Icetugs ehf óskar eftir að ráða
skipstjóra, stýrimenn og vélstjóra
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

MAR styrkir hópinn
Í nýju matvælaráðuneyti mætast málaﬂokkar sjávar-

sérfræðiþekkingu. Málaﬂokkarnir eru mikilvægir,

útvegs, landbúnaðar og matvæla auk landgræðslu

verkefnin ærin og andinn er léttur.

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.

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

Í ráðuneytinu starfar samhentur hópur fólks

eftir, hafa mikla samskiptafærni, þreytast ekki

með fjölbreyttan bakgrunn og umfangsmikla

á að leita lausna og hafa áhuga á því að eﬂast í starﬁ.

Sérfræðingur á skrifstofu landbúnaðar

Sérfræðingur á skrifstofu fjármála

Sérfræðingurinn mun vinna við stefnumótun

Sérfræðingurinn mun koma að margvíslegum verk-

á sviði landbúnaðar, framkvæmd búvörusamninga

efnum varðandi mannauðsmál, gæðamál og þjónustu

og loftslags- og umhverﬁsmál á sviði landbúnaðar.

við starfsmenn ráðuneytisins. Starﬁð felst meðal

Einnig samskipti við hagaðila og önnur tilfallandi

annars í launavinnslu, vinnu við jafnlaunavottun,

verkefni á málefnasviðinu.

stuðning við nýráðningar og önnur tengd mannauðsmál. Einnig umsjón með ferðareikningum ráðuneytisins
ásamt öðrum fjölbreyttum verkefnum er lúta að
mannauðs- og fjármálum.

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

• 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

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.

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

Vinnvinn | Kringlan 7 | 103 Reykjavík
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Sjóðstjóri
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

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.

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

Sótt er um starfið
á hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 24. maí nk.
Nánari upplýsingar veitir Sverrir Briem, sverrir@hagvangur.is

hagvangur.is

,4E74'CC@:HE>
Ísfell er leiðandi fyrirtæki í sölu, þjónustu og
hönnun á útgerðar-, fiskeldis- og iðnaðarlausnum og rekur 8 þjónustu- og framleiðslueiningar um land allt. Þjónusta fyrirtækisins
markast helst af góðu úrvali af gæðavörum,
áreiðanleika gagnvart viðskiptavinum og
frábærum hópi starfsfólks með víðtæka
þekkingu. Nánari upplýsingar er að finna á
www.isfell.is.

Ísfell leitar að hugmyndaríkum og markmiðadrifnum markaðsstjóra sem hefur brennandi
áhuga á markaðssetningu í &!& á alþjóðamörkuðum( #iðkomandi ber ábyrgð á markaðsmálum
og s)ningum ásamt því að taka þátt í stefnumótun og áætlanagerð fyrirtækisins(
8@4EFCC&>'<
• +ætlanagerð og stefnumótun á sviði sölu- og markaðsmála(
• +byrgð á ímyndar- og markaðsmálum(
• Stafræn markaðssetning, vefumsjón og samfélagsmiðlar(
• ,arkaðsgreiningar og greining markhópa ásamt leitarvélabestun(
• Ums)sla efnissköpunar, hugmyndavinnu, te/tagerðar og hönnunar markaðsefnis(
• *firumsjón og skipulagning viðburða þ(m(t( s)ninga og efnisgerð(
• Samskipti við augl)singastofur og fagaðila á sviði markaðsmála(
• 'lmenn kynningarstörf og samskipti við fjölmiðla í samstarfi við framkvæmdastjóra(
• %átttaka í alþjóðlegu samstarfi(
,G""@="4E* !D A(F">C7EBF=E<
• Háskólamenntun á sviði viðskipta- og/eða markaðsfræði,
framhaldsmenntun í markaðsfræði er kostur(
• +rangursrík reynsla af markaðsmálum og markaðssetningu(
• %ekking og reynsla af vefumsjón, stafrænni markaðssetningu og samfélagsmiðlum(
• %ekking og reynsla af verkefnastjórnun(
• Hæfni í mannlegum samskiptum og geta til að starfa í hópi(
• 0rumkvæði og metnaður, skipulagshæfni og sjálfstæði í starfi(
• -ákvætt viðmót og fram"rskarandi samskiptahæfni(
• .óð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti(

Umsókn skal fylgja ferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu
umsóknar og rökstuðningur um hæfni
viðkomandi til að gegna star$nu(

5#C:H" #G' C@4EI"= A4F4 -='=E +:4E"4*
JH@@>E 14=J=E/&>""&>"")>C. !D 94E'4E 2$>
?D;C@CC!" 1D4EJ4E/&>""&>"")>C.)

5#CH7"4EFEGC@=E GE @>$ !D #G' 30) #46 "7)
Sótt er um starfið á %%%)&>""&>"")>C(
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Skólastjóri óskast til starfa
Vilt þú vera hluti af öflugu stjórnendateymi í leik- og grunnskólum Skagafjarðar? Sveitarfélagið Skagafjörður auglýsir stöðu skólastjóra
Varmahlíðarskóla lausa til umsóknar. Skólastjóri ber ábyrgð á starfsemi skólans, rekstri og mannauðsmálum. Hann gegnir lykilhlutverki
í mótun skólastarfsins og samstarfi skóla og íbúa. Skólastjóri ber ábyrgð á að starfað sé í samræmi við lög, reglugerðir, aðalnámskrá
grunnskóla og stefnumörkun sveitarfélagsins.
Leitað er að öflugum einstaklingi sem er tilbúinn til að leiða skólastarfið með jákvæðum hætti, stilla saman strengi starfsmanna og
heimila og vera tilbúinn að vinna í teymum með sérfræðingum skólaþjónustu og yfirstjórn skólamála í héraðinu. Hann þarf að vera
framsýnn, lausnamiðaður, hugmyndaríkur og umbótasinnaður.
Helstu verkefni og ábyrgð
• Veita skólanum faglega forystu og leita leiða til
að efla nám og kennslu.
• Skipulag náms og kennslu, skólaþróun og gerð
skólanámskrár.
• Umsjón með þróun innra mats.
• Ber ábyrgð á rekstri skólans, gerð
fjárhagsáætlana og stjórn mannauðs í samstarfi
við aðra stjórnendur sveitarfélagsins.
• Stuðlar að góðu samstarfi við önnur
skólastig innan sveitarfélagsins, foreldra og
fræðsluyfirvöld.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Grunnskólakennaramenntun, leyfisbréf kennara og kennslureynsla skilyrði.
• Viðbótarmenntun í stjórnun og/eða á sviði uppeldis- og menntunarfræða er skilyrði.
• Reynsla af stjórnun skólamála og faglegri forystu á sviði kennslu, nýbreytni og
þróunarstarfs.
• Þekking á stefnumótun og reynsla af opinberri stjórnsýslu.
• Þekking og færni í áæalanagerð og fjármálastjórnun
• Þekking á sviði upplýsingatækni.
• Leiðtoga- og stjórnunarhæfni, reynsla af stjórnun er kostur.
• Samstarfshæfni, lipurð í mannlegum samskiptum og gott læsi á umhverfi og samfélag.
• Sjálfstæði í vinnubrögðum, frumkvæði og faglegur metnaður.
• Góð íslenskukunnátta í töluðu og rituðu máli.
• Hreint sakavottorð, skv. lögum um grunnskóla.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Selma Barðdal, fræðslustjóri, í síma 455 6000 eða selma@skagafjordur.is.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við KÍ f.h. Skólastjórafélags Íslands. Upplýsingar um kaup og kjör veitir
launadeild sveitarfélagsins, launadeild@skagafjordur.is.
Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og stutt kynningarbréf þar sem fram kemur hvers vegna sótt er um starfið og hvernig
viðkomandi uppfyllir þær kröfur sem gerðar eru til þess. Afrit af prófskírteinum og leyfisbréfi þurfa að fylgja umsókn. Umsókn ásamt fylgiskjölum skal skilað í gegnum íbúagátt sem finna má á heimasíðu sveitarfélagsins, www.skagafjordur.is (laus störf).
Áhugasamir einstaklingar, óháð kyni eru hvattir til að sækja um. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

Þátttakandi
í íslensku
atvinnulífi
í 50 ár

hagvangur.is

Vilt þú dansa
með okkur?
Kerfisstjóri

Lögfræðingur

Við leitum að leiðtoga til að leiða vegferð úrbóta og rekstrar kerfismála
bæði gagnvart fjarskiptarekstri og hugbúnaðarþróun hjá Nova. Viðkomandi
mun starfa sem sérfræðingur í kerfisstjórn og leiðtogi kerfisstjórnar- og
útstöðvateymis Nova.

Nova hefur hafið undirbúning að skráningu hlutabréfa félagsins
á Aðalmarkað Nasdaq Iceland og nú leitum við að lögfræðingi
með brennandi áhuga á að tækla krefjandi verkefni í síbreytilegu
og skemmtilegu starfsumhverfi.

Ábyrgðarsvið
•

Uppsetning, rekstur og viðhald á kerfis- og skýjainnviðum Nova

•

Vöktun á heilsu hugbúnaðarkerfa Nova og sinna viðbragði við atvikum

•

Umsjón með innri útstöðvaþjónustu

•

Þátttaka í teymisvinnu gagnvart tæknilegum arkítektúr, öryggishönnun og áhættumati

Nánari upplýsingar
á nova.is
Nova er skemmtilegur og sveigjanlegur vinnustaður þar sem mikið er lagt upp úr góðum starfsanda
og sjálfstæðum vinnubrögðum. Við leggjum gríðarlega áherslu á sterka liðsheild! Svo ef þú ert hress
og lífsglöð manneskja sem vilt umgangast glás af lífsglöðu hæfileikafólki, vaxa og dafna í spennandi
umhverfi, vinna fjölbreytt starf og hafa nóg að gera, þá viljum við endilega fá þig í hópinn!

Ábyrgðarsvið
•

Ráðgjöf og umsjón með lögfræðimálum og samskipti
við hagsmunaaðila

•

Að innleiða fullnægjandi og skilvirkar ráðstafanir, stefnur
og verklag til að uppfylla kröfur þess regluverks sem um
starfsemi Nova gildir hverju sinni

•

Bera ábyrgð á persónuverndarstefnu Nova og samskiptum

•

Ritari stjórnar og regluvarsla
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Verkefnastjóri /
Staðarstjóri

intellecta.is

Verkstjóri

Vegna góðrar og vaxandi verkefnastöðu býður
Viðskiptavit ehf áhugavert framtíðarstarf fyrir
verkefnastjóra sem hefur stýrt byggingarverkefnum
og unnið á verkstað.

Vegna góðrar og vaxandi verkefnastöðu vantar
Viðskiptavit ehf hörkuduglegan og reynslumikinn
verk-/staðarstjóra til daglegrar verkstjórnunar og
reksturs á byggingarsvæðum sínum. Um er að ræða
skemmtilegt, krefjandi og fjölbreytt starf þar sem
öryggi, gæði og afköst skipta meginmáli.

HELSTU VERKEFNI OG ÁBYRGÐ

HELSTU VERKEFNI OG ÁBYRGÐ

• Stjórnun og umsjón verkefna
• Stjórn og eftirfylgni innkaupa
• Gerð og eftirfylgni verk- og kostnaðaráætlana
• Reikningagerð og uppgjör verka
• Samskipti við opinbera- og samstarfsaðila
• Gæðaeftirlit í Ajour
• Timastjórnun í MS Project

• Rekstur byggingarsvæðis með öllu sem því tilheyrir
• Fagleg yfirumsjón með framkvæmdum
• Undirbúningur og uppsetning verka
• Úttekt á verkum undirverktaka
• Stjórnun á verkstað
• Umsjón með dagsskýrslum og verkskýrslum
• Mælingar á verkstað
• Geta gripið til verka

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR
• Iðn-/tækni-/verkfræðimenntun og marktæk
reynsla á verkstað
• Góð tölvukunnátta, reynsla af notkun á AutoCad,
Ms Project og Ajour æskileg
• Stundvísi, sjálfstæði og vinnusemi
• Árangursdrifin og lausnamiðuð nálgun
• Samskiptafærni, frumkvæði og framúrskarandi
þjónustulund
Umsóknarfrestur er til og með 30. maí 2022.
Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál
og er öllum umsóknum svarað.
Umsóknir óskast sendar á baldur@vvit.is
með ferilskrá og nöfnum umsagnaraðila.

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR
• Meistararéttindi í húsasmíði eru áskilin
• Reynsla vegur þungt
• Góð færni í samskiptum
• Drifkraftur

Viðskiptavit ehf. er framsækið fyrirtæki í byggingariðnaði sem
sinnir verktöku ásamt alhliða verkefnastjórnun og ráðgjöf.
Viðskiptavit hefur innan sinna raða reynslumikið og hæfileikaríkt
starfsfólk á sviði byggingarstarfsemi og verkefnastjórnunar.

Sérfræðingur í innkaupateymi
Alcoa Fjarðaál leitar að öﬂugum sérfræðingi í innkaupateymi fyrirtækisins. Innkaup á vörum og þjónustu eru
mjög mikilvægur þáttur í rekstri álversins. Innkaupateymið heyrir undir innkaupasvið móðurfélagsins Alcoa
Corporation og ber ábyrgð á útboðum, samningagerð, innkaupaferlum og innkaupastefnu Alcoa Fjarðaáls.

Ábyrgð og verkefni

• Greining þarfa og kostnaðar
• Útboð á vörum og þjónustu
• Samningar við birgja og verktaka
• Samskipti við beiðendur innkaupa
• Útgáfa og eftirfylgni innkaupapantana
• Þróun innkaupaferla og innkaupastefnu

Menntun, hæfni og reynsla
• Háskólapróf í viðskiptafræði, lögfræði eða önnur
hagnýt háskólamenntun
• Reynsla af innkaupum og samningagerð er æskileg
• Færni í greiningu gagna og miðlun upplýsinga
• Skipulagshæfni, frumkvæði og sjálfstæði
• Teymishugsun og lipurð í samskiptum
• Gott vald á íslensku og ensku

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 á www.alcoa.is. Umsóknarfrestur er til og með mánudeginum 30. maí.
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Fjölbrautaskólinn við Ármúla
auglýsir eftirfarandi störf
laus til umsóknar.
• Kennarar í dönsku samtals eitt og hálft stöðugildi
• Kennari í sálfræði 75% starf
• Kennari í kvikmyndagerð í 75–100% starf

Viðgerðar- og uppsetningarmaður
Héðinshurðir ehf. leita eftir öflugum viðgerðar- og uppsetningarmönnum til framtíðarstarfa.
Fyrirtækið er öflugt á sínu sviði og er þekkt fyrir gæði og góða þjónustu. Í boði eru samkeppnishæf laun og góð vinnuaðstaða.
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál og öllum umsóknum verður svarað.
Helstu verkefni og ábyrgð
• Viðgerðarvinna á hurðum og búnað
• Uppsetningar iðnaðar- og bílskúrshurða
Menntunar- og hæfniskröfur
• Iðnmenntun sem nýtist í starfi s.s. smiður, rafvirki, vélvirki.
• Þekking og reynsla af uppsetningum iðnaðar- og bílskúrshurða er kostur.
• Góð kunnáta í íslensku.
• Sjálfstæði í starfi og lipurð í mannlegum samskiptum.
• Mikilvægt er að viðkomandi hafi bílpróf.
Umsóknir berist í gegnum alfred.is

Í umsókn þurfa að koma fram upplýsingar um menntun,
staðfest afrit af prófskírteinum, afrit af leyfisbréfi til að nota
starfsheitið kennari (þar sem það á við), upplýsingar um
fyrri störf og tilgreina skal meðmælendur. Kynningarbréf er
æskilegt.
Vakin er athygli umsækjenda á að áður en að ráðningu kemur
þarf að liggja fyrir hreint sakavottorð.
Umsóknum skal skilað rafrænt í gegnum Starfatorg
(www.starfatorg.is) þar sem einnig er að finna nánari
upplýsingar um hvert og eitt starf.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu
hefur verið tekin. Umsókn getur gilt í sex mánuði frá því að
umsóknarfresti lýkur. Á heimasíðu skólans (www.fa.is ) er að
finna helstu upplýsingar um skólann og starfsemi hans.
Við hvetjum einstaklinga af öllum kynjum til að sækja um
störfin.

Skannaðu kóðann
og sóttu um starfið

Umsóknarfrestur er til og með 27.05.2022.
Nánari upplýsingar veitir
Magnús Ingvason, skólameistari – mi@fa.is
Kristrún Birgisdóttir, aðstoðarskólameistari –
kristrun.birgisdottir@fa.is

ÁRVAKUR

Óskum eftir kennara
og þroskaþjálfa
fyrir skólaárið 2022-2023

Kynningarstjóri
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.

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

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.
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Hagfræðingur eða
sjávarútvegsfræðingur
Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi (SFS) leita að öflugri
manneskju í sterkt og fjölbreytt teymi samtakanna.

Um er 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 umsögnum um 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 gegnum Alfreð appið eða alfred.is ásamt ferilskrá og kynningarbréfi þar sem hæfni í starfið er rökstudd. Umsóknarfrestur er til og með 30. maí. Farið
verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál. Nánari upplýsingar veitir
Heiðrún Lind Marteinsdóttir, framkvæmdastjóri SFS, í síma 591 0300.
Frekari upplýsingar um starfsemi SFS má nálgast 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 umhverfi með áherslu á
jafnræði, sveigjanleika í tilhögun vinnu og gott jafnvægi á
milli vinnu og einkalífs.
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Raðauglýsingar

Smáauglýsingar

Óska eftir

Húsviðhald

Jóhannes S. Kjarval

Húsaviðgerðir

(gjarnan fígúratíva mynd)

Þórarinn B. Þorláksson
Gísli Jónsson

Svavar Guðnason
Fjársterkir aðilar eru að leita að listaverkum eftir framangreinda listamenn.
Nánari upplýsingar veitir Jóhann Ágúst Hansen
í síma 845 0450. fold@myndlist.is
Fold uppboðshús ehf. Rauðarárstíg 12-14.

Tilkynningar

RollUp &
BannerUp

Borðstandar

Prentun

Límmiða
Límmiðar

Plöstun

Skírteini

www.husco.is

(gjarnan Þingvallamynd)

(gjarnan Þingvallamynd)

Bílar

569 1100

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.

Hljóðfæri

Múlaþing

Club Car Tempo 2020
Bíll í toppstandi og nýinnfluttur.
Nýir 8V rafgeymar og allur yfirfarinn.
Kr. 1.480.000
Hægt að fá myndir sendar í
tölvupósti.
Sími 8971928 / hb@a7.is

Mercedes-Benz 280 SLC
Árg. 1981, ekinn 114.000 km, sjálfskiptur. Nýskráður erlendis í mars
1981, fluttur inn 1999 þá ekinn
77.000 km. Sami eigandi sl. 21 ár,
einstakur bíll. Verð kr. 4.250.000.
Nánari uppl. í síma 699-7878

Sumarhús

Hreinsivirki við Melshorn,
nýtt deiliskipulag
Heimastjórn Fljótsdalshéraðs hefur samþykkt að
auglýst verði tillaga fyrir nýtt deiliskipulag vegna
hreinsivirkis við Melshorn í samræmi við 41. gr.
skipulagslaga nr. 123/2010.
Hægt er að nálgast tillöguna á skrifstofu sveitarfélagsins að Lyngási 12, Egilsstöðum eða á heimasíðunni
www.mulathing.is
Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér
með gefinn kostur á að gera athugasemdir við
tillögurnar. Athugasemdum skal skilað til skipulagsfulltrúa Múlaþings Lyngási 12, 700 Egilsstöðum eða á
netfangið skipulagsfulltrui@mulathing.is til og með 30.
júní 2022.
Hver sá sem eigi gerir athugasemdir við tillöguna fyrir
tilskilinn frest telst samþykkur henni.

Vinn

usta

Jóhan
na
RITAR Jóhanns
dóttir
Kt. 05 I
12775929

SKEMMTANIR
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

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

Skönnun

i

Sandblástursfilmur

Ýmislegt

Vindskilti

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. Bíó kl. 13.15. Hádegismatur kl.
11.30-12.30. Heitt á könnunni. Kaffisala kl. 14.45-15.30. 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. Morgunandakt kl. 9.30-10. 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
danssal 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. Inni- og útifjör (með kennarum) frá kl. 9.30-10.20. Bútasaumur
frá kl. 13. Allir velkomnir.
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. 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. 12.30. Frábæra tölvunámskeiðið kl. 13, allir
velkomnir. 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 uppl. í síma 411 9450.
Allir hjartanlega velkomnir til okkar :)
Seltjarnarnes Sundlaugin er lokuð og því engin vatnsleikfimi í dag.
Bókband, Skólabraut, 9. Kaffikrókur frá kl. 9. Jóga / leikfimi kl. 11.
Karlakaffi í safnaðarheimili kl. 14. Minnum alla skráða á Gaman
saman í salnum á Skólabraut í kvöld kl. 17.30. Grillvagninn, söngur og
samvera. Á morgun, föstudag, verður sumarsalsa í salnum kl. 11 og
söngstund kl. 13. Kaffi á eftir.

írtein

Veiting
Kt. 670 astaðurinn
709-50
Inn ehf
.
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Skipulagsfulltrúi Múlaþings

Múlaþing
Sími 4 700 700
mulathing@mulathing.is
mulathing.is

ðask

ar
Kassagítar
á tilboði

Gítarar
í miklu úrvali

Vantar þig
fagmann?
Sólarfilmur

#erð við allra h!"

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

Hljómborð
á tilboði

Mikið
ð úrval
#erð við allra h!"

Fánar

FINNA.is

