
faxafloahafnir.is

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.

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.

Faxaflóahafnir sf. leita að metnaðarfullum og framsýnum

einstaklingum til að bætast í hóp starfsmanna okkar

Viltu vera hluti

af góðri liðsheild?

Menntunar og hæfniskröfur

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

Menntunar og hæfniskröfur

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.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Markaðs- og viðskiptastjóri

á viðskiptasviði

Verkefnastjóri/Sérfræðingur

á framkvæmdasviði

hagvangur.is
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Skólavörðustígur 25, 101 Reykjavík, acro.is, acro@acro.isACRO verðbréf hf.

ACRO verðbréf leita að sérfræðingum á sviði markaðsviðskipta

Leitað er að metnaðarfullum og árangursdrifnum aðilum sem búa yfir
færni í framsetningu og hagnýtingu upplýsinga og gagna ásamt áhuga á
fjármálamörkuðum, innlendum sem erlendum. Viðkomandi aðilar þurfa
að vera lausnamiðaðir og sýna sjálfstæði í störfum en geta á sama tíma
verið hluti af teymi sérfræðinga í markaðsviðskiptum ACRO verðbréfa

ACRO verðbréf eru óháð og sérhæft fjármálafyrirtæki sem byggir á
traustum grunni. Félagið var stofnað 1994 og hefur verið aðili að Kauphöll
Íslands, Nasdaq Iceland, frá 1997. ACRO þjónustar viðskiptavini sína á
sviði markaðsviðskipta og eignastýringar þar sem starfsmenn búa yfir
mikilli reynslu og þekkingu.

Sérfræðingar
í markaðsviðskiptum

Starfssvið: Verðbréfamiðlun

• Greining markaða og fjárfestingarkosta.
• Framkvæmd viðskiptafyrirmæla.
• Umsjón með frumsölum og fjármögnun.
• Samskipti við aðila á markaði.

Menntunar- og hæfniskröfur eru m.a.

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum.
• Gott vald á íslensku og ensku.
• Reynsla af störfum á fjármálamarkaði er kostur.
• Próf í verðbréfaviðskiptum er kostur.

Umsóknafrestur er til og með 31. maí 2022
Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Upplýsingar um starfið veitir Hannes Árdal,
hannes.ardal@acro.is.

Vinsamlegast sendið umsóknir á starfsumsokn@acro.is.

Um er að ræða skipstjóra og
stýrimann á skip sem fara til

Grænlands í sumar,
kostur að viðkomandi hafi

Polar code réttindi.

Einnig vantar skipstjóra og vélstjóra með 3000KW
réttindi á dráttarbát félagsins sem er með olíupramma
og sér um að dæla olíu á skip á faxaflóasvæðinu.

Umsóknir berist á bragi@icetugs.is

Nánari upplýsingar gefur Bragi
í síma 898 1477

Icetugs ehf óskar eftir að ráða
skipstjóra, stýrimenn og vélstjóra

200 mílur
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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

Spennandi
sumarstörf
hjá N1

Fjölbreytt verkefni

Góð vinnuaðstaða

Vaktavinna/dagvinna

Þjálfun og fræðsla

Afsláttarkjör hjá N1, Krónunni og ELKO

Glaðningur: Gjafabréf frá 66°Norður

%
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hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 24. maí nk.

Nánari upplýsingar veitir Sverrir Briem, sverrir@hagvangur.is

Almenni lífeyrissjóðurinn óskar eftir að ráða sjóðstjóra til að starfa
í eignastýringarteymi sjóðsins.

Helstu verkefni
• Þátttaka í eignastýringarteymi og stýring eigna í samræmi við

fjárfestingarstefnu
• Greining og mat fjárfestingarkosta, undirbúningur

fjárfestingarákvarðana
• Upplýsingagjöf og samantekt á upplýsingum um eignir
• Eftirlit með eignum í samræmi við áhættustefnu
• Samskipti við innlenda og erlenda samstarfsaðila

Hæfniskröfur
• Greiningarhæfni, samskiptahæfni, frumkvæði, sjálfstæð og öguð

vinnubrögð
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Hæfni í að rýna og flokka tölulegar upplýsingar og setja þær fram með

skipulegum hætti
• Gott vald á íslensku og ensku
• Reynsla af eignastýringu er kostur

Sjóðstjóri

Almenni lífeyrissjóðurinn er fullgildur lífeyrissjóður
og hefur starfsleyfi samkvæmt lögum um
skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi
lífeyrissjóða. Hjá sjóðnum starfar samheldinn
hópur starfsmanna sem leggur metnað sinn í að
vinna vel fyrir sjóðfélaga og veita úrvalsþjónustu.
Í boði er vinnustaður sem hlúir að starfsfólki
með góðri vinnuaðstöðu og áhugaverðum og
fjölbreyttum verkefnum.

Sótt er um starfið
á hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 27. maí n.k.
Allar nánari upplýsingar á www.starfatorg.is

MAR styrkir hópinn

Í nýju matvælaráðuneyti mætast málaflokkar sjávar-
útvegs, landbúnaðar og matvæla auk landgræðslu
og skógræktar. Áhersla er lögð á loftslagsmál, aðgengi
að hollum mat og fæðuöryggi landsmanna. Einnig
ábyrga umgengni við náttúru, sjálfbæra nýtingu
auðlinda, öfluga nýsköpun og vöruþróun matvæla
í hæsta gæðaflokki.

Í ráðuneytinu starfar samhentur hópur fólks
með fjölbreyttan bakgrunn og umfangsmikla

sérfræðiþekkingu. Málaflokkarnir eru mikilvægir,
verkefnin ærin og andinn er léttur.

Við leitum að drífandi einstaklingum, sem þrífast
á spennandi verkefnum, sýna frumkvæði og sjálfstæði
í vinnubrögðum auk þess að eiga auðvelt með að
vinna í teymi. Við viljum fá jákvæða einstaklinga sem
búa yfir skipulagshæfileikum, geta fylgt verkefnum vel
eftir, hafa mikla samskiptafærni, þreytast ekki
á að leita lausna og hafa áhuga á því að eflast í starfi.

Sérfræðingur á skrifstofu landbúnaðar

Sérfræðingurinn mun vinna við stefnumótun
á sviði landbúnaðar, framkvæmd búvörusamninga
og loftslags- og umhverfismál á sviði landbúnaðar.
Einnig samskipti við hagaðila og önnur tilfallandi
verkefni á málefnasviðinu.

Sérfræðingur á skrifstofu fjármála

Sérfræðingurinn mun koma að margvíslegum verk-
efnum varðandi mannauðsmál, gæðamál og þjónustu
við starfsmenn ráðuneytisins. Starfið felst meðal
annars í launavinnslu, vinnu við jafnlaunavottun,
stuðning við nýráðningar og önnur tengd mannauðs-
mál. Einnig umsjón með ferðareikningum ráðuneytisins
ásamt öðrum fjölbreyttum verkefnum er lúta að
mannauðs- og fjármálum.
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Hagfræðingur eða

sjávarútvegsfræðingur

Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi (SFS) leita að öflugri

manneskju í sterkt og fjölbreytt teymi samtakanna.

Umer að ræða spennandi verkefni sem tengist markvissri vinnu við að auka og dýpka
þekkingu á íslenskum sjávarútvegi, hér á landi og erlendis. Við leitum að einstaklingi
sem býr yfir skapandi hugsun, góðri greiningarhæfni og brennandi áhuga á sjávarútvegi.

Helstu verkefni og ábyrgð

– Skrif úttekta, skýrslna, greina og álita um efnahagslega þætti sjávarútvegs
– Ytri samskipti og tengslamyndun við félagsmenn SFS og hagsmunaaðila

í sjávarútvegi
– Vinna tengd umsögnumum lagafrumvörp og reglugerðir

Menntun og hæfni

– Háskólapróf í hagfræði eða sjávarútvegsfræðum
– Framhaldsmenntun er kostur
– 1–2 ára reynsla af sambærilegu starfi er æskileg
– Góð greiningarhæfni er nauðsynleg
– Áhugi á þjóðmálum og grunnþekking á rekstrarumhverfi sjávarútvegs
– Færni í markvissri og greinargóðri framsetningu upplýsinga í ræðu og riti

á íslensku og ensku
– Frumkvæði, drifkraftur og sjálfstæði í starfi
– Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum eru nauðsynlegir eiginleikar

Umsóknir skulu berast í gegnumAlfreð appið eða alfred.is ásamt ferilskrá og kynningar-
bréfi þar sem hæfni í starfið er rökstudd. Umsóknarfrestur er til ogmeð 30.maí. Farið
verðurmeð allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál. Nánari upplýsingar veitir
Heiðrún LindMarteinsdóttir, framkvæmdastjóri SFS, í síma 591 0300.

Frekari upplýsingar um starfsemi SFSmánálgast á sfs.is.

Samtökin starfa í alþjóðlegu viðskiptaumhverfi og hafa
á að skipa fjölbreyttum og kraftmiklum hópi sérfræðinga.
Kapp er lagt á líflegt og skapandi umhverfimeð áherslu á
jafnræði, sveigjanleika í tilhögun vinnu og gott jafnvægi á
milli vinnu og einkalífs.
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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 Ólafs-
dóttir deildarstjóri á kristin@laeknastodin.is

Læknastöðin · Álfheimar 74 · 104 Reykjavík
Sími 535 6800 · Fax 535 6805

Sérfræðingur í fjármálum
og rekstri

Forsætisráðuneytið auglýsir laust til umsóknar starf sérfræðings á nýrri skrifstofu
innri þjónustu. Í boði er áhugavert og krefjandi starf þar sem reynir meðal annars á
greiningarhæfni, sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði og lipurð í samskiptum.

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%.

Nánari upplýsingar veita

Margrét Hallgrímsdóttir skrifstofustjóri margret.hallgrimsdottir@for.is
Eydís Eyjólfsdóttir mannauðsstjóri eydis.eyjolfsdottir@for.is

Umsóknarfrestur er til og með 16. maí 2022.

Nánari upplýsingar og umsóknarferli á starfatorg.is

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

Stjórnarráð Íslands
Forsætisráðuneytið

Lausar stöðurhjá
Hafnarfjarðarbæ

hfj.is/storf

Nýrogbetri ráðningarvefur

Hafnarfjordur.is
Nánariupplýsingará:

Grunnskóli

• Aðstoðardeildarstjóri tómstundamiðstöðvar -
Setbergsskóli

• Aðstoðardeildarstjóri tómstundarmiðstöðvar -
Víðistaðaskóli

• Deildarstjóri Bjargs - Hvaleyrarskóli
• Sérkennari - Áslandsskóli
• Skóla-og frístundaliði - Engidalsskóli
• Skóla-og frístundaliði -Víðistaðaskóli
• Skrifstofustjóri íSetbergsskóla

• Umsjónarkennariámiðstig - Áslandsskóli
• Umsjónarkennariáyngstastigi - Áslandsskóli
• Umsjónarkennariáyngstastigi - Hvaleyrarskóli
• Umsjónarkennari í Fjölgreinadeild -
Hraunvallaskóli

• !roska"jál$ - Hraunavallaskóli

Leikskóli

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

ungmennimeð fatlanir – Kletturinn
• Sérfræðingur í frístundastarf ungmennameð

fatlanir –Vinaskjól
• Starfsmaður í vinnu- og virkniúrræði fyrir

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

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

Stjórnsýslusvið

• %erkefnastjóri Heilsue#andi vinnustaðar

Sumarstörf

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

Intellecta ehf. Síðumúla 5 108 Reykjavík 511 1225 intellecta.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.
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Alcoa Fjarðaál leitar að öflugum sérfræðingi í innkaupateymi fyrirtækisins. Innkaup á vörumog þjónustu eru

mjögmikilvægur þáttur í rekstri álversins. Innkaupateymið heyrir undir innkaupasviðmóðurfélagsins Alcoa

Corporation og ber ábyrgð á útboðum, samningagerð, innkaupaferlumog innkaupastefnu Alcoa Fjarðaáls.

Greining þarfa og kostnaðar

Útboð á vörumog þjónustu

Samningar við birgja og verktaka

Samskipti við beiðendur innkaupa

Útgáfa og eftirfylgni innkaupapantana

Þróun innkaupaferla og innkaupastefnu

Háskólapróf í viðskiptafræði, lögfræði eða önnur

hagnýt háskólamenntun

Reynsla af innkaupumog samningagerð eræskileg

Færni í greiningu gagna ogmiðlun upplýsinga

Skipulagshæfni, frumkvæði og sjálfstæði

Teymishugsun og lipurð í samskiptum

Gott vald á íslensku og ensku

Sérfræðingur í innkaupateymi

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Ábyrgð og verkefni Menntun, hæfni og reynsla

Frekari upplýsingar um starfið veitir Ormarr Örlygsson innkaupastjóri í tölvupósti á netfangið

ormarr.orlygsson@alcoa.com eða í síma 843 7736. Í samræmi við jafnréttisstefnu Alcoa Fjarðaáls

og lög nr. 150/2020 eru einstaklingar af öllum kynjum hvattir til að sækja um. Hægt er að sækja um

starfið áwww.alcoa.is. Umsóknarfrestur er til og meðmánudeginum 30. maí.

•

Vinnvinn | Kringlan 7 | 103 Reykjavík
Sími 552 1212 | vinnvinn@vinnvinn.is | www.vinnvinn.is
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Grunnskóli Snæfellsbæjar er þriggja starfstöðva
grunnskóli með um 220 nemendur. Starfstöðvar
hans eru í Ólafsvík, á Hellissandi og á Lýsu. Nánari
upplýsingar um skólann eru á heimasíðu hans, á
slóðinni http://www.gsnb.is/

Auglýst er eftir fagfólki í eftirfarandi stöður
norðan Heiðar (Ólafsvík og Hellissand)

Kennara í hönnun og smíði í 100% starf.
Þroskaþjálfa í 100% starf.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Leyfisbréf.
Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum.
Hæfni í mannlegum samskiptum og góðir
skipulagshæfileikar.
Reynsla af teymisvinnu og áhugi á
þróunarstarfi.
Góð íslenskukunnátta er skilyrði.

Laun eru samkvæmt kjarasamningum viðkomandi
stéttarfélaga.

Umsóknir sendist fyrir 25. maí 2022 til skólastjóra
Grunnskóla Snæfellsbæjar, Ennisbraut 11, 355
Snæfellsbæ eða á netfangið hilmara@gsnb.is.
Í þeim skulu koma fram upplýsingar um menntun,
réttindi og starfsreynslu.

Frekari upplýsingar veitir Hilmar Már Arason í síma
894 9903 eða hilmara@gsnb.is.

Óskum eftir kennara
og þroskaþjálfa

fyrir skólaárið 2022-2023

Umsóknarfrestur er til og með 22. maí 2022.

Umsóknum skal skilað á netfangið arvakur.is/storf
með ferilskrá og kynningarbréfi í viðhengi.

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

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

Kynningarstjóri

ÁRVAKUR

Við leiðum
fólk saman

hagvangur.is

200 mílur
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Yfirvélstjóra vantar í afleysingu á Línubátinn Fjölnir

GK 157 í skiptikerfi (2 og 2) fram að sumarstoppi.

Upplýsingar í síma 856-5700 Kjartan.

YFIRVÉLSTJÓRI

Sérfræðingur á skrifstofu
stjórnskipunar og stjórnsýslu
Forsætisráðuneytið auglýsir laust til umsóknar starf sérfræðings á skrifstofu
stjórnskipunar og stjórnsýslu. Í boði er fjölbreytt starf í krefjandi starfsumhverfi þar
sem reynir meðal annars á sveigjanleika, skipulagningu, frumkvæði og hæfni til
að setja fram mál í ræðu og riti.

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%.
Nánari upplýsingar veita
Páll Þórhallsson skrifstofustjóri pall.thorhallsson@for.is
Eydís Eyjólfsdóttir mannauðsstjóri eydis.eyjolfsdottir@for.is
Umsóknarfrestur er til og með 16. maí 2022
Nánari upplýsingar og umsóknarferli á starfatorg.is

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

Stjórnarráð Íslands
Forsætisráðuneytið

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

intellecta.is
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Taktu skrefin

á ströndina

Skannaðu

málið hér

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

www.postdreifing.is

Súðavíkurskóli
Laus störf skólaárið 2022-2023

Súðavíkurskóli er samrekinn leik- grunn-, og tón-
listarskóli 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 grunn-
skóla á norðanverðum Vestfjörðum.

Núna eru lausar stöður leikskólakennara við leik-
skóladeildina og staða kennara við grunnskóladeild-
ina á yngra- og miðstigi. Helstu hæfniskröfur eru
kennaramenntun, leikskólamenntun eða sambæri-
leg menntun. Hæfni í mannlegum samskiptum.
Frumkvæði og sjálfstæði í starfi. Reynsla af sam-
bærilegum störfum. Umsóknarfrestur er til 3. júní

2022

Súðavíkurhreppur greiðir laun eftir kjarasamningi KÍ
og Sambandi íslenskra sveitarfélag.

Allar nánari upplýsingar veitir Anna Lind Ragnars-
dóttir skólastjóri.

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

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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Aðalfundur
Þörungaverksmiðjunnar hf. verður

haldinn miðvikudaginn 1. júní 2022

kl. 13.00 á skrifstofu félagsins,

Karlsey, 380 Reykhólum.

Dagskrá: Aðalfundarstörf skv.

samþykktum félagsins.

thorverk.is

MENNTUNARSJÓÐUR
Mæðrastyrksnefndar

Reykjavíkur

Auglýst er eftir umsóknum um styrki úr

Menntunarsjóði Mæðrastyrks-
nefndar Reykjavíkur

Sjóðurinn er ætlaður þeim sem hyggja á nám á
skólaárinu 2022-2023.

Umsókn verður afgreidd þegar öll umbeðin gögn hafa

borist og staðfesting hefur fengist á skólavist.

Um er að ræða styrk til greiðslu skólagjalda (að

ákveðnu hámarki), bókakaupa eða annars sem gerir

umsækjanda kleift að stunda og ljúka námi.

Umsóknarfrestur rennur út 20. júní 2022.

Umsókn þarf að fylgja:
- skattskýrsla síðasta árs

- staðfesting á námsvist

Umsóknareyðublað, úthlutunarreglur og allar nánari

upplýsingar eru á heimasíðu Menntunarsjóðsins á

vef Mæðrastyrksnefndar -www.maedur.is -
og Facebook síðu Menntunarsjóðsins.

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:

• Lýsingarbúnaður fyrir innilaug Laugadalslaugar,
útboð nr. 15545

• Hverfið mitt 2021-22 austur – Stálstigi, útboð nr. 15553

Nánari upplýsingar er að finna á
www.reykjavik.is/utbod

ÚTBOÐ

Raðauglýsingar
Fundir/MannfagnaðirTilboð/útboð

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík

Sími 530 1400

www.rikiskaup.is

HÖNNUN Á BREYTINGUM OG
VIÐBYGGINGUM Á FANGELSINU

LITLA-HRAUNI

FORVAL

Ríkiskaup f.h. Framkvæmdasýslunnar - Ríkiseigna óska
eftir umsækjendum til að taka þátt í forvali á hönnun á
breytingum á núverandi húsnæði og þrem nýbyggingum
við fangelsið á Litla Hrauni.

Forvalið er opið öllum hæfum umsækjendum. Að loknu
forvali mun verkkaupi velja fimm fyrirtæki úr hópi hæfra
umsækjenda til þátttöku í lokuðu útboði.

Þeir umsækjendur sem boðið verður að taka þátt í lokaða
útboðinu munu vinna að gerð skissutillagna fyrir verkefnið
í samráði við verkkaupa og notendur og að því loknu skila
inn verðtilboði í fullnaðarhönnun á sínum tillögum ásamt
deiliskipulagsgerð. Gert er ráð fyrir að greiða hverjum
þeirra fimm sem þiggja boð um þátttöku kr. 2.000.000
fyrir skissutillögugerð og tilboðsgerð.

Fullnaðarhönnun heildarverkefnisins snýr m.a. að
eftirfarandi áföngum:
• Gert er ráð fyrir að byggðar verði allt að þrjár nýjar
byggingar á svæðinu.

• Nýtt þjónustuhús með aðstöðu fyrir ráðgjafa og
sálfræðinga, aðstöðu fyrir aðila sem þjónusta fangelsið,
gestamóttöku, starfsmannaaðstöðu o.fl.

• Ný varðstofa milli fangelsisálma.
• Nýtt fjölnotahús á lóðinni.
• Helstu breytingar og endurbætur verða á elsta húsinu
þar sem m.a. ný kennsluaðstaða verður ásamt
skrifstofuálmu o.fl.

Áætlaðar stærðir í verkefninu eru:
Nýbyggingar fyrir starfsemina eru áætlaðar 1.300 fm
Endurgerð á núverandi húsnæði 2.000 fm
Lagfæringar á lóð og umhverfi með uppskiptingu svæða

Útboð á síðari stigum verða lokuð öðrum en þeim sem
tekið hafa þátt í forvalinu og uppfyllt allar kröfur þess.

Gögnin eru á útboðsvefnum www.Tendsign.is,
útboðsnúmer 21698. Óski þátttakendur frekari upplýsinga
má senda fyrirspurn í útboðskerfinu.

Smáauglýsingar
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

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.

Húsviðhald

Húsa-
viðgerðir
www.husco.is

Styrkir

Skannaðu málið hér

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

www.postdreifing.is

Taktu skrefin

á ströndina

ÁSKRIFTASÍMI 569 1100

Við
leiðum
fólk
saman
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80.000manns 18 ára og eldri sjá FINNA VINNU atvinnublaðMorgunblaðsins

Lesendur Morgunblaðsins lesa blaðið oftar og lengur en hjá öðrum

71% landsmanna heimsækja mbl.is daglega sem gerir hann að stærsta fjölmiðli landsins*

FINNA VINNU

Fáðu meira út úr þinni

atvinnuauglýsingu!

Bókaðu þína atvinnuauglýsingu hjá FINNA VINNU eða fáðu nánari upplýsingar á atvinna@mbl.is

Fjórir snertifletir

1 2 3 4

Morgunblaðið
fimmtudaga

Morgunblaðið
laugardaga

mbl.is
atvinna

finna.is
atvinna

– eitt verð!

AtvinnublaðMorgunblaðsins kemur út
tvisvar í viku. Á fimmtudögum í aldreifingu
og í laugardagsblaðinu.

Tíðni og tími við lestur er meiri hjá
Morgunblaðinu, þær birtast líka á atvinnuvef
mbl.is og finna.is
Aðeins er greitt eitt verð.

*GallupMediamix – dagleg dekkun 2020


