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Gakktu til liðs við kraftmikinn hóp
Við leitum eftir að ráða metnaðarfullan og drífandi sölustjóra CAT vinnuvéla. Um er að ræða fjölbreytt og skemmtilegt starf í góðu starfsumhverfi.

Sölustjóri CAT vinnuvéla

Klettur
Klettur er leiðandi í sölu og þjónustu vörubíla, vinnuvéla og hjólbarða. Klettur
hefur öðlast jafnlaunavottun og undanfarin 8 ár hefur fyrirtækið hlotið nafnbótina
Framúrskarandi fyrirtæki. Helstu styrkleikar Kletts liggja í mannauðinum en
félagið hefur á að skipa metnaðarfullu og hæfileikaríku starfsfólki sem býr yfir
áralangri reynslu og mikilli sérþekkingu sem nýtist á hverjum degi. Hjá Kletti
starfa ríflega hundrað starfsmenn við þjónustu og sölu á meðal annars Scania og
Caterpillar tækjum og vélum, IR loftpressum ásamt Goodyear, Hankook og Nexen
hjólbörðum. Gildi Kletts eru heiðarleiki, fagmennska, liðsheild og staðfesta.

Caterpillar
Caterpillar er stærsta og þekktasta vörumerkið í vinnuvélaheiminum og varla er
sú stórframkvæmd sem hefur verið ráðist í hér á landi sem hefur ekki haft Cater-
pillar vélar á vinnusvæðinu. Vélar frá Caterpillar eru þekktar fyrir gæði og áreiðan-
leika. Óhætt er að segja að spennandi tímar séu framundan hjá Caterpillar sem er
með um 100 ára reynslu í sjálfbærri nýsköpun. Caterpillar leggur mikla áherslu á
þróun með nýja orkugjafa við mismunandi aðstæður og er því vel í stakk búið til að
takast á við margvíslegar þarfir viðskiptavina á ört vaxandi leið til kolefnislosunar.

Helstu verkefni og ábyrgð
• Innkaup og sala á vinnuvélum og tengdum búnaði
• Samskipti við birgja
• Samskipti við viðskiptavini, öflun nýrra viðskiptavina og viðhald tengsla
• Tilboðsgerð og ráðgjöf
• Áætlanagerð

Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun sem nýtist í starfi er kostur
• Reynsla af viðskiptastjórnun, sölu og/eða ráðgjöf
• Góðir samskiptahæfileikar, rík þjónustulund og jákvætt viðmót.
• Þekking og reynsla af samningatækni.
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
• Góð kunnátta og færni í Excel og DAX er kostur
• Góð íslensku og ensku kunnátta í bæði rituðu og töluðu máli
• Hæfni til að vinna með öðrum og að vera góður liðsmaður innan heildarinnar
• Metnaður til að ná afburðarárangri í starfi.

Óskað er eftir ítarlegri ferilskrá og kynningarbréfi þar sem fram kemur ástæða fyrir því að sótt er um starfið, ásamt upplýsingum um meðmælendur. Hvetjum við alla
áhugasama um að sækja um, óháð kyni.

Umsóknarfrestur er til og með 18. desember 2022.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Bjarni Arnarson, framkvæmdarstjóri sölusviðs, ba@klettur.is eða 590 5110.
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Frekari upplýsingar veitir Birgitta Inga Birgisdóttir í tölvupósti á netfangið
birgittainga.birgisdottir@alcoa.com eða í síma 843 7770. Í samræmi við jafnréttis-
stefnu 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 5. desember.

Hjúkrunarfræðingur
á heilsugæslu
Við leitum að jákvæðum og öflugum hjúkrunarfræðingi til starfa á heilsugæslu
Alcoa Fjarðaáls. Starfshlutfall er sveigjanlegt frá 50%upp í 100%. Heilbrigði og
vellíðan starfsmanna eru forgangsmál hjá okkur og heilsugæslan í álverinu er
hluti af fjölbreyttri starfsemimannauðsteymis fyrirtækisins. Hjúkrunarfræðingar
manna heilsugæsluna á virkum dögum og læknar hafa þar reglulega viðveru.

Ábyrgð og verkefni

Heilsufarsskoðanir starfsmanna
Fyrsta meðferð og þjónusta vegna
veikinda eða meiðsla
Upplýsingamiðlun og ráðgjöf
Samstarf og skipulag vegna viðveru lækna
Gagnavarsla og skýrslugerð
Umsjón með aðföngum
Eftirfylgni og viðhald staðla og ferla

•

•

•

•

•

•

•

Hæfniskröfur

Hjúkrunarfræðimenntun
Starfsreynsla í heilsugæslu æskileg
Framúrskarandi færni ímannlegumsamskiptum
Sjálfstæði og frumkvæði í vinnubrögðum
Skipulagshæfileikar og nákvæmni
Góð íslensku- og enskukunnátta
Góð tölvukunnátta

•

•

•

•

•

•

•

Fjárfestatengill
Íslandsbanka
Íslandsbanki leitar aðmetnaðarfullum og drífandi einstaklingi í starf Fjárfestatengils.

Fjárfestatengill mun starfa á Markaðs- og samskiptasviði bankans en innan þeirra deildar eru auk
markaðsmála; greiningardeild bankans er fjallar um efnahagsmál, samskiptamál, fræðslumál og vefdeild.
Fjárfestatengill starfar náið með bankastjóra, fjármálastjóra og starfsfólki annarra deilda.

Helstu verkefni og ábyrgð

• Yfirumsjón með gerð kynningarefnis m.a. fyrir
fjárfesta og aðra tengiliði

• Samskipti við núverandi og tilvonandi fjárfesta

• Ritstjóri ársskýrslu Íslandsbanka og ábyrgð á ým-
sum gögnum fyrir fjárfesta á heimasíðu bankans

• Ýmis önnur tilfallandi verkefni

Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðlaugur Örn Hauksson, ráðningarstjóri,
gudlaugur.orn.hauksson@islandsbanki.is og í síma 844-2714.

Umsóknarfrestur er til ogmeð 8. desember 2022.
Umsóknum skal skilað í gegnum heimasíðu Íslandsbanka.

Hæfniskröfur

• Háskólamenntun er nýtist í starfi

• Framúrskarandi vald á notkun íslensku
og ensku í mæltu og rituðu máli

• Próf í verðbréfamiðlun æskilegt

• Reynsla af störfum á fjármálamarkaði æskileg

• Talnaskilningur og nákvæmni

• Þekking á uppbyggingu, lestri og greiningu
ársreikninga fjármálafyrirtækja
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Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Staðgóð þekking á kvikmynda- og sjónvarpsmálum. Þekking á

starfsumhverfi Kvikmyndamiðstöðvar og lögum er miðstöðina
varða er kostur

• Staðgóð þekking á íslenskri menningu, málefnum ljósvakamiðla
og þekkingu á stefnu og straumum í afþreyingarefni

• Framúrskarandi samskipta- og leiðtogahæfni
• Árangursrík reynsla af stjórnun og rekstri
• Árangursrík reynsla af mannauðsmálum, mannþekking og

drifkraftur
• Skipulagshæfni, frumkvæði og sjálfstæði
• Þjónustulund ásamt lipurð og færni í mannlegum samskiptum
• Þekking á opinberri stjórnsýslu er kostur
• Þekking og reynsla af alþjóðasamstarfi er kostur
• Góð íslensku- og enskukunnátta ásamt hæfni til að koma fram

opinberlega og tjá sig í ræðu og riti

Frekari upplýsingar um starfið
Umsókn skal fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf á
íslensku þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hvernig
viðkomandi uppfyllir hæfniskröfur fyrir starfið. Fólk óháð kyni er
hvatt til að sækja um embættið.
Um laun og launakjör forstöðumanns Kvikmyndamiðstöðvar
Íslands fer skv. 39. gr. a. laga um réttindi og skyldur starfsmanna
ríkisins, nr. 70/1996.

Menningar- og viðskiptaráðherra skipar í embættið til fimm ára
frá og með 18. febrúar 2023 að fenginni umsögn Kvikmyndaráðs.
Ráðherra mun að auki skipa ráðgefandi þriggja manna hæfnis-
nefnd sem metur hæfni umsækjenda og skilar greinargerð til
ráðherra. Umsóknum skal skilað inn á netfangið mvf@mvf.is.
Umsóknarfrestur er til og með 12. desember 2022.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um skipun hefur
verið tekin. Nánari upplýsingar um starfið veitir Skúli Eggert
Þórðarson ráðuneytisstjóri í síma 545-9825.

Embætti forstöðumanns Kvikmyndamiðstöðvar Íslands er laust
til umsóknar.
Leitað er að einstaklingi sem hefur leiðtogahæfileika, er framsýnn
í hugsun, metnaðarfullur og hefur sýnt frumkvæði og hæfni
í samskiptum og samvinnu.
Kvikmyndamiðstöð Íslands gegnir lykilhlutverki í íslenskum kvik-
myndaiðnaði með því að hafa umsjón með Kvikmyndasjóði
sem veitir fjármagn til framleiðslu kvikmynda og sjónvarpsefnis,
kynna íslenskar kvikmyndir á alþjóðlegum vettvangi og styðja við
kvikmyndamenningu á Íslandi. Kvikmyndamiðstöð starfar skv.
kvikmyndalögum nr. 137/2001 og vinnur jafnframt eftir
kvikmyndastefnu sem mótuð hefur verið til ársins 2030.
Forstöðumaður Kvikmyndamiðstöðvar fer með yfirstjórn stofnunar-
innar. Hann stýrir daglegum rekstri miðstöðvarinnar, þ.m.t.
rekstri Kvikmyndasjóðs, sér um fjárreiður, reikningsskil, gerð
fjárhagsáætlana, starfsmannahald og ber ábyrgð á að miðstöðin
starfi í samræmi við lög og stjórnvaldsfyrirmæli. Forstöðumaður
ber ábyrgð á að rekstrarútgjöld og rekstrarafkoma miðstöðvar-
innar sé í samræmi við fjárveitingar til hennar og sér um að
fjármunir séu nýttir á árangursríkan hátt.

Forstöðumaður
Kvikmyndamiðstöðvar Íslands
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Hjúkrunarfræðingar
Við óskum eftir að ráða hjúkrunarfræðing til starfa
við Meltingarsetrið sem fyrst. Starfið felst í aðstoð
við meltingarfæraspeglanir. Tölvukunnátta æskileg.
Starfshlutfall 40-80%.

Góður starfsandi og skemmtilegur vinnustaður.

Umsókn ásamt ferilskrá skal senda til Meltingar-
setursins Bíldshöfða 9, 110 Reykjavík eða á net-
fangið ragnhildur@meltingarsetrid.is.

Umsóknarfrestur til 8. desember 2022.

Starfsmaður á fjármálasviði

Helstu verkefni:

reikninga

Hæfniskröfur:

Umsóknarfrestur er til og með
19. desember 2022.

Árvakur, sem rekur meðal annars Morgunblaðið, mbl.is og K100, leitar að

Úrskurðarnefnd velferðarmála er sjálfstæð stofnun. Hlutverk nefndarinnar
er að úrskurða í kærumálum vegna stjórnvaldsákvarðana eftir því sem
mælt er fyrir um í lögum sem kveða á um málskot til nefndarinnar.
Upplýsingar um úrskurðarnefnd velferðarmála er að finna á heimasíðu
nefndarinnar www.urvel.is

SKRIFSTOFUSTARF
Úrskurðarnefnd velferðarmála óskar eftir að ráða ritara til starfa í 75% starf.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Helstu verkefni:
Skráning mála í málaskrá og önnur dagleg umsýsla gagna, símavarsla,
móttaka í afgreiðslu og önnur tilfallandi verkefni skrifstofunnar.

Menntunar- og hæfniskröfur:

eigi síðar en 16. desember 2022.

Starfsmenn óskast
Suðurverk hf óskar eftir að ráða starfsfólk vegna
framkvæmda fyrirtækisins:

- Viðgerðamenn vana vinnuvélaviðgerðum

- Vélamenn með vinnuvélaréttindi og reynslu

- Bílstjóra með meirapróf og reynslu

- Bormenn í borun og sprengingar

- Starfsfólk með sprengiréttindi

Upplýsingar veittar á skrifstofu í síma 577 5700.

Umsóknir skulu berast á skrifstofu okkar að
Hlíðasmára 6 eða sendar á netfangið
sudurverk@sudurverk.is

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Umsjón með fasteignum, s.s. að halda fasteignum
í góðu ástandi með reglubundnu eftirliti og umsjón
með viðhaldi og framkvæmdum.

• Umsjón og eftirlit með tæknikerfum, s.s. loftræsti-
og rafmagnskerfum.

• Umsjón með umhverfi fasteigna, s.s. bílastæða,
gróðurs og opinna svæða.

• Umsjón með bifreiðum og tengivögnum, s.s. að
viðhald og regluleg ástandsskoðun fari fram.

• Verkstjórn og utanumhald þegar kemur að þrifum
og meðhöndlun úrgangs.

• Tækni- og viðhaldsstjóri er virkur þátttakandi í að
uppfylla skuldbindingar fyrirtæksins varðandi
öryggis-, heilbrigðis- og umhverfismál (EHS).

Menntun og hæfni:
Próf í iðn-/tæknigreinum eða umfangsmikil reynsla á
því sviði. Þekking á skipulagningu verkefna, stjórnun
verklegra framkvæmda, ásamt reynslu af EHS
málum er ákjósanleg.

Viðkomandi þarf að búa yfir góðri hæfni í mannlegum
samskiptum, getu til að vinna sjálfstætt og takast
á við fjölbreytt verkefni, sem krafist geta verklegrar
kunnáttu, handlagni, og útsjónarsemi.

Umsóknarfrestur er til 10.12.2022

Vinsamlegast sækja um í gegnum alfred.is
eða senda umsóknir á isteka@isteka.com

Tækni- og viðhaldsstjóri

Hjá Ísteka ehf. er unnið við þróun og framleiðslu á próteinlyfjum (biologics) og
mælisettum (diagnostic kits) fyrir erlenda markaði. Starfsemin er GMP vottuð og
framleiðsluferlar og starfshættir samþykktir af lyfjastofnunum út um allan heim,
m.a. af FDA í USA.

Ísteka auglýsir eftir tækni- og viðhaldsstjóra og leitar að kraftmiklum og
metnaðarfullum einstaklingi í starfið.

Embassy clerk
The Embassy of Japan seeks a capable,
responsible and flexible person for the position
of Office Clerk of administration.
Starting on 27th January, 2023 (negotiable).

Requirements:
• Good skills in administrative works and car-driving.
• Language skills in English and Icelandic

(both written and spoken)
• Proficient use of computer/internet
• Good research and analytical skills
• Good knowledge of Iceland
• Good communication skills

Deadline for application: 12th December, 2022.

If interested, please send your CV with photo in
English to:

Embassy of Japan
Laugavegur 182, 105 Reykjavik
Tel: 510-8600
e-mail: japan@rk.mofa.go.jp

Lögfræðingur
Lögmannafélag Íslands auglýsir eftir lögfræð-
ingi til starfa á skrifstofu félagsins. Um er að
ræða tímabundna ráðningu í 10mánuði frá
10. janúar 2023 að telja.

Leitað er að einstaklingi með fullnaðarpróf í
lögfræði, góða tölvukunnáttu og getur unnið
sjálfstætt.

Umsóknum, ásamt starfsferilskrá, ber að skila á
skrifstofu Lögmannafélags Íslands að Álftamýri

Nánari upplýsingar eru veittar í gegnum net-
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Helstu verkefni:
• Samskipti við innlenda og erlenda fjölmiðla.
• Gerð fréttatilkynninga og kynning á verkefnum ráðuneytisins.
• Ritstjórn og umsjón með vef ráðuneytisins, innri vef

og samfélagsmiðlum.
• Ráðgjöf og aðstoð við starfsfólk vegna kynningar-, fræðslu-

og útgáfumála.
• Aðstoð við framkvæmd viðburða á vegum ráðuneytisins.
• Þátttaka í öðrum sérfræðiverkefnum eftir atvikum.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
• Framúrskarandi samskiptahæfni, reynsla og færni af hverskonar

boðmiðlun
• Starfsreynsla þar sem reynt hefur á textaskrif, ritstjórn

og miðlun efnis á myndrænan hátt.
• Reynsla af notkun samfélagsmiðla á markvissan hátt.
• Reynsla af verkefnastjórnun kostur.
• Gott vald á íslensku og ensku og færni til að tjá sig í ræðu og riti.

Umsóknarfrestur er til og með 12. desember 2022.
Allar nánari upplýsingar um starfið og fulla starfslýsingu
má finna á vefnum www.starfatorg.is
Nánari upplýsingar um starfið: Guðrún Gunnarsdóttir, skrifstofustjóri
á skrifstofu fjármála og gæðamála, gudrun.gunnarsdottir@mvf.is

Menningar- og viðskiptaráðuneytið auglýsir lausa til umsóknar
stöðu upplýsingafulltrúa.
Við leitum að drífandi einstaklingi sem þrífst á spennandi verk-
efnum, sýnir frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum auk þess
að eiga auðvelt með að vinna í teymi. Við viljum fá jákvæðan
einstakling sem býr yfir skipulagshæfileikum, getur fylgt verkefnum
vel eftir, hefur mikla samskiptafærni, þreytist ekki á að leita lausna
og hefur áhuga á því að eflast í starfi.

Um er að ræða áhugavert og fjölbreytt starf í krefjandi starfs-
umhverfi þar sem reynir á öguð vinnubrögð, ábyrgð og sjálfstæði.
Upplýsingafulltrúi vinnur að kynningu á starfsemi ráðuneytisins
og verkefnum þess og er ráðherra, ráðuneytisstjóra og öðru
starfsfólki til ráðgjafar um samskipti við fjölmiðla.

Upplýsingafulltrúi

Frekari upplýsingar um starfið veitir Árni Páll Einarsson, framkvæmdastjóri viðhalds
og áreiðanleika, í tölvupósti á netfangið arni.einarsson@alcoa.com eða í síma843 7719.
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 5. desember.

Rekstrarstjóri
viðhalds
Alcoa Fjarðaál leitar að reyndum sérfræðingi í starf rekstrarstjóra viðhalds
á aðalverkstæði. Í hátæknivæddu álveri Alcoa Fjarðaáls vinnur öflugur hópur
fólks að því að tryggja áreiðanleika búnaðar með bestu viðhaldskerfum sem
völ er á. Rekstrarstjórar hafa yfirumsjón með viðhaldi og viðhaldskostnaði á
hverju framleiðslusvæði.

Ábyrgð og verkefni

Yfirumsjónmeð viðhaldsþjónustu á
farartækjaverkstæði, loftveitu og lóð

Samskipti við framleiðendur búnaðar
varðandi viðhald og endurnýjun

Þróun viðhaldsáætlanameð
áreiðanleikateymi og eftirfylgni

Umbætur í rekstri tækja og búnaðar

Tæknistuðningur og bilanagreining

•

•

•

•

•

Hæfniskröfur

Háskólapróf í verkfræði, tæknifræði
eða önnur hagnýtmenntun

Reynsla af rekstri viðhalds

Jákvæðni og atorkusemi

Frumkvæði og skipulagshæfni

Góð íslensku- og enskukunnátta

Góð tölvukunnátta

•

•

•

•

•

•
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Menntunar- Hæfniskröfur

Menntunar- Hæfniskröfur

- Véltæknifræði, véliðnfræði- eða
verkfræðimenntun.

- Frumkvæði, öguð og vönduð vinnubrögð.

- Góð þekking á notkun AutoDesk
teikni- og hönnunarforrita.

- Gott vald á ensku, bæði í töluðu og
rituðumáli kostur.

Menntunar- Hæfniskröfur

- Vélvirkjun, rennismíði, vélfræði eða
önnurmenntun sem nýtist í starfi.

- Reynslumiklir einstaklingar á sviði
vélaviðgerða koma til greina og
iðnnemar hvattir til að sækja um.

- Góðmannleg samskipti.

- Öguð og vönduð vinnubrögð.

- Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð.

- Geta til að vinna undir álagi.

Vaxandi umsvif
kalla eftir fleira
starfsfólki

Umsóknir berist fyrir lok dags 5.desember n.k. á alfred.is. Þar má einnig sjá nánari upplýsingar um störfin.

HD er framsækið og þjónustudrifið fyrirtæki
sem hefur sjálfbærni að leiðarljósi. Á öllum
sviðumHD vinnur metnaðarfullt, reynslumikið
og hæft starfsfólk sem telur yfir 200manns.
HD býður upp á góða starfsaðstöðu þar sem
góður starfsandi ríkir. HD leggur áherslu á
jöfn tækifæri, þjálfun og þróun í starfi.

HD þjónustar:6 starfstöðvar:

- Veitur
- Stóriðju
- Orkuframleiðslu
- Sjávarútveg
- Fiskeldi
- Umhverfisiðnað

- Kópavogi
- Mosfellsbæ
- Reykjavík
- Grundartanga
- Akureyri
- Eskifirði

Starfið felur í sér vinnu á verkstöðum
fiskelda ásamt vinnu við þjónustu-
stöð HD íMosfellsbæ.

Helstu verkefni og ábyrgð

Þjónusta við fiskeldi

- Alhliða þjónusta við fiskeldis-
fyrirtæki landsins.

- Viðgerðir á búnaði s.s. dælum,
lokum, lögnumo.fl.

- Uppsetning á nýjumbúnaði
tengdumfiskeldi.

Starfið felst í víðtækum samskiptum
og þjónustu við viðskiptavini.

Helstu verkefni og ábyrgð

Tæknimaður

- Verkefni á tæknisviði s.s. hönnunar-
tækni- og teiknivinna.

- Tilboðsgerð, eftirlit með verkefnum
og verkefnastýring.

- Uppbygging og viðhald viðskipta-
sambanda.

Störfin fela í sér vinnu á
verkstöðumHD.

Helstu verkefni og ábyrgð

Vélvirkjar, stálsmiðir
og vélstjórar

- Störfin fela í sér alhliða störf í
vélaviðgerðum og vél- og stálsmíði.

- Góðmannleg samskipti.

- Öguð og vönduð vinnubrögð.

- Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð.

- Geta til að vinna undir álagi.

- Þekking/reynsla á plastsuðu kostur.

www.hd.is

Vinnvinn | Kringlan 7 | 103 Reykjavík
Sími 552 1212 | vinnvinn@vinnvinn.is | www.vinnvinn.is
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Aðalskipulag Akraness
2021-2033

Bæjarstjórn Akraneskaupstaðar samþykkti 25. október
2022 Aðalskipulag Akraness 2021-2033. Tillagan var
auglýst frá 20. júní til 5. ágúst 2022, samkvæmt 31. gr.
skipulagslaga nr. 123/2010. Athugasemdir gáfu ekki
tilefni til breytinga á tillögunni og hefur hún verið send
Skipulagsstofnun til staðfestingar. Þeir sem óska nánari
upplýsinga geta snúið sér til skipulagsfulltrúa Akranes-
kaupstaðar.

Skipulagsfulltrúi Akraneskaupstaðar

Þátttakandi
í íslensku
atvinnulífi
í meira en
50 ár

hagvangur.is

REYKJAVÍK
Klettagörðum 25

Sími 5 200 800

SELFOSSI
Austurvegi 69

Sími 4 800 600

AKUREYRI
Draupnisgötu 2

Sími 4 600 800

REYÐARFIRÐI
Nesbraut 9

Sími 4 702 020

REYKJANESBÆ
Bolafót 1

Sími 4 207 200

HAFNARFIRÐI
Bæjarhrauni 12

Sími 5 200 800

GRUNDARTANGA
Mýrarholtsvegi 2

Sími 5 200 830

Verkefnastjóri
á stórnotendasviði

Johan Rönning var stofnað árið 1933 og er hluti af Fagkaup sem meðal annars rekur
verslunar- og þjónustufyrirtækin Sindra, Vatn og veitur, S. Guðjónsson og Áltak.
Hjá Johan Rönning starfa um 80 starfsmenn í Reykjavík, Fjarðabyggð, Reykjanesbæ,
Hafnarfirði, á Grundartanga, Selfossi og Akureyri.
Höfuðstöðvar félagsins eru að Klettagörðum 25 í Reykjavík.

Johan Rönning er með vottað jafnlaunakerfi og hefur skuldbundið sig til að greiða jöfn
laun fyrir sömu eða jafnverðmæt störf.

Umsóknarfrestur er 11. desember
Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um.

Upplýsingar um starfið veitir Óskar Gústavsson í síma 5 200 800
eða oskar@ronning.is.

Johan Rönning óskar eftir að ráða þjónustulundaðan og metnaðarfullan
einstakling til starfa á stórnotendasviði Johan Rönning.
Stórnotendasvið þjónustar marga af stærri viðskiptavinum félagsins, svo sem
veitu- og iðnfyrirtæki með sérhæfðan rafbúnað.

Um er að ræða fjölbreytt og spennandi starf í góðu starfsumhverfi í höfuðstöðvum félagsins
að Klettagörðum 25 í Reykjavík.

Helstu verkefni og ábyrgð
• Vöruþróun á stórnotendasviði Johan Rönning

• Sala og þjónusta við viðskiptavini

• Tilboðsgerð og ráðgjöf

Fríðindi í starfi
• Samgöngustyrkur

• Íþróttastyrkur

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi

• Leiðtogahæfileikar

• Framúrskarandi þjónustulund

• Samskiptahæfni

• Lausnamiðaður hugsunarháttur

• Reynsla af sölustörfum er kostur
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Raðauglýsingar

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.

Vantar þig
pípara?
FINNA.is

Leitum að verkum eftir
Jóhannes Kjarval

Alfreð Flóka
Kristján Davíðsson

Karl Kvaran

Einnig eftir Þorvald Skúlason
og Hafstein Austmann fyrir

fjársterkan aðila.
Upplýsingar í síma 895 0665 eða 568 3890.

smidjanlisthus@simnet.is
Smiðjan listhús, Ármúla 36.

Listmunir

Aflagrandi 40 Opin vinnustofa kl. 9-12, allskonar efniðviður í boði,
morgunspjall og heitt á könnunni milli kl. 9-11. Ukulele kl.10, leiðbein-
andi og hljóðfæri á staðnum. Botsía kl. 10.15.- Hópþjálfun með Sóli kl.
11. Söngfuglarnir kl.13, laust í allar raddir. Myndlist kl.13, leiðbeinandi
Bókmenntaklúbbur kl. 13.15. Kaffi kl. 14.30-15.20. Nánari upplýsingar í
síma 411-27. Verið velkomin.
Árskógum 4 Smíðastofa með leiðbeinanda kl. 9-16. Gönguhópur kl.
10. Samvera með presti kl. 10.30. Gleðin er besta víman, fyrirlestur kl.
10.30. Handavinna kl. 12.30-16. Myndlist með Elsu kl. 13. Söngstund
kl. 14. Hádegismatur kl. 11.30-12.30. Kaffisala kl. 14.45-15.30. Allir vel-
komnir. Sími 411-2600.
Boðinn 1. desember: Pílukast kl. 9. Brids og kanasta kl. 13. Virkni og
vellíðan (stólaleikfimi) kl. 14. Sundlaugin opin til kl. 16.
Félagsmiðstöðin Hæðargarði 31 Kaffisopi og spjall kl. 8.30-15.40.
Föndurhornið kl. 9-12. Morgunandakt kl. 10-10.30. Hádegismatur kl.
11.30-12.30. Myndlistarhópur Selmu kl. 13-15.30. Síðdegiskaffi kl.
14.30-15.30.
Gerðuberg Opin vinnustofa í Búkollulaut frá kl. 8.30, heitt á könnuni.
Línudans kl. 11–12. Bútasaumur kl. 13-16. Allir velkomnir.
Gjábakki Námskeið í APPLE snjalltækjanotkun (tölvur-símar) kl. 9.30
til 11.30. Opið verkstæði kl. 8.30-11.30. Heilsu-Qi-gong kl. 9.45-10.45.
Jóga kl. 10.55-12.15. Bókband kl. 13-15.30. Virkni og vellíðan, leikfimi
kl. 13-13.40. Myndlistasýning Kristínar Þorkelsdóttur kl. 14-16. Vatns-
litahópur hittist kl. 16-18. Brids (Bridgefélag Kópavogs) kl. 19-22.
Gullsmári Postulínsmálun fyrir byrjendur kl. 9. Botsía kl. 9.45. Brids
kl. 13. Bútasaumur kl. 13. Jóga kl. 17.
Hraunsel Billjard kl. 8-16. Dansleikfimi kl. 9. Qi-gong kl. 10k Pílukast
kl. 13.
Hvassaleiti 56-58 Morgunkaffi og spjall frá kl. 8.30-10.30. Handa-
vinna, opin vinnustofa kl. 9-16. Jólabasar starfsfólks kl. 10-15.30. Jóga
með Ragnheiði Ýr kl. 10.15. Betra jafnvægi, námskeið kl. 10.45. Jóga
með Carynu kl. 11.15. Félagsvist kl. 13.10. Hádegismatur kl. 11.0–12.30,
panta þarf fyrir hádegi deginum áður.
Korpúlfar Borgum Tölvunámskeið kl. 9. Styrktar- og jafnvægisleik-
fimi í Borgum kl. 10.15. Leikfimi í Egilshöll kl. 11. Styrktar- og jafn-
vægisleikfimi aftur í Borgum kl. 11. Skákhópur Korpúlfa kl. 13.Tréút-
skurður á Korpúlfsstöðum kl. 13. Logy,is með kyningu og sölu á
tískufatnaði kl. 13. Sundleikfimi í Grafarvogslaug, kl. 14. Gleðin býr í
Borgum.
Samfélagshúsið Vitatorgi Kaffispjall í setustofu kl. 9-10. Opin
handverksstofa kl. 9-12. Vítamín í Val kl. 9.45-11.30. Jólamynd í setu-
stofu kl. 12.30-14.30. Prjónakaffið á sínum stað kl. 13-16. Elísabet
Jökuls kemur til okkar og les uppúr nýjustu bókinni sinni kl. 14.45 og
síðan er síðdegiskaffi frá kl. 14.30-15.30. Rauði Krossinn er svo með
opið hús frá kl. 16-18. Allar nánari upplýsingar í síma 411 9450.
Seltjarnarnes Vatnsleikfimi kl. 7.10 og kl. 18.30. Bókband á Skóla-
braut kl. 9. Kaffikrókur á Skólabraut frá kl. 10. Jóga/lleikfimi á Skóla-
braut kl. 11. Félagsvist í salnum á Skólabraut kl. 13.30. Karlakaffi í
safnaðarheimilinu kl. 14. Söngstund á morgun föstudag í salnum kl.
10. Jólalögin. Minnum á skráningu í jólaljósaferðina og í Ráðagerði
fimmtudaginn 8. desember. Skráning í síma 8939800.

Félagsstarf eldri borgara

Smáauglýsingar 569 1100

Hljóðfæri

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

erð við allra h

Mikið úrval

arinn

ð

Hljómborð
á tilboði

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

Gítarar
í miklu úrvali

erð við allra h

Kassagítarar

á tilboði

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

Byggingar

Byggingafyrirtæki
getur bætt við sig verkum

Uppslátt á húsum og sökklum.
Þakendurbætur, tek niður
pantanir fyrir næsta ár 202 , geri
tilboð í verk.
Stálgrindarhús, geri tilboð, er í
samstarfi við innflutningsaðila.
Sumarhús, breytingar eða byggja
nýtt hús, geri tilboð.
Nánari upplýsingar , Bjössi
smiður á google, s 893-5374

nybyggd@gmail.com

Byggingavörur

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 Arms-
trong 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.

Ýmislegt

ÁlmyndirRollUp&
BannerUp

Sandblástursfilmur

Sólarfilmur

Vindskilti

Bílar

Sá vinsælasti. MMC Eclipse
Cross phev Intense +.
Árgerð 2022.
Nýtt ökutæki Bensín/Rafmagn,
sjálfskiptur. Forhitun á miðstöð.
Verð 6.590.000.
Rnr. 140471. Aukahlutapakki að
upphæð kr. 360.000,- fylgir með, sem
inniheldur: Dráttarkrók, gúmmí-
mottur, sumar- og vetrardekk.
Gráir og svartir í boði.
Seljandi skoðar skipti á ódýrari.
Nánari upplýsingar veita
Höfðabílar ehf. í síma 577-4747

Húsviðhald

Hreinsa þakrennur
fyrir veturinn og tek
að mér ýmis smærri

verkefni.
Uppl. í síma 847 8704

manninn@hotmail.com

Húsaviðgerðir
www.husco.is
Sími 555 1947
Gsm 894 0217
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