inga@faxafloahafnir.is
Umsókn, ásamt ferilskrá sendist til Faxaflóahafna sf., á netfangið olafur@faxafloahafnir.is eigi síðar en föstudaginn 20. maí n.k.

faxafloahafnir.is
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Forsætisráðuneytið auglýsir eftir
sérfræðingi á skrifstofu
stjórnskipunar og stjórnsýslu
Forsætisráðuneytið auglýsir laust til umsóknar starf sérfræðings á skrifstofu stjórnskipunar og stjórnsýslu.
Starﬁð er fjölbreytt og felur meðal annars í sér aðkomu að undirbúningi funda, aðstoð við alþjóðafulltrúa,
upplýsingaöﬂun og þátttöku í teymisstarﬁ innan ráðuneytisins. Um er að ræða áhugavert starf í krefjandi
starfsumhverﬁ þar sem reynir á skipulagningu, frumkvæði og vönduð vinnubrögð.
Skrifstofa stjórnskipunar og stjórnsýslu fer meðal annars með þróun stjórnskipunarréttar, stjórnsýslu- og
upplýsingalög, málefni ríkisstjórnar og ríkisráðs, heilindi í opinberum störfum, samskipti við Alþingi og
forseta Íslands, alþjóðasamskipti og mannauðsmál forsætisráðuneytisins, þjóðlendur og upplýsingagjöf til
almennings og fjölmiðla.

Helstu verkefni og ábyrgð
• Undirbúningur ríkisráðsafgreiðslna og
ríkisráðsfunda
• Aðstoð við og þátttaka í verkefnum
alþjóðafulltrúa ráðuneytisins
• Undirbúningur ýmissa viðburða
• Upplýsinga- og gagnaöﬂun og svörun erinda
• Aðkoma að undirbúningi ríkisstjórnafunda
• Þátttaka í umbótastarﬁ og teymisvinnu
• Ýmis önnur tilfallandi verkefni og aﬂeysingar
innan ráðuneytisins

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ
• Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu er æskileg
• Reynsla af starﬁ innan Stjórnarráðsins er kostur
• Góð tölvufærni og þekking á helstu Office365 forritum
• Góð íslensku- og enskukunnátta og hæfni til að setja
fram mál í ræðu og riti
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Skipulagshæfni og lausnamiðuð hugsun
• Sveigjanleiki og geta til að vinna undir álagi
• Þjónustulund ásamt færni og lipurð í mannlegum
samskiptum

Frekari upplýsingar um starfið
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Félag háskólamenntaðra
starfsmanna &tjórnarráðs"!$ hafa gert.
Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru hvattir til að sækja um. Æskilegt er að umsækjandi geti haﬁð
störf sem fyrst. Með umsókn skal fylgja starfsferilskrá, prófskírteini og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir
ástæðum umsóknar og hvernig umsækjandi uppfyllir hæfniskröfur.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. Tekið skal fram að umsóknir geta gilt í 6
mánuði, sbr. reglur nr. 1000/2019 um auglýsingar lausra starfa.
Starfshlutfall er 100%.
Umsóknarfrestur er til og með 16. maí 2022
Nánari upplýsingar veita
Páll Þórhallsson skrifstofustjóri pall.thorhallsson@for.is
Eydís Eyjólfsdóttir mannauðsstjóri eydis.eyjolfsdottir@for.is
Sótt er um starﬁð á Starfatorgi: starfatorg.is

Þátttakandi í íslensku
atvinnulífi í 50 ár
hagvangur.is

Stjórnarráð Íslands
Forsætisráðuneytið
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Taktu skrefin
á ströndina

Hjúkrunarfræðingur
- dagvinna
Miðstöð meltingarlækninga, Læknastöðinni
Glæsibæ, óskar eftir að ráða hjúkrunarfræðing í
80 til 90% starf frá 1. september 2022.
Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á netfangið
atvinna@laeknastodin.is fyrir 23. maí nk.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Kristín Ólafsdóttir deildarstjóri á kristin@laeknastodin.is
Læknastöðin · Álfheimar 74 · 104 Reykjavík
Sími 535 6800 · Fax 535 6805

Óskum eftir starfsfólki í dreifingu.
Góðar tekjur í boði, kannaðu málið á
www.postdreifing.is

hfj.is/storf

Lausar stöður hjá
Hafnarfjarðarbæ

Skannaðu
málið hér

Nýr og betri ráðningarvefur
Grunnskóli
• Aðstoðardeildarstjóri tómstundamiðstöðvar Setbergsskóli
• Aðstoðardeildarstjóri tómstundarmiðstöðvar -

ÁRVAKUR

Víðistaðaskóli
• Deildarstjóri Bjargs - Hvaleyrarskóli
• Sérkennari - Áslandsskóli
• Skóla- og frístundaliði - Engidalsskóli
• Skóla- og frístundaliði - Víðistaðaskóli
• Skrifstofustjóri í Setbergsskóla
• Umsjónarkennari á miðstig - Áslandsskóli
• Umsjónarkennari á yngsta stigi - Áslandsskóli
• Umsjónarkennari á yngsta stigi - Hvaleyrarskóli
• Umsjónarkennari í Fjölgreinadeild Hraunvallaskóli
• !roska"jál$ - Hraunavallaskóli

Leikskóli
• Deildarstjóri - Hraunvallaleikskóli
• Deildarstjóri - Álfasteinn

Kynningarstjóri

• Deildarstjóri – Norðurberg
• Kennarar - Vesturkot
• Kennari - Álfasteinn
• Kennari - Bjarkalundur

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af markaðs- og kynningarmálum
• Geta til að setja fram gögn og lesa í tölur sem dæmi markaðsrannsóknir
• Frumkvæði, skipulagshæfni, lausnarmiðuð hugsun og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Jákvæðni og færni í mannlegum samskiptum
• Drifkraftur og metnaður í starfi
• Geta unnið undir álagi í fjölbreyttum verkefnum samtímis
• Mjög góð íslenskukunnátta og góð hæfni í textagerð
Umsóknarfrestur er til og með 22. maí 2022.
Umsóknum skal skilað á netfangið arvakur.is/storf
með ferilskrá og kynningarbréfi í viðhengi.

• Kennari – Hlíðarendi
• Kennari – Hörðuvellir
• Kennari – Skarðshlíðarleikskóli
• Leikskólakennarar – Norðurberg
• Sérkennari - Hraunvallaleikskóli
• Sérkennari eða "roska"jál$ - Bjarkalundur
• !roska"jál$ - Skarðshlíðarleikskóli

Málefni fatlaðs fólks
• Matartæknir – H"!ngarstöðin B"jarhrauni
• Sérfræðingur í frístundastarf fyrir börn og
ungmenni með fatlanir – Kletturinn
• Sérfræðingur í frístundastarf ungmenna með
fatlanir – Vinaskjól
• Starfsmaður í vinnu- og virkniúrræði fyrir
fatlað fólk - Geitungar
• !roska"jál$ á heimili fyrir fatlað fólk -

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

Arnarhraun
• !roska"jál$ á heimili fyrir fatlað fólk Steinahlíð

Stjórnsýslusvið
• %erkefnastjóri Heilsue#andi vinnustaðar

Sumarstörf
• Starfsmaður - Lundur
• Starfsfólk á heimili fyrir fatlað fólk - Steinahlíð

Nánari upplýsingar á:
Vinnvinn | Kringlan 7 | 103 Reykjavík
Sími 552 1212 | vinnvinn@vinnvinn.is | www.vinnvinn.is

Hafnarfjordur.is

MORGUNBLAÐIÐ FIMMTUDAGUR 12. MAÍ 2022

intellecta.is

7

Verkfræðingur/
tæknifræðingur
Við leitum af ábyrgum og metnaðarfullum verkfræðingi/
tæknifræðingi til framtíðarstarfa hjá Verkfræðistofunni
Víðsjá. Helstu verkefni snúa að burðarþolshönnun ásamt
umsjón og eftirliti með verkefnum.
Verkfræðistofan Víðsjá er gamalgróið fyrirtæki sem hefur
verið starfandi frá því árið 1986. Verkfræðistofan hefur
frá stofnun komið að hönnun fjölmargra stærri og smærri
mannvirkja auk þess að sjá um útboð, framkvæmdastjórnun og eftirlit með fjölmörgum verkefnum fyrir bæði
opinbera aðila, fyrirtæki og einstaklinga.
Nánari upplýsingar um helstu verkefni stofunnar er að
finna inni á https://www.vidsja.is/
Helstu verkefni og ábyrgð
• Hönnun burðarvirkja
• Almenn verkfræðistörf
• Gerð verklýsinga
• Gerð útboðsgagna
• Almenn verkfræðiráðgjöf og eftirlit
Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun í verkfræði eða tæknifræði
• Reynsla á sviði burðarvirkjahönnunar er kostur
• Kunnátta á Autocad, Revit og Robot er kostur
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Góðir samskiptahæfileikar
• Góð færni í íslensku og ensku
Fríðindi í starfi
• Heimavinna í boði
• Bifreiðahlunnindi
• Sveigjanlegur vinnutími
• Aukið frí
• Fjölskylduvænn vinnustaður
Allar nánari upplýsingar má nálgast
hjá Benedikt Magnússyni,
bm@vidsja.is.

Vilt þú efla samstarf
Íslands og Bandaríkjanna
í menntamálum?
Fulbright stofnunin leitar að háskólamenntuðum
einstaklingi í krefjandi og fjölbreytt starf sem felst
m.a. í upplýsingagjöf til námsmanna, kynningu á
námi í Bandaríkjunum, stjórnsýslu og samskiptum
tengdum Fulbright styrkjum og almennum skrifstofustörfum. Starfshlutfall er á bilinu 70-100%.
Við leitum að drífandi og lausnamiðuðum einstaklingi með góða skipulagshæfileika. Þekking á
bandarísku menntakerfi er æskileg. Starfið krefst
góðrar íslensku og ensku kunnáttu, bæði í ræðu og
riti, þekkingar á helstu tölvuforritum og færni til að
tileinka sér nýja tækni og vinna með ólíka gagnagrunna. Reynsla af kynningarstarfi og skipulagningu
viðburða er kostur. Aðrar hæfniskröfur: sveigjanleiki,
þjónustulund og samskiptahæfni.
Við bjóðum áhugavert starf í alþjóðlegu umhverfi.
Hér starfar lítið teymi þar sem framlag og frumkvæði
hvers starfsmanns skiptir máli. Verkefni eru fjölbreytt
og árstíðabundin - halda þarf utan um marga þræði
og mæta glaður hverri áskorun. Upplýsingar um
Fulbright stofnunina má finna á www.fulbright.is.
Til að sækja um starfið skal senda umsóknarbréf og
ferilskrá á netfangið belinda@fulbright.is merktar
„starfsumsókn 2022“. Umsóknarbréf skal vera á
ensku, en ferilskrá á íslensku. Vinsamlegast tilgreinið
tvo meðmælendur.
Umsóknarfrestur er til og með 29. maí n.k.

Deildarstjóri afgreiðsludeildar
Menntasjóður námsmanna óskar eftir að ráða metnaðarfullan leiðtoga með yfirgripsmikla þekkingu og brennandi
áhuga á skjalamálum og rafrænni þjónustu. Um fullt starf er að ræða og er æskilegt að viðkomandi geti hafið
störf sem fyrst.

Menntasjóður námsmanna (MSNM)
er félagslegur jöfnunarsjóður sem
hefur það að markmiði að tryggja
námsmönnum í lánshæfu námi jöfn

Helstu viðfangsefni og ábyrgð:
• Stjórnun og ábyrgð á starfsemi deildarinnar
• Ábyrgð á daglegri umsýslu og mótun verklagsreglna
um móttöku og meðferð erinda
• Umsjón með skjalavörslu sjóðsins og skilum gagna til
Þjóðskjalasafns
• Ráðgjöf og fræðsla til starfsmanna vegna rafrænnar
stjórnsýslu og skjalavörslu
• Ábyrgð á innri- og ytri vef MSNM
• Umsjón með útsendingum og skönnun á uppgreiddum
skuldabréfum

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf sem nýtist í starfi, s.s. á sviði bókasafnsog upplýsingafræði eða sambærilegt
• Reynsla af skjalastjórnun er skilyrði og reynsla af
notkun rafrænna skjalavistunarkerfa er kostur

tækifæri til náms, án tillits til efnahags
og stöðu að öðru leyti, með því að
veita

námsmönnum

fjárhagslega

aðstoð í formi námslána og styrkja.
Hjá Menntasjóði námsmanna starfa

• Reynsla af stjórnun og eftirfylgni verkefna er kostur

um 40 starfsmenn.

• Mjög góð tölvufærni

Gildi sjóðsins eru: fagmennska,

• Framúrskarandi samskiptahæfni, jákvætt viðhorf og

samstarf og framsækni.

lausnamiðuð hugsun
• Gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti
• Frumkvæði, sjálfstæð og öguð vinnubrögð

Nánari upplýsingar má finna á:
www.menntasjodur.is.

• Ábyrgð á símsvörun og afgreiðslu
Umsóknarfrestur er til og með 23. maí 2022. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja starfsferilskrá og ítarlegt kynningarbréf (hvort tveggja
á íslensku), þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni umsækjanda sem nýtist í starfi. Áhugasamir einstaklingar, óháð kyni, eru hvattir til að sækja um
starfið. Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármála- og efnahagsráðherra við Fræðagarð stéttarfélag. Athygli er vakin á því að umsóknir geta gilt í sex mánuði frá
því að umsóknarfrestur rennur út. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Upplýsingar veita Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) og Hafdís Ósk Pétursdóttir (hafdis@intellecta.is)
í síma 511 1225.
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Smáauglýsingar
Húsnæði óskast

Húsviðhald

Íbúð óskast
Tveggja herbergja íbúð óskast á
Kringlusvæðinu.
Upplýsingar í síma 8961088

Húsaviðgerðir

569 1100
Plöstun

Prentun

Jóhannes Kjarval
Karl Kvaran
Kristján Davíðsson

Sumarhús
Byggingavörur

Hljóðfæri

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.

Einnig eftir Þorvald Skúlason
og Alfreð Flóka fyrir fjársterkan aðila.

RollUp &
BannerUp

Borðstandar

Smiðjan listhús, Ármúla 36.

Bílar
Ford Econoline 250

8 strokka, árg. 2004. Ekinn 127
þús. mílur. Verð 950 þús.
Upplýsingar í síma 898 9475

SELTJARNARNES

Skírteini

usta

Jóhan
na
RITAR Jóhanns
dóttir
Kt. 05 I
12775929

ðask

Sandblástursfilmur
Í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010
er auglýst tillaga að breytingu á deiliskipulagi
í Seltjarnarnesbæ.

Deiliskipulag Valhúsahæðar og aðliggjandi
útivistarsvæðis, tillaga að breytingu á
deiliskipulagi vegna Skólabrautar 10

írtein

i

Veiting
Kt. 670 astaðurinn
709-50
Inn ehf
.
17

Hljómsveit:
A. Kröyer/dúett
Tek að mér að spila í einkasamkvæmum, brúðkaupum,
árshátíðum, afmælum o.fl.
Get líka verið með fjöldasöng
og nota þá kassagítar.
Verð við allra hæfi.
Anton, sími 895 9376
antonben@simnet.is

Chevrolet Caprice Classic
EINSTAKUR EÐALVAGN.
Árg. 1991, ekinn 46.000 km.
Tveir eigendur og þjónustubók frá
upphafi. Aldrei vetur – aldrei
snjór/salt: Ryðfrír! L: 5,43 m. B: 1,96
m. Vél: 5.000 CC, V8, 175 hö.
3ja þrepa sjálfskipting. ABS.
Afturrúðuhitari. Rafstýrðar
rúðuvindur, hurðalæsingar &
hliðarspeglar. Hraðastilltar rúðuþurrkur, rafstýrð stilling framsæta,
kæling, veltistýri, skriðstilling,
fjarstýrð opnun.
Bein sala.
Verð kr. 991.000
Nánari uppl. í síma 896 8456.

Gítarinn ehf.

Vindskilti

Skönnun

M.B. Sprinter 519 CDi 3 way
kipper 4x4. 08.2021
Ekinn 1000 km. Sjálfskiptur. Vel
útbúinn Heildarþyngd 5010 kg.
Dráttarbeisli fyrir 3500 kg.
Meiller pallur.
Uppl. 8201071

Vantar þig
pípara?

FINNA.is

Ýmislegt

Gítarar

Límmiða
Límmiðar

í miklu úrvali
#erð við allra h!"

Raðauglýsingar
Nauðungarsala

Uppboð

Gítarinn ehf.

Einnig birt á www.naudungarsolur.

Stórhöfði 27
Sími 552 2125
www.gitarinn.is
tarinn

Framhald uppboðs á eftirfarandi eignum verður háð á þeim
sjálfum, sem hér segir:
Hrúthólmi, Dalabyggð, fnr. 233-6334, þingl. eig. Halldóra Helga
Óskarsdóttir, gerðarbeiðandi Dalabyggð, þriðjudaginn 17. maí nk. kl.
13:00.

Hljómborð
á tilboði

Sólarfilmur

Indriðastaðahlíð 134, Skorradalshreppur, fnr. 233-3648, þingl. eig.
Unnson ehf., gerðarbeiðandi Guðrún Margrét Birkisdóttir, miðvikudaginn 18. maí nk. kl. 13:30.
Indriðastaðir 11, Skorradalshreppur, fnr. 210-6707, þingl. eig. Brasa
ehf., gerðarbeiðandiTM tryggingar hf., miðvikudaginn 18. maí nk. kl.
13:00.
Sýslumaðurinn á Vesturlandi

Mikið
ð úrval
#erð við allra h!"

Á 124. fundi skipulags- og umferðarnefndar þann 7. apríl
2022 og á 945. fundi bæjarstjórnar Seltjarnarnesbæjar þann
27. apríl 2022 var samþykkt að auglýsa tillögu að breytingu
á deiliskipulagi Valhúsahæðar og aðliggjandi útivistarsvæðis
vegna Skólabrautar 10. Í deiliskipulagstillögunni er íbúðum
fjölgað úr einni í níu og skilmálum fyrir Skólabraut 10 breytt
þannig að gert er ráð fyrir einu bílastæði á íbúð sem staðsett
verða innan lóðar. Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.
Tillagan er auglýst frá og með 12. maí 2022 til og með
23. júní 2022 og verður til sýnis á skrifstofu Skipulags- og
umhverfissviðs Seltjarnarnesbæjar að Austurströnd 1. Einnig má
nálgast tillöguna á vef Seltjarnarnesbæjar www.seltjarnarnes.
is/thjonusta/umhverfi/skipulag/frettir/. Eru þeir sem telja sig
eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillöguna.
Ábendingum og athugasemdum við tillöguna má skila skriflega
til skipulagsfulltrúa eða á netfangið postur@seltjarnarnes.is eigi
síðar en 23. júní 2022.

Fánar

Stórhöfði 27
Sími 552 2125
www.gitarinn.is

ar
Kassagítar
á tilboði

Upplýsingar í síma 895 0665 eða 568 3890.
smidjanlisthus@simnet.is

Tilboð/útboð

Vinn

SKEMMTANIR

Listmunir
Leitum að verkum eftir

www.husco.is

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

Raðauglýsingar

Seltjarnarnesi, 10. maí 2022
Brynjar Þór Jónasson
Skipulagsfulltrúi Seltjarnarnesbæjar

Félagsstarf eldri borgara
Árskógar 4 Smíðastofa með leiðbeinanda kl. 9-16. Gönguhópur
með göngustjóra kl. 10. Samvera með presti kl. 10.30. Handavinna kl.
12.30-16. Myndlist með Elsu kl. 13-17. Söngstund kl. 14-14.45.
Hádegismatur kl. 11.30-12.30. Heitt á könnunni. Kaffisala kl. 14.4515.30. Allir velkomnir. Sími 411-2600.
Boðinn Leikfimi Qi-gong kl. 10.30 (efri hæð). Brids og kanasta kl. 13.
Sundlaugin er opin frá kl. 13.30-16.
Félagsmiðstöðin Hæðargarði 31 Kaffisopi og spjall kl. 8.30-15.40.
Föndurhornið kl. 9-12. Hádegismatur kl. 11.30-12.30. Myndlistarhópur
Selmu kl. 13-15.30. Sönghópur Hæðargarðs kl. 13.30-14.30. Síðdegiskaffi kl. 14.30-15.30.
Garðabær Kl. 9 pool-hópur í Jónshúsi, kl. 9 Qi-gong í Sjálandi, kl. 912 málun í Smiðju, kl. 10 gönguhópur frá Jónshúsi, kl. 11 stóla-jóga í
Sjálandsskóla. Kl. 11 tölvuaðstoð í Jónshúsi, kl. 12.15 leikfimi í
Ásgarði, kl. 13 handavinnuhorn í Jónshúsi, kl. 13.10 botsía í Ásgarði,
kl. 13-16 málun í Smiðju.
Gerðuberg Opin vinnustofa í Búkollulaut kl. 8.30-13, heitt á könnunni. Línudans með Sólrúnu kl. 11. Bútasaumur frá kl. 13.
Hraunsel Billjard kl. 8-16. Pílukast kl. 13.
Hvassaleiti 56-58 Morgunkaffi og spjall frá kl. 8.30-10.30. Jóga með
Carynu kl. 9. Stólaleikfimi kl. 10.30. Stólanudd kl. 10.30-12, skráning
nauðsynleg. Jóga með Ragnheiði Ýr kl. 12.20. Handavinna, opin
vinnustofa kl. 9-16. Félagsvist kl. 13.10. Hádegismatur kl. 11.30–12.30,
panta þarf fyrir hádegi deginum áður.
Korpúlfar Borgum Styrktar- og jafnvægisleikfimi í Borgum kl. 10.
Skákhópur Korpúlfa kl. 13, tréútskurður á Korpúlfsstöum kl.13.
Tölvulæsi fyrir alla kl. 13. Sundleikfimi í Grafarvogslaug kl. 14. Gleðin
býr í Borgum.
Samfélagshúsið Vitatorgi Heitt á könnunni. Bókband í smiðju kl. 912.30. Vítamín í Val kl. 10-11, hvetjum alla til að mæta. Kvikmyndasýning í setustofu kl. 12.45-14.30. Prjónakaffið á sínum stað kl. 13-16.Tónmenntaskólinn mætir svo frá kl. 14-16 og spilar fyrir okkur og svo er
síðdegiskaffi kl. 14.30-15.30. Allar nánari upplýsingar í síma 411 9450.
Allir hjartanlega velkomnir til okkar :)
Seltjarnarnes Vatnsleikfimi í sundlauginni kl. 7.10. Kaffikrókur alla
morgna frá kl. 9. Bókband á Skólabraut kl. 9. Jóga / leikfimi í sanum á
Skólabraut kl. 11 Bingó í salnum á Skólabraut kl. 13.30. Karlakaffi í
safnaðarheimilinu kl. 14. Vatnsleikfimi í sundlauginni kl. 18.30.
Minnum á sumarsalsa með Hildigunni í salnum á morgun kl. 11 og
söngstundina kl. 12.30. Kaffisopi. Allir velkomnir.

mbl.is – ATVINNA

