Framkvæmdastjóri Orlofssjóðs
Kennarasamband Íslands var stofnað 1. janúar
árið 2000. Félagsmenn eru ríflega 10.500 og
starfa í leikskólum, grunnskólum, framhaldsskólum og tónlistarskólum.
Kennarasamband Íslands starfar á landsvísu
og innan þess eru átta aðildarfélög. Hlutverk
KÍ er að gæta hagsmuna og réttinda félagsmanna, fara með samningsrétt um kaup og
kjör, efla fag- og stéttarvitund, efla skólastarf,
kennaramenntun og starfsþróun félagsmanna.
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Umsókn skal fylgja ferilskrá og ítarlegt
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir
ástæðu umsóknar og rökstuðningur um
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Umsóknarfrestur er til og með 27. september nk.
Sótt er um starfið á www.vinnvinn.isM

Umsjón með störfunum hafa Auður
Bjarnadóttir (audur@vinnvinn.is) og Hildur
J. Ragnarsdóttir (hildur@vinnvinn.is).

Vinnvinn | Kringlan 7 | 103 Reykjavík
Sími 552 1212 | vinnvinn@vinnvinn.is | www.vinnvinn.is
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Viðskiptastjóri
í sölu og markaðsdeild
Við leitum að hressum og lausnamiðuðum viðskiptastjóra í
sölu- og markaðsdeild til að auka enn frekar á jákvæða
upplifun viðskiptavina með framúrskarandi þjónustu.
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Helstu verkefni og ábyrgð
• -,%42* ,9C %$D&F D1?42CD*98*:D
• Fagleg ráðgjöf á sviði alþjóðamála
• Upplýsinga- og greiningarvinna, svo sem ritun
minnisblaða og talpunkta
• Skipulag alþjóðlegra funda og ráðstefna hérlendis
• Skipulag þátttöku í fundum og ráðstefnum erlendis
• Gerð þingmála

Hæfniskröfur
•
•
•
•
•
•
•

Meistarapróf á sviði alþjóðastjórnmála
Góð þekking á alþjóðamálum
Starfsreynsla á sviði alþjóðlegs samstarfs er kostur
Reynsla af skipulagningu funda og ráðstefna er kostur
Framúrskarandi samskiptahæfni og sveigjanleiki
Frumkvæði, sjálfstæði, jákvæðni og skipulagshæfni
Framúrskarandi færni til að tjá sig í ræðu og riti á
íslensku og ensku
• Góð kunnátta í dönsku eða öðru Norðurlandamáli

Frekari upplýsingar um starfið
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem forseti
Alþingis og Félag starfsmanna Alþingis hafa gert.
Umsókn skal fylgja ferilskrá og ítarlegt kynningarbréf þar
%9, #,%!34D*:5 &03%$@C#& 6!8*5 %>*D > %$D&FC; +11#,
umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu
liggur fyrir.
.$D&FC 69*$D& 011#, 3@*4#, )7 (6#7D%0, 9&# 6"0$$ $51 DC
sækja um.
Umsóknir gilda í sex mánuði frá auglýsingu þessari.

• Veita viðskiptavinum framúrskarandi þjónustu
• Afla nýrra viðskipta og heimsækja núverandi viðskiptavini
• Umsjón með tilboðs- og samningagerð til viðskiptavina
• Önnur verkefni sem tilheyra sölu- og markaðsdeild
Hæfnikröfur

• Sjálfstæði og frumkvæði
• Haldgóð menntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af sambærilegu starfi er kostur
• Gott vald á íslensku og ensku bæði í ræðu og riti
• Skipulögð, sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Samskiptafærni og rík þjónustulund
Við hvetjum áhugasama einstaklinga af öllum kynjum til
þess að sækja um. Umsækjendur eru beðnir um að skila inn
ferilskrá ásamt greinargóðu kynningarbréfi.
Nánari upplýsingar veitir
Axel Hrafn Helgason,
deildarstjóri sölu- og markaðsdeildar,
í netfangið axel@jonar.is

Starfshlutfall er 100%
Umsóknarfrestur er til og með 26.09.2022.
.2$$ 9& #, %$D&FC ( .$D&8D$)&75;
Nánari upplýsingar veitir:
Hildur Eva Sigurðardóttir, forstöðumaður nefndasviðs hildureva@althingi.is - 563-0500

Vantar þig
fagmann?

FINNA.is

gildi skrifstofu alþingis eru fagmennska, virðing og framsækni.

Viltu hafa
rafmögnuð áhrif?
Sérfræðingur í kerfisgreiningum
og áætlanagerð
Þróunar- og tæknisvið Landsnets óskar eftir að ráða til starfa
öﬂugan sérfræðing sem vill hafa áhrif á framtíðina. Viðkomandi
verður hluti af teymi sérfræðinga sem vinnur áætlanir um uppbyggingu og þróun raforkukerﬁsins fyrir framkvæmdir á vegum
Landsnets. Sviðið vinnur rannsóknir og greiningar, framkvæmir
umhverﬁsmat og undirbúningsverk sem nauðsynleg eru til að
taka ákvörðun um framkvæmdir í ﬂutningskerﬁ raforku.
Starf sérfræðings í kerﬁsgreiningum er fjölbreytt og krefjandi.
Helstu verkefni felast í kerﬁsgreiningum, eignastýringu og
áætlanagerð sem leggur grunninn að fjárfestingum Landsnets
í ﬂutningsmannvirkjum, bæði endurnýjun eldri virkja sem og
vegna framtíðarþróunar kerﬁsins. Framundan eru spennandi
tímar orkuskipta í landinu sem gera miklar kröfur til afkastagetu
og áreiðanleika ﬂutningskerﬁsins og því fjölmargar áskoranir
sem þarf að bregðast við á lausnamiðaðan og faglegan hátt.
Næsti yﬁrmaður er Gnýr Guðmundsson, yﬁrmaður greininga
og áætlana í raforkukerﬁnu.

Menntunar- og hæfniskröfur
•
•
•
•
•
•

Menntun á sviði tækni- eða verkfræði. Mikil
starfsreynsla getur vegið upp á móti formlegri menntun
Reynsla af greiningum, gagnavinnslu og framsetningu
gagna (t.d. Power BI)
Hæfni í uppbyggilegum samskiptum og samvinnu.
Skipulögð og öguð vinnubrögð
Hæfni og þor til að taka ákvarðanir og tjá sig
Sjálfstæði í vinnubrögðum og staðfesta við úrvinnslu
verkefna

Umsóknarfrestur er til og með 28. september nk.
Sótt er um starfið á landsnet.is.
Umsókn þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá
og kynningarbréf.
Nánari upplýsingar veitir Jason Már Bergsteinsson,
mannauðssérfræðingur, 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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Háskólinn í
Reykjavík leitar
að leiðtogum
Forseti
tæknisviðs

Framkvæmdastjóri
rekstrar

Í Háskólanum í Reykjavík starfa tveir sviðsforsetar
sem ásamt rektor eiga frumkvæði að mótun stefnu
fyrir háskólann, hafa umsjón með innleiðingu
hennar og ábyrgð á akademískri uppbyggingu
innan HR. Forsetar fræðasviða eru staðgenglar
rektors. Umfangsmikil alþjóðleg reynsla í akademísku starfsumhverﬁ er mikill kostur í þessu starﬁ.

Framkvæmdastjóri rekstrarsviðs leiðir þau svið er
snúa að rekstri innviða skólans, þar með töldum
fjármálum, upplýsingatækni, fasteignum, Opna
háskólanum í HR og fjölbreyttri nemendaþjónustu.
Framkvæmdastjóri rekstrarsviðs tekur virkan þátt
í stefnumótun og þróun HR og leiðir það verkefni
að tryggja fjárhagsstöðu og rekstrarhagkvæmni
háskólans í heild og tengdra félaga.

STARFSSVIÐ

STARFSSVIÐ

– Stuðla að samræmi milli stefnu HR, tæknisviðs
og deilda á sviðinu.

– Fjárhagsáætlun háskólans til hvers árs og langtíma
ásamt yﬁrumsjón með fjármálum háskólans í heild.

– Stuðningur við rekstur deilda sviðsins og
þróun stoðþjónustu.

– Umsjón með rekstrarsviðum, nemendaþjónustu og
margvíslegri annarri stoðþjónustu innan skólans.

– Langtíma- og árleg fjárhagsáætlun tæknisviðs
og deilda þess.

2022 - 2025

Háskólinn í Reykjavík hefur haslað

– Þróun, fjármögnun, framkvæmdir, rekstur og viðhald
fasteigna, landsvæðis og bygginga skólans.

Forstöðumaður
kennslusviðs

Forstöðumaður
Opna háskólans

Kennslusvið leiðir þróun kennslumála við HR, mótar
og tekur þátt í að framfylgja kennslustefnu HR, veita
stuðning við kennslu og hafa eftirlit með gæðum
náms. Þá ber kennslusvið ábyrgð á stundatöﬂu- og
próftöﬂugerð, skráningum nemenda, prófahaldi og
umsjón með brautskráningarskírteinum nemenda.

Forstöðumaður Opna háskólans í HR hefur umsjón með áætlanagerð, yﬁrsýn fjárhags og tengdri
eftirfylgni. Tækifæri gefast til nýsköpunar og
þróunar nýrra verkferla til að bæta skipulag og
upplýsingagjöf. Kostur ef viðkomandi hefur reynslu
af sölu- og markaðsmálum. Brennandi áhugi á
endurmenntun, símenntun og starfsþróun er
skilyrði.

sér völl sem öﬂugur rannsóknaháskóli

STARFSSVIÐ

á alþjóðavísu. Háskólinn stenst

– Dagleg stjórnun kennslusviðs, verkefnastýring,
fjármál og starfsmannahald.

samanburð við erlenda háskóla í fremstu
röð og fræðafólk skólans hefur náð
framúrskarandi árangri. Kennsla og
rannsóknir við Háskólann í Reykjavík
mótast af sterkum tengslum við atvinnulíf
og samfélag. Lögð er áhersla á þverfaglegt
samstarf, alþjóðlegt umhverﬁ, nýsköpun

– Ábyrgð á upplýsingatækni og tengdri þjónustu.

– Kennsla og rannsóknir háskólans í samráði við rektor
og í samvinnu við sviðsforseta samfélagssviðs.

STARFSSVIÐ

– Framþróun kennsluhátta, mælingar og eftirlit
með gæðum náms við HR.

– Fjárhagsáætlanir, viðskiptaþróun, nýsköpun og
tekjuöﬂun Opna háskólans.

– Ábyrgð á kennslu-, stundatöﬂu- og prófakerfum
og þátttaka í stafrænni þróun.

– Gerð markaðsáætlana og kynningarefnis í samstarﬁ við
markaðs- og samskiptasvið HR.

– Ábyrgð á skipulagi, mati á námi, innritun, prófum
og brautskráningu nemenda.

– Samskipti og upplýsingagjöf við hagsmunaaðila innan
sem utan skólans.

og góða þjónustu.
HR er eftirsóknarverður vinnustaður
og þar er lögð áhersla á fyrsta ﬂokks
aðstöðu í nærandi umhverﬁ, persónuleg
samskipti, framsæknar kennsluaðferðir
og nútímalega starfshætti. HR fagnar
fjölbreytileika og mikið er lagt upp úr
jafnrétti og virðingu fyrir einstaklingum

Nánari upplýsingar veita Ragnhildur Helgadóttir rektor (ragnhildurh@ru.is) og Ester Gústavsdóttir
mannauðsstjóri (esterg@ru.is). Umsóknum skal skilað á ráðningarvef Háskólans í Reykjavík,
jobs.50skills.com/ru/is, eigi síðar en 9. október 2022. Á ráðningarvef HR eru einnig ítarlegri
upplýsingar um þessi störf. Fyrirspurnir og umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.

og störfum þeirra. Nemendur Háskólans
í Reykjavík eru um 4.000 í sjö deildum
og starfsfólk er um 300 talsins, auk 350
stundakennara.

Háskólinn í Reykjavík | Menntavegur 1 | 102 Reykjavík | S: 599 6200 | hr.is
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Félag prófessora við ríkisháskóla
Félag prófessora við ríkisháskóla auglýsir laust til
umsóknar starf framkvæmdastjóra.
Um hálft starf er að ræða.
Félag prófessora við ríkisháskóla er stéttarfélag
prófessora við Háskóla Íslands, Háskólann á Akureyri,
Háskólann á Hólum og Landbúnaðarháskóla Íslands,
en starfsstöð framkvæmdastjórans verður í Reykjavík.
Framkvæmdastjórinn vinnur náið með stjórn félagsins að málefnum er varða félagið og félagsmenn þess.
Í því felst að fylgja eftir ákvörðunum stjórnar og sinna
fyrirspurnum og fyrirgreiðslu við einstaka félagsmenn
vegna kjaratengdra málefna. Einnig er ætlast til
þess að framkvæmdastjóri sýni verulegt frumkvæði
varðandi daglegan rekstur skrifstofu og stefnumótun
til lengri tíma.

Kröfur um menntun og reynslu:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfinu er skilyrði.
• Viðamikil reynsla af stjórnun og/eða rekstri
félagasamtaka er æskileg.
• Nákvæmni og öryggi í meðferð tölulegra gagna.
• Færni í mannlegum samskiptum og samstarfi.
• Reynsla af launaútreikningum og samningagerð
er kostur.
• Reynsla af umsjón með uppfærslu og þróun
heimasíðu er kostur.
Umsóknarfrestur er til og með 10. október 2022

VIÐ Á FRIDAYS™
STÖNDUM Í
STÓRRÆÐUM OG
VANTAR GOTT
FÓLK!
ÞJÓNA Í SAL OG Á BAR
Vegna mikilla anna þurfum við að bæta við
öflugum þjónum og barþjónum.
Við leitum af skemmtilegu fólki sem er 20 ára
og eldra. Brosmildi, metnaður og almennur
hressleiki skilyrði ásamt því að hafa gaman að
góðum mat og drykk.

Umsókn og fyrirspurnir sendist til Félags prófessora
við ríkisháskóla fpr@hi.is
Í umsókn er mikilvægt að skýrt komi fram hvernig
ofangreindum hæfnikröfum er mætt.
Geta þarf tveggja meðmælenda.

Reynsla af þjónustustörfum er mikilvæg.

KOKKA OG AÐSTOÐ Í ELDHÚS
Við leitum að matreiðslufólki í fullt starf og
í hlutastarf á daginn, kvöldin og um helgar.
Unnið er á 2-2-3 vaktafyrirkomulagi. Okkur
vantar skemmtilegt fólk sem er til í að
hjálpa okkur að tryggja 100% Fridays bragð.

Í RÚM 20 ÁR HEFUR FÓLK Á ÍSLANDI
HEIMSÓTT FRIDAY’S Í LEIT AÐ EKTA
AMERÍSKUM MAT OG DRYKK.
NÚ ERUM VIÐ AÐ ENDURNÝJA MATSEÐIL
OG YFIRFARA HVERT ATRIÐI TIL AÐ
TRYGGJA 100% FRIDAYS BRAGÐ OG
STEMMNINGU.

KENNSLUSTJÓRI SÉRNÁMS Í HEIMILISLÆKNINGUM
ÞRÓUNARMIÐSTÖÐ ÍSLENSKRAR HEILSUGÆSLU

Umsóknir sendist á johannes@fridays.is
Laust er til umsóknar starf kennslustjóra sérnáms í heimilislækningum hjá
Þróunarmiðstöð íslenskrar heilsugæslu. Um er að ræða 70% starf sem veitist frá 1. desember 2022
eða eftir nánara samkomulagi. Umsóknarfrestur er til og með 26. september 2022.
Smáralind, Hagasmára 1 - Sími 570 4400
HELSTU VERKEFNI OG ÁBYRGÐ

Umsjón með skipulagningu sérnáms í heimilislækningum á landsvísu
Seta í nefndum sem tilheyra starfi kennslustjóra
Umsjón, ráðgjöf og þátttaka í stefnumótun varðandi sérnám
í heimilislækningum
Umsjón og þátttaka í akademískum viðfangsefnum sem tengjast ÞÍH
Vinna að gerð klínískra verkferla sem unnir verða á vegum ÞÍH
Leiðbeinandi lækna í sérnámi kandidata og læknanema
Þátttaka í vísindarannsóknum, gæða- og umbótaverkefnum
Önnur verkefni sem forstöðumaður ÞÍH felur viðkomandi

HÆFNIKRÖFUR
Sérfræðimenntun í heimilislækningum
Sjálfstæði í starfi
Öguð vinnubrögð og skipulagshæfni
Reynsla sem leiðbeinandi sérnámslækna
í verklegu og bóklegu námi
Reynsla af rannsóknarvinnu, gæða- og
umbótaverkefnum æskileg
Góð íslensku- og enskukunnátta ásamt
góðri almennri tölvukunnáttu

Starfshlutfall er 70%. Umsóknarfrestur er til og með 26.09.2022
Nánari upplýsingar veitir Emil Lárus Sigurðsson - emil.larus.sigurdsson@heilsugaeslan.is
Sjá nánar á www.starfatorg.is og á www.heilsugaeslan.is undir laus störf

Þátttakandi
í íslensku
atvinnulífi
í meira en
50 ár
hagvangur.is

VIRÐING - SAMVINNA - FAGMENNSKA

RÁÐGJÖF
RÁÐNINGAR
RANNSÓKNIR
Síðumúla 5 • 108 Reykjavík • 511 1225 • intellecta.is
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VIÐ LEITUM AÐ

STARFSMANNI
Sölukona/Sölumaður
Við hjá Casa leitum að hressum og þjónustuliprum
liðsmanni í verslun okkar í Hafnartorg Gallery.
Vinnutími er aðra hverja helgi, laugardaga frá 11-18
og sunnudaga 12-17.
Við leitum að einstaklingi sem..
– Hefur reynslu af sölu- og þjónustustörfum
– Hefur góða samskiptahæfileika
– Er jákvæður og með gott viðmót
– Er heiðarlegur, samviskusamur og fullur metnaðar
– Getur unnið undir álagi og sýnir frumkvæði í starfi
– Er 17 ára eða eldri

Viðkomandi þarf að tala góða íslensku og geta hafið störf sem fyrst.
Verslunin er staðsett á Geirsgötu 17, 101 Reykjavík.
Umsóknir berist á inga@casa.is
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Leitum að
kraftmiklu starfsfólki
Kraftur er stuðningsfélag fyrir ungt fólk sem greinst hefur með krabbamein og
aðstandendur þeirra. Við leitum að drífandi einstaklingum með hjarta fyrir
málstaðnum í fullt starf viðburða- og fjáröflunarfulltrúa annars vegar og
markaðs- og kynningarfulltrúa hins vegar.

Viðburða- og fjáröflunarfulltrúi
Helstu verkefni og ábyrgð
•

•
•
•

Umsjón með vefverslun félagsins,
innkaupum og afgreiðslu pantana
og söluvarnings
Umsjón með uppgjöri og
birgðaskráningu söluvarnings
Umsjón, kynning og skipulagning á
fjáröflunarviðburðum
Koma að þróun vefverslunar og
framleiðslu á nýjum styrktarvörum

•

•

•
•

Umsjón með viðburðum og
dagskrá félagsins er snýr að
félagsmönnum
Umsjón með kynningu
styrktarvarnings og viðburðum
á samfélagsmiðlum
Almenn upplýsingagjöf og þjónusta
við félagsmenn
Önnur tilfallandi verkefni

Umsóknarfrestur er til og með 21. september nk.

Markaðs- og kynningarfulltrúi
Helstu verkefni og ábyrgð
•
•
•
•
•

Ábyrgð á markaðs- og
kynningarstarfi Krafts
Umsjón með vitundarvakningum
félagsins
Umsjón með vef og
samfélagsmiðlum félagsins
Fréttir og almannatengsl
Koma að útgáfu og kynningarefni

•
•

•

Umsjón með textagerð fyrir
markaðs- og útgáfuefni
Ábyrgð á viðburðum er varða
markaðs- og kynningarstarf
félagsins
Önnur tilfallandi störf samkvæmt
óskum framkvæmdastjóra

Umsóknarfrestur er til og með 28. september nk.
Umsóknum skal fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu
umsóknar og hæfni viðkomandi fyrir starfið. Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is.
Nánari upplýsingar veitir Hlynur Atli Magnússon, ráðgjafi hjá Hagvangi,
hlynur@hagvangur.is.

hagvangur.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

Við
leiðum
fólk
saman
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Starfsmaður Óskast
CONSULAR CLERK/CASHIER
Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöðu Consular
Clerk/Cashier lausa til umsóknar. Frekari upplýsingar
er að finna á heimasíðu sendiráðsins:
https://is.usembassy.gov/embassy/jobs/
Umsóknir skulu sendar í gegnum Electronic
Recruitment Application (ERA)

Vélsmiðja Suðurlands óskar
eftir að ráða járnsmið/vélvirkja
eða starfsmann vanan málmsmíði.
Erum staðsett á Selfossi
Framtíðarstarf í boði.
Umsóknir sendist á velsud@velsud.is

The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an
individual for the position of Consular Clerk/Cashier.
Application instructions and further information can
be found on the Embassy’s home page:
https://is.usembassy.gov/embassy/jobs/
Applications must be submitted through Electronic
Recruitment Application (ERA)

Okkar hlutverk
er að leysa krafta
úr læðingi

Harvey Specter eða Ally McBeal?

Viltu vera númer?

» Lögfræðingur á skrifstofu framkvæmdar og eftirfylgni

» Sérfræðingur í fjármálum á skrifstofu framkvæmdar og eftirfylgni

Það skiptir okkur engu máli hvort eða hvaða sjónvarpssería kveikti áhuga

Það er eins gott að þeim tæplega 88 milljörðum sem háskóla-, iðnaðar- og

þinn á lögfræði. Það eina sem við viljum vera viss um er að við fáum í hópinn

nýsköpunarráðuneytið ber ábyrgð á sé vel varið. Þess vegna leitum við að

frábæran lögfræðing sem langar að verða hluti af öﬂugri liðsheild í nýju

manneskju sem elskar að liggja yﬁr tölum, grúska í stórum sem smáum

ráðuneyti. Við leitum að manneskju sem býr yﬁr þeim eiginleikum að vera

upphæðum og á sér þann draum heitastan að vera númer.

hvoru tveggja í senn; hugmyndarík og nákvæm — lausnamiðuð en um leið
föst fyrir. Nokkurs konar stálhneﬁ í silkihanska.
Hér munu gefast ótal tækifæri til að móta og skapa framtíðina í ráðuneyti
sem ætlar sér að vera leiðandi í verkefnamiðuðu og árangursdrifnu vinnulagi.

Viðkomandi þarf að hafa eiginleika til að bregða sér í ýmis gervi en stærsta
hlutverkið ár hvert er uppsetningin á fjárlögunum og greining á afkomu
þeirra ríkisaðila sem undir ráðuneytið heyra.
Ef þú hefur áhuga á að sérhæfa þig í gangverki opinberra fjármála þá
hvetjum við þig til að senda inn umsókn.

Umsóknarfrestur um bæði störfin er til og með 26. september. Allar
nánari upplýsingar um störﬁn, menntunar- og hæfniskröfur er að ﬁnna
á starfatorg.is. Ráðuneytið leggur áherslu á jafnrétti og hvetur öll
áhugasöm til að sækja um. Ráðuneytið er jákvætt fyrir störfum óháð
staðsetningu.

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

Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytið
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Smáauglýsingar

Fundir/Mannfagnaðir

Húsviðhald

Húsaviðgerðir
www.husco.is

Aðalfundur

Sími 555 1947
Gsm 894 0217

Aðalfundur félags sjálfstæðismanna í Nes- og
Melahverfi verður haldinn fimmtudaginn 29. september nk. kl. 17:00 í Valhöll við Háaleitisbraut 1.

Byggingavörur
VOLVO Xx90 T8 Inscription plug
in hybrid. Árgerð 2019, ekinn 46
þ.km, bensín/rafmagn, sjálfskiptur.
Verð 9,900.000. Rnr.134781.

Harðviður til húsabygginga
Sjá nánar á www.vidur.is
Vatnsklæðning 21x125mm, panill
10x85mm, pallaefni 21x145mm,
21x140, 90x21mm, útihurðir
5,4cmx210cm (80,90 og 100cm) o.fl.
Eurotec skrúfur, Penofin og Armstrong Clark harðviðarolíur.
NÝKOMIÐ BANKIRAI
HARÐVIÐUR 21X145MM VERÐ
1.950 KR LENGDARMETERINN
slétt beggja megin fasað og
ofnþurrkað. Lengdir frá 2.44 metrar
upp í 5,50 metrar.
Upplýsingar hjá Magnúsi á
magnus@vidur.is og í símum
6600230 og 5611122, og frá 10-14 á
Indus ,Óseyrarbraut 2 Hafnarfirði.

Bækur

Bækur til sölu
Horfnir góðhesta 1 til 2. Eyjablaðið 1 til 28 ág ekki heilt.
Steinafræði/ dýrafræði Benedikt
Gröndal. James Bond bækurnar
(Jan Flemming ). Árbók íslenska
Forleifafélagsins 1880-1940, frá
1941-1970, Þjóð-sögur Ólafs
Davíðssonar 1-3, Þjóðsögur Jóns
Árnasonar 1-2, Leipcig lp,Manntalið 1703, Strandamenn, , VSkaftafellssýsla og íbúar hennar,
Ættar-skrá Bjarna Hermannssonar, Kortasaga Íslands 1-2,
Jarðarbók Á.M. 1-13 lp, Brittania
rautt band, Saga Alþings 1-5,
Íslenskir sjávarhættir 1-5, Bóksalatíðindi 1-2 1896, Skýrsla
M.A. 1-26 ib, Hlín 1-44, Gestur
Vestfirðingur 1-5, Sálmabók
Hólum 1589 lp 1948, Edda
Sæmundar Hólmía 1818, Egilssaga 1809, Saga Dalvíkur 1-4,
Menntamál 1-42. árgangur, Vesturfaraskrá, Austantórur 1-3, The
Works of Robert Ingersoll 1-12,
Íslensk mat-arhefð, Árbækur
Espólóns 1821 1-12 , Söguþættir
landpóst-anna 1-3, Vísir 1929 og
hálft 1930, Sjálfstæði Íslands
Helgi P. Briem, Skaftár- eldar
1783 -1784.Heimdallur 1- 12
1884. Bergsætt 1-3. Islandica
H.H.1-29 ib.Heimsmeistaraeinvigi í skák 1972.

Sá allra flottasti. LAND ROVER
Defender 250 XS dísel - m/krók.
Árgerð 2022. Nýr bíll - sjálfskiptur
8 gírar. Hlaðinn aukabúnaði - Verð
18.690.000. Rnr. 227699. Engin
skipti. Umboðsbíll.
Nánari upplýsingar veita
Höfðabílar ehf. í síma 577-4747

Dagskrá:
1. Skýrsla stjórnar um störf félagsins á liðnu starfsári
2. Reikningsskil
3. Skýrslur nefnda
4. Kjör formanns, stjórnar, varastjórnar og skoðunarmanna reikningsskila.
5. Kjör fulltrúa í Fulltrúaráð sjálfstæðisfélaganna í
Reykjavík.
6. Tillögur um lagabreytingar.
7. Önnur mál.
Framboðum skal skilað inn með tölvupósti á netfangið
jonb@xd.is, þremur sólahringum fyrir aðalfund.
Framboðsfrestur er til kl. 17:00, mánudaginn
26. september 2022. Formaður er kosinn sérstaklega.
Hvetjum alla félagsmenn til að mæta á fundinn.

Sumarhús

Tilkynningar

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
tarinn

Hljómborð
á tilboði

Tillaga að breytingu deiliskipulags
fiskeldisstöðvar Rifóss að Lóni í
Kelduhverfi
Sveitarstjórn Norðurþings, að tillögu skipulags- og
framkvæmdaráðs, samþykkti á fundi sínum þann 18.
ágúst 2022 að kynna tillögu að breytingu deiliskipulags
fiskeldisstöðvar Rifóss við Lón í Kelduhverfi skv. 1 mgr. 43
gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Breytingartillagan felst í
því að byggingarreitur C stækkar með möguleika á nýrri
byggingu innan hans. Bætt verður við nýjum byggingarreit
H í suðvestur horni lóðarinnar þar sem heimilt verður að
byggja allt að 5 starfsmannahús. Innan byggingarreits F
breytast skilmálar um vegghæð, mænishæð og hámark
byggingarmagns eykst um 200 m2. Breytingartillagan
ásamt greinargerð er sett fram á einu blaði í blaðstærð A3.
Breytingartillaga þessi er nú til kynningar á heimasíðu
Norðurþings (www.nordurthing.is) auk þess sem að
hún hangir uppi á skrifstofum Norðurþings á Húsavík og
Kópaskeri. Kynningartími skipulagsins er 22. september til
3. nóvember 2022. Þeim sem kynnu að hafa ábendingar
eða athugasemdir við breytingartillöguna er bent á að
koma þeim á framfæri við Norðurþing fyrir 3. nóvember
2022. Tekið verður á móti skriflegum ábendingum á
skrifstofu Norðurþings að Ketilsbraut 7-9, Húsavík eða í
tölvupósti á nordurthing@nordurthing.is
Húsavík 19. september 2022
Gaukur Hjartarson
Skipulags- og byggingarfulltrúi Norðurþings

Uppl. í síma 898 9475

Bílar

Raðauglýsingar

Mikið
ð úrval
$+*! '(! %&&*% )"#

Gítarinn ehf.
Óekinn 2022 Ford Transit 350
L3H2 Limited typa
Álflegur. Metalic lakk. 185 hestöfl.
Sjálfskipting. Skjár með bakkmyndavél og leiðsögubúnað o.fl. Þar sem
það er talsvert síðan við tryggðum
okkur þennan og sendibílar hækka
um 200 þús kr. í verði á mánuði í
Evrópu, Þá er þessi nú bara ódýr í
dag þó þetta sé flottasta typa.
Verð: 6.350.000 án vsk.

Stórhöfði 27
Sími 552 2125
www.gitarinn.is

ar
Kassagítar
á tilboði

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

í miklu úrvali
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Félagsstarf eldri borgara
Aflagrandi 40 Opin vinnustofa kl.9:00-12:00 - Mogrunspjall - heitt á
könnunni milli 9-11 - Ukulele kl.10:00, leiðbeinandi og hljóðfæri á
staðnum - Boccia kl.10:00 - Söngfuglarnir kl.13:00 Bókmenntaklúbbur kl.13:15 - Kaffi kl.14:30
Nánari upplýsingar í síma 411-2702 - Verið velkomin
Aflagrandi 40 Opin vinnustofa kl.9:00-12:00 - Morgunspjall, heitt á
könnunni milli 9:00-11:00 - Jafnvægisæfingar kl.10:30 - Jóga með
Grétu kl.12:15 & 13:30 - Söngstund með Helgu Gummars kl.13:45 Kaffi kl.15:00 - Nánari upplýsingar í síma 411-2702 - Verið velkomin
Árskógar 4 Smíðastofa með leiðbeinanda kl. 9-16. Gönguhópur kl.
10. Samvera með presti kl. 10.30. Handavinna kl. 12.30-16. Myndlist
með Elsu kl. 13. Söngstund kl. 14:00 - 14:45. Hádegismatur kl. 11.3012.30. Kaffisala kl. 14.45-15.30. Allir velkomnir. Sími: 411-2600.
Félagsmiðstöðin Hæðargarði 31 Kaffisopi og spjall kl. 8:30-15:40.
Föndurhornið kl. 9:00-12:00. Boccia kl. 9:00-9:40. Morgunandakt kl.
10:00-10:30. Hádegismatur kl. 11:30-12:30. Dansleikfimi með Auði
Hörpu kl. 12:50-13:20. Myndlistarhópur Selmu kl. 13:00-15:30.
Síðdegiskaffi kl. 14:30-15:30.
Garðabær 9.00 Pool-hópur í Jónshúsi, 9.00 QJ-Gong í Sjálandssk.
9.00-12.00 Listmálun í Smiðju, 10.00 Ganga frá Jónshúsi, 11.00 Stólajóga í Sjálandssk,. 12.15 Leikfimi í Ásgarði, 13.00 Handavinnuhorn í
Jónsh., 13.00-16.00 Listmálun í Smiðju, 13.10 Boccia í Ásgarði
13.45-15.15 Kaffiveitingar í Jónsh.
Gerðuberg Opin vinnustofa í Búkollulaut frá kl. 8:30, heitt á
könnunni. Línudans kl. 11:00 – 12:00. Bútasaumur kl. 13:00 - 16:00.
Allir velkomnir
Gjábakki Kl. 8.30 til 11.30 = Opin handavinnustofa. Kl. 10.50 til 12.10
= JÓGA. KL. 13. til 15.30 = bókband. kL. 13 til 14 = Virkni og vellíðan
(leikfimi). Kl. 15 til 16 = Heilsu Qigong. Kl. 16 til 18 = Vatnslitafélagið.
Kl. 19 til 22 = Bridgefélag Kópavogs.
Gullsmári Postulínsmálun fyrir byrjendur með Ásu kl. 9:00. Boccia
kl. 9:45. Bridge kl. 13:00 (500kr með kaffibolla)
Hraunbær 105 Kaffiklúbbur og spjall, allir velkomnir í frítt kaffi kl. 9.
Handavinna með leiðbeinanda kl. 9:00 – 12:00. Bænastund kl. 9:30 –
10:00. Jóga kl. 10:00 - 11:00. Hádegismatur kl. 11:30. Fræðsla frá Alzheimer samtökunum kl. 13:00 - 14:00. Létt ganga með Jóhönnu kl.
14:00
Hraunsel Biljardstofan opin frá kl. 8:00-16:00 Dansleikfimi kl. 9:00. Qi
gong kl. 10:00. Pílukast kl. 13:00. Vatnsleikfimi í Ásvallalaug kl. 14:40.
Ganga í Kaplakrika er alla daga kl. 8:00-12:00
Hvassaleiti 56-58 Morgunkaffi og spjall frá 8:30-10:30. Handavinna
- opin vinnustofa 9:00-16:00. Jóga með Ragnheiði Ýr kl. 10:00. Jóga
með Carynu kl. 11:15. Félagsvist kl. 13:10. Hádegismatur kl. 11:30 –
12:30, panta þarf fyrir hádegi deginum áður.
Korpúlfar Borgum Tölvunámskeið kl. 9:00. Styrktar og
jafnvægisleikfimi í Borgum kl.10:00. Skákhópur Korpúlfa kl. 13:00.
Tréútskurður á Korpúlfsstöðum kl.13:00. Bókmenntahópur Korpúlfa
kl. 13:00. Bjarni Hall söngvari leikur við hvern sinn fingur kl. 14:00.
Sundleikfimi í Grafarvogslaug, kl. 14:00. Gleðin býr í Borgum.
Norðurbrún 1 Morgunkaffi kl.8.30, morgunleikfimi kl.9.45, kaffispjall
kl.10, hádegisverður kl.11, opin listasmiðja kl.8- 16, trésmiðja kl.8-16,
Fréttatími og samvera kl.12.15, hreyfing kl.13-14, síðdegiskaffi
kl.14.30-15, Boccia kl.15, Snjalltækjaaðstoð kl.15.30 Uppl í s.4112760.
Samfélagshúsið Vitatorgi Kaffispjall í setustofu 09:00-10:00 Bókband í smiðju 09:00-12:30 - Opin handverksstofa 09:00-12:00 Vítamín í Val 09:45-11:30 - Kvikmyndasýning í setustofu 12:45-14:30 Prjónakaffið á sínum stað 13:00-16:00 & síðan er síðdegiskaffi frá
14:30-15:30. Rauði Krossinn er svo með opið hús frá 16:00-18:00. Allar
nánari upplýsingar í síma 411 9450. Verið velkomin!
Seltjarnarnes Vatnsleikfimi í sundlauginni kl. 07.10. Kaffikrókur á
Skólabraut kl. 9.00. Bókband á Skólabraut kl. 9.00. Jóga/leikfimi á
Skólabraut kl. 11.00. Vatnsleikfimi í sundlauginni kl. 18.30. Á morgun
föstudag er söngstund í salnum á Skólabraut kl. 11.00. Alir hjartanlega
velkomnir óháð búsetu.

Pantaðu pláss fyrir þína atvinnuauglýsingu á

atvinna@mbl.is

