
Jensína K. Böðvarsdóttir (jensina@vinnvinn.is)

Í dag starfa um 490 manns hjá IKEA á Íslandi,
í lifandi alþjóðlegu umhverfi. Þessi stóri
samheldni hópur vinnur daglega að framgangi
hugmyndafræði IKEA: „Að gera daglegt líf
þægilegra fyrir sem flesta“. Fjölbreytni er lykill
að velgengni og IKEA fagnar öllum víddum
fjölbreytileikans. Áhersla er lögð á að skapa
vinnuumhverfi þar sem allir eru velkomnir,
virtir, studdir og vel metnir, sama hverjir þeir
eru eða hvaðan þeir koma. Í IKEA leggjum við
mikla áherslu á jákvæð samskipti á vinnustað
og teljum sveigjanleika í starfi og samræmi
milli vinnu og einkalífs vera mikilvægan þátt
í starfsánægju. Starfsemi fyrirtækisins býður
upp á skapandi og skemmtileg störf og mikla
möguleika á að þróast og vaxa í starfi – með
jákvæðni að leiðarljósi.

Umsókn skal fylgja ferilskrá og ítarlegt
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir
ástæðu umsóknar og rökstuðningur um

Viðkomandi þarf að geta starfað sjálfstætt sem og í teymi við að leysa fjölbreytt og krefjandi

• Ábyrgð á nýráðningum, þjálfun og starfsþróun í samvinnu við aðra stjórnendur og starfsfólk

Sótt er um starfið á www.vinnvinn.is

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



Góð laun
í sumar?
Við leitum að duglegu fólki til
að ganga til liðs við fjölbreyttan
starfshóp okkar í sumar.

Umsóknarfrestur til og með 12. mars.
Nánari upplýsingar á riotinto.is.

Gildi-lífeyrissjóður er þriðji stærsti
lífeyrissjóður landsins með um 27.000
lífeyrisþega, 53.000 greiðandi sjóðfélaga
og yfir 257 þúsund einstaklingar eiga
réttindi hjá sjóðnum. Eignir sjóðsins
um síðustu áramót námu um 900
milljörðum króna. Sjóðurinn rekur bæði
samtryggingardeild og séreignardeild.
Hjá sjóðunum starfar samhentur hópur
starfsfólks og leggur Gildi áherslu á
góðan starfsanda, góð starfsskilyrði og
jafnræði kynjanna. Gildi hefur sett sér
stefnu í starfsmanna- og jafnlaunamálum
og hefur hlotið jafnlaunavottun. Gildi var
Fyrirmyndarfyrirtæki VR árið 2021.

Gildi-lífeyrissjóður leitar að öflugum, drífandi og framsæknum einstaklingi með brennandi
áhuga á lífeyrismálum til að leiða lífeyrisdeild sjóðsins. Viðkomandi þarf að búa yfir metnaði
og vilja til að takast á við krefjandi og fjölbreytt verkefni.

Helstu verkefni:
• Ábyrgð á daglegum rekstri og stjórnun lífeyrisdeildar.
• Lífeyrisútreikningar og úrskurðir.
• Samskipti við viðskiptavini.
• Önnur tilfallandi verkefni.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Reynsla af starfi innan lífeyrissjóðs er nauðsynleg.
• Brennandi áhugi á lífeyrismálum.
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
• Reynsla af stjórnun.
• Leiðtogahæfileikar og framúrskarandi samskiptahæfni.
• Frumkvæði, drifkraftur og metnaður.
• Sjálfstæði, fagleg og öguð vinnubrögð.
• Góð færni í íslensku bæði í ræðu og riti.

Auður Bjarnadóttir (audur@vinnvinn.is) og
Garðar Óli Ágústsson (gardar@vinnvinn.is).

Deildarstjóri lífeyrisdeildar

Við hvetjum áhugasama til að sækja um, óháð kyni og uppruna.
Umsóknarfrestur er til og með 31. janúar nk.
Sótt er um starfið á www.vinnvinn.is.

Umsókn skal fylgja ferilskrá og ítarlegt
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir
ástæðu umsóknar og rökstuðningur um

2 MORGUNBLAÐIÐ FIMMTUDAGUR 26. JANÚAR 2023



Hreint ál úr íslenskri orku

ilt inna á

Þökk sé hreinni íslenskri orku skilur álið okkar eftir
sig eitt minnsta kolefnisspor í heimi. Framtíðin er
spennandi í álframleiðslu á Íslandi og mun fram-
þróun grænnar álframleiðslu hafa raunveruleg áhrif
á útblástur gróðurhúsalofttegunda á heimsvísu.

Við erum að leita að metnaðarfullu og duglegu fólki
af öllum kynjum í fjölbreytt og vel launuð störf.
Norðurál leggur áherslu á heilsusamlegt, öruggt og
ánægjulegt starfsumhverfi í nágrenni Reykjavíkur.
Velkomin í hópinn!

Nánari upplýsingar á nordural.is
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Mosfellsbær www.mos.is 525-6700

Viltu taka þátt í sögulegri
uppbyggingu í Mosfellsbæ?

Umsókn skal fylgja ferilskrá og ítarlegt
kynningarbréf á íslensku, þar sem gerð er
grein fyrir ástæðu umsóknar, og rökstuðn-
ingur um hæfni viðkomandi til að gegna
starfinu.

Sótt er um störfin á vefsíðunni vinnvinn.is.
Umsjón með umsóknum og nánari upplýs-
ingar um störfin veita Auður Bjarnadóttir,
audur@vinnvinn.is, og Margrét Stefánsdóttir,
margret@vinnvinn.is.

Mosfellsbær leggur áherslu á jafnrétti og
hvetur öll áhugasöm til að sækja um starfið.

Umsóknarfrestur um störfin er til og með
30. janúar 2023.

Undirbúningur stendur nú yfir vegna uppbyggingar íbúðasvæða
í Helgafelli og við Hamraborg. Þá er í undirbúningi uppbygging á
atvinnusvæðinu í Blikastaðalandi og í kjölfarið mun eiga sér stað
vinna við mótun skipulags fyrir 9.000 manna íbúabyggð í landi
Blikastaða sem mun byggjast upp í áföngum á næstu árum.

Uppbygging nýrra svæða einkennist annars vegar af tilkomu
Borgarlínu og hins vegar umhverfisvænum áherslum, meðal annars
á grunni BREEAM-vistvottunarkerfisins.

Við leitum að einstaklingum sem eru tilbúnir að vinna með okkur
að stækkun sveitarfélagsins og fylgja verkefnum áfram innan
stjórnsýslunnar.

Ef þú vilt taka þátt í þessum spennandi verkefnum, þá hvetjum við
þig til þess að sækja um starf lögfræðings eða starf verkefnastjóra
skipulagsmála.

Lögfræðingur
Mosfellsbær leitar að kraftmiklum lögfræðingi sem hefur þekkingu
og reynslu á sviði stjórnsýslu, skipulags- og umhverfismála. Um er
að ræða spennandi starf lögfræðings sem mun einkum starfa með
sérfræðingum umhverfissviðs auk samvinnu við aðra starfsmenn
sveitarfélagsins og kjörna fulltrúa.

Verkefnastjóri skipulagsmála
Mosfellsbær leitar að öflugum verkefnastjóra skipulagsmála. Um er
að ræða spennandi verkefni á sviði deiliskipulags og að undirbúningi
áætlana í samvinnu við skipulagsfulltrúa, aðra starfsmenn sveitar-
félagsins og kjörna fulltrúa.

Frekari upplýsingar um störfin auk menntunar- og hæfniskrafna er að
finna á vinnvinn.is og á vef Mosfellsbæjar, mos.is/storf.

Við erum að leita að lögfræðingi og verkefnastjóra skipulagsmála til að taka þátt í
þeirri miklu uppbyggingu sem mun eiga sér stað í sveitarfélaginu á næstu árum.

Síðumúla 5 • 108 Reykjavík • 511 1225 • intellecta.is

RÁÐNINGAR
RÁÐGJÖF

RANNSÓKNIR
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Samorka leitar að metnaðarfullum
og kraftmiklum verkefnastjórum.

Hjá Samorku starfar metnaðarfullur og samhentur hópur

starfsfólks með brennandi áhuga á orku- og veitumálum.

Aðildarfélög Samorku eru um 50 orku- og veitufyrirtæki um allt

land og samtökin eru aðilar að Samtökum atvinnulífsins.

Stefna Samorku er að starfrækja trúverðugan, fræðandi og

jákvæðan vettvang um starfsemi og hagsmuni aðildarfyrirtækja

og að samtökin njóti trausts almennings og stjórnvalda sem leiði

til farsællar þróunar í orku- og veitumálum á Íslandi.

Samorka er samstarfsvettvangur aðildarfyrirtækja og faglegur

vettvangur þeirra í félags-, kynningar- og fræðslumálum.

Það eru spennandi tímar framundan í orku og veitumálum við

að tryggja áfram heilnæmt drykkjarvatn, umhverfisvænar

fráveitur, heitt vatn og rafmagn fyrir heimilin, atvinnulífið

og orkuskiptin.

Verkefnastjóri faghópa
Hefur þú áhuga á að rækta faglegt samstarf aðildar-
fyrirtækja Samorku í orku- og veitugeiranum?

Samorka óskar eftir að ráða drífandi einstakling sem býr yfir miklu

frumkvæði, skipulögðum vinnubrögðum og getu til að sinna mikil-

vægum og spennandi verkefnum í heimi orku- og veitumála.

Um er að ræða skemmtilegt starf fyrir einstakling sem hefur áhuga

á að leiða faglegt starf samtakanna, sinna þekkingarmiðlun og

samskiptum við stjórnvöld.

Helstu verkefni:
• Umsjón með starfi fag- og málefnahópa sem starfa

á vettvangi samtakanna

• Þátttaka í mótun á starfsumhverfi orku- og veitugeirans

• Framkvæmd og eftirfylgni með stefnu samtakanna

• Umsjón með faglegum ráðstefnum um málefni orku-

og veitugeirans

• Faglegt samstarf við ráðuneyti og opinberar stofnanir

• Skipulagning námskeiða og fræðslu fyrir aðildarfyrirtæki

Samorku

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði verk- eða tæknifræði eða önnur

menntun sem nýtist í starfi

• Þekking á málefnum orku- og veitugeirans er kostur

• Frumkvæði, skipulagshæfni og sjálfstæð vinnubrögð

• Færni í verkefnastjórnun

• Þekking á umhverfis- og loftslagsmálum er kostur

• Færni og lipurð í mannlegum samskiptum og markvissri

framsetningu upplýsinga

• Góð hæfni til að tjá sig í ræðu og riti, bæði á íslensku og ensku

Nánari upplýsingar um störfin veita Sigríður Svava Sandholt (sigridur@intellecta.is), Thelma Kristín Kvaran
(thelma@intellecta.is) og Finnur Beck, framkvæmdastjóri Samorku (finnur@samorka.is).
Umsókn óskast fyllt út áwww.intellecta.is og þarf henni að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf.
Áhugasamir einstaklingar, óháð kyni, eru hvattir til að sækja um störfin.

Umsóknarfrestur er til og með 10. febrúar 2023.
Farið er með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

Verkefnastjóri málefnastarfs
Hefur þú áhuga á að móta og þróa stefnu Samorku,
samtaka orku- og veitufyrirtækja á Íslandi?

Samorka óskar eftir að ráða öflugan einstakling til að leiða mikil-

væg og spennandi verkefni í heimi orku- og veitumála. Um er að

ræða skemmtilegt starf fyrir einstakling sem hefur áhuga á að móta

starfsumhverfi orku- og veitugeirans, leiða mótun málefnastefnu

Samorku og eiga í samskiptum við stjórnvöld og hagsmunaaðila

samtakanna.

Helstu verkefni:
• Þátttaka í mótun á starfsumhverfi orku- og veitugeirans

• Umsjón með mótun málefnastefnu Samorku

• Framkvæmd og eftirfylgni með stefnu samtakanna

• Greinaskrif og framkoma á fundum og ráðstefnum

• Samstarf við hagsmunaaðila, ráðuneyti og opinberar stofnanir

• Umsjón með starfi fag- og málefnahópa sem starfa á

vettvangi samtakanna

• Vöktun á þróun stefnu og lagaumgjarðar orku- og veitu-

fyrirtækja í Evrópu

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun s.s. á sviði lögfræði, verkfræði eða önnur

menntun sem nýtist í starfi

• Þekking á málefnum orku- og veitugeirans er kostur

• Frumkvæði, sjálfstæð og öguð vinnubrögð

• Færni í verkefnastjórnun

• Færni og lipurð í mannlegum samskiptum

• Mjög góð hæfni í textagerð og reynsla af miðlun upplýsinga

• Góð hæfni til að tjá sig í ræðu og riti, bæði á íslensku og ensku
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250 Litir ehf. óska eftir málara til starfa.
Faglærður málari eða mikil reynsla skilyrði.
Aðrar kröfur
• Geta unnið sjálfstætt
• Skipulagður
• Bílpróf
• Samviskusamur
• Íslenskumælandi
• Aldurstakmark 25+

Framtíðarstarf í boði.

Allar frekari upplýsingar og ferilskrá sendist á
stefan@litir.is

Fagmennska í fyrirrúmi

Málari óskast

FINNA.is

ÖFLUGUR VÉLVIRKI
ÓSKAST TIL STARFA Í FISKIÐJUVERI BRIMS

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Fyrirbyggjandi viðhald og rekstur á vinnslulínum
• Fyrirbyggjandi viðhald, viðgerðir og rekstur annars
búnaðar, véla og tækja sem tengjast vinnslulínum

• Almenn viðgerðarvinna og smíði

Menntunar og hæfniskröfur:
• Sveinspróf í vélvirkjun
•
kostur

•

•
vinna í hóp

•
•
kostur.

•
álagi

•

EMS 518325

Toyota Íslandi
Kauptúni 6
570-5070

TÆKNIFULLTRÚI
Toyota á Íslandi leitar að öflugum einstaklingi í starf tæknifulltrúa

STARFSSVIÐ:
· Bilanagreiningar og tækniaðstoð við viðurkennda þjónustuaðila Toyota
· Þátttaka í námskeiðum og tæknifundum hjá Toyota Motor Europe og samskipti við tæknideildir
· Þjálfun tæknimanna og kennsla á námskeiðum
· Gerð tækniskýrslna til framleiðanda, dreifing tæknilegra upplýsinga og viðgerðaleiðbeininga

HÆFNISSKRÖFUR:
· Tæknimenntun og reynsla í bilanagreiningum
· Góð almenn kunnátta í vél- og varmafræði,

rafmagns-, eðlis- og efnafræði æskileg
· Góð íslensku- og enskukunnátta og kunnátta

og reynsla í skýrslugerð um tæknileg efni
· Þekking og hæfni í notkun tölvu- og bilanagreiningartækja
· Hæfni í kennslu og framkomu- og almennum samskiptum,

skipulagshæfileikar og nákvæmni

Umsóknir ásamt ferilskrá skulu berast í gegnum ráðningarvef félagsins á, www.toyota.is
Nánari upplýsingar veitir Fanný Bjarnadóttir á netfanginu fanny@toyota.is
Umsóknarfrestur er til og með 9. febrúar 2023.

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

Auglýst er laust til umsóknar embætti ráðuneytisstjóra í innviðaráðuneytinu.
Verkefni ráðuneytisins ná til fjölmargra sviða þjóðfélagsins og varða meðal annars
samgöngur, sveitarstjórnar- og byggðamál, grunnskrár, húsnæðis- og mannvirkjamál og
skipulagsmál. Undir ráðuneytið heyra Byggðastofnun, Húsnæðis- og mannvirkjastofnun,
Rannsóknarnefnd samgönguslysa, Samgöngustofa, Skipulagsstofnun, Vegagerðin
og Þjóðskrá Íslands.

Hlutverk ráðuneytisins er að vera leiðandi í stefnumótun og áætlanagerð, hafa eftirlit með
stofnunum og eigum ríkisins, meðferð stjórnsýslukæra og rekstur og starfsmannahald
ráðuneytisins. Einnig er ráðuneytið í alþjóðlegu samstarfi, leggur áherslu á víðtækt samráð
og upplýsingagjöf og vandaða vinnu við gerð laga og reglugerða.

Ráðuneytisstjóri stýrir ráðuneytinu undir yfirstjórn innviðaráðherra. Ráðherra setur
ráðuneytisstjóra erindisbréf þar sem kveðið er á um starfssvið og starfsskyldur, sbr. 18. gr.
laga nr. 115/2011 um Stjórnarráð Íslands. Starfssvið og starfsskyldur ráðuneytisstjóra eru
víðtækar og ber ráðuneytisstjóri m.a. fjárhagslega og faglega ábyrgð gagnvart ráðherra á
starfsemi ráðuneytis. Þá ber ráðuneytisstjóra að veita ráðherra upplýsingar og ráðgjöf þannig
að ráðherra geti sinnt lögbundnu hlutverki sínu og stefnumótun og sé vel upplýstur varðandi
þau mál sem unnið er að. Ráðuneytisstjóra ber einnig að stuðla að framgangi og árangri
löggjafar á málefnasviðum ráðuneytisins og að afgreiðsla mála á hverjum tíma sé fagleg.
Þá ber ráðuneytisstjóra að samhæfa stefnumótun á öllum málefnasviðum ráðuneytisins,
stuðla að samhentri stjórnsýslu og samræma stefnu og aðgerðir ráðuneytisins við vinnu
annarra ráðuneyta þegar málefni og málefnasvið skarast.

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi. Meistarapróf skilyrði.
• Þekking og reynsla á málefnasviðum innviðaráðuneytisins.
• Þekking og reynsla á sviði opinberrar stjórnsýslu.
• Þekking og reynsla af stefnumótun.
• Leiðtogahæfileikar og farsæl stjórnunarreynsla.
• Færni í mannlegum samskiptum.
• Mjög góð íslenskukunnátta og hæfni til að tjá sig í ræðu og riti.
• Kunnátta í ensku og a.m.k. einu Norðurlandamáli.

Menntunar- og hæfniskröfur:

Innviðaráðuneytið

Innviðaráðherra skipar í embættið frá 1. maí 2023 til fimm ára. Um laun og önnur starfskjör
fer samkvæmt gildandi lögum á hverjum tíma.

Upplýsingar um starfið veitir Ingilín Kristmannsdóttir skrifstofustjóri í innviðaráðuneytinu,
ingilin.kristmannsdottir@irn.is s. 545 8200. Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns,
eru hvattir til að sækja um.

Umsókn skal fylgja ítarleg ferilskrá ásamt kynningarbréfi með upplýsingum um ástæðu
umsóknar og þann árangur sem viðkomandi hefur náð í starfi og telur að nýtist embættinu.
Hæfnisnefnd skipuð af innviðaráðherra metur hæfni umsækjenda samkvæmt reglum nr.
393/2012.

Umsókn skal skila rafrænt á starfatorg.is eigi síðar en 31. janúar 2023. Öllum umsóknum
verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.
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Stjórnarráð Íslands
Dómsmálaráðuneytið

Embætti lögreglustjórans í
Vestmannaeyjum laust til umsóknar
Auglýst er laust til umsóknar embætti lögreglustjórans í Vestmannaeyjum.
Lögreglustjórinn í Vestmannaeyjum fer með stjórn lögregluliðs í sínu umdæmi. Hann annast daglega stjórn og rekstur
lögreglunnar í umdæminu og ber ábyrgð á framkvæmd lögreglustarfa innan þess. Lögreglustjórinn í Vestmannaeyjum á
sæti í lögregluráði, sem hefur það hlutverk að efla samráð á meðal lögreglustjóra og samhæfa störf lögreglu.
Umsækjendur skulu fullnægja skilyrðum 2. mgr. 28. gr. lögreglulaga nr. 90/1996.
Aðrar hæfniskröfur eru:
• Góð þekking og yfirsýn yfir verkefni lögreglunnar æskileg
• Framúrskarandi forystu-, samvinnu- og samskiptahæfni
• Góð þekking og/eða reynsla af störfum innan stjórnsýslunnar æskileg
• Rekstrarþekking og/eða reynsla af rekstri æskileg
• Farsæl reynsla af stjórnun og stefnumótun æskileg
• Fagmennska, frumkvæði, drifkraftur og jákvæðni
• Mjög gott vald á íslensku og ensku og færni til að tjá sig í ræðu og riti
• Þekking á einu Norðurlandamáli æskileg
Dómsmálaráðherra skipar lögreglustjóra til 5 ára í senn, sbr. lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, nr.
70/1996. Miðað er við að skipað verði í embættið frá og með 1. apríl nk. Um laun og starfskjör lögreglustjóra fer eftir
ákvörðun með lögum, sbr. 6. og 7. mgr. 24. gr. laga um meðferð sakamála nr. 88/2008.
Upplýsingar um starfið veitir Haukur Guðmundsson, ráðuneytisstjóri, í síma 545 9000.
Umsóknarfrestur er til og með 6. febrúar. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um skipun liggur fyrir.
Umsóknum skal skila rafrænt á dmr@dmr.is.
Umsækjandi skal í kynningarbréfi gera skýra grein fyrir hæfni sinni í samræmi við þær hæfniskröfur sem fram koma
í 28. gr. laga nr. 90/1996 og auglýsingunni. Í umsókninni skulu einnig koma fram upplýsingar um hvern og einn þeirra
þátta sem tilgreindir eru í 28. gr. lögreglulaga og auglýsingunni auk annarra upplýsinga sem varpað geti ljósi á faglega
eiginleika og færni umsækjanda sem máli skipta fyrir störf lögreglustjórans í Vestmannaeyjum. Með umsókn skulu
fylgja afrit af prófskírteinum og upplýsingar um umsagnaraðila.

ÖFLUGUR RAFVIRKI
ÓSKAST TIL STARFA Í FISKIÐJUVERI BRIMS

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Fyrirbyggjandi viðhald og rekstur á vinnslulínum
• Fyrirbyggjandi viðhald, viðgerðir og rekstur annars
búnaðar, véla og tækja sem tengjast vinnslulínum

• Almenn viðgerðarvinna og smíði

Menntunar og hæfniskröfur:
• Sveinspróf í rafvirkjun
•
kostur

•

•
vinna í hóp

•
•
kostur.

•
álagi

•

Starf á Mannréttinda-
skrifstofu Íslands

Mannréttindaskrifstofa Íslands auglýsir eftir starfs-
manni í 50-100% starf til a.m.k. sex mánaða.

Helstu verkefni og ábyrgð
• Utanumhald og skipulag verkefna, s.s. málþinga

og ráðstefna, Evrópuviku gegn rasisma og 16 daga
átaks gegn kynbundnu ofbeldi

• Umsjón um heimasíðu og facebooksíðu skrifstof-
unnar

• Umsjón með alþjóðlegum samstarfsverkefnum
skrifstofunnar

• Móttaka, símsvörun og önnur tilfallandi störf

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af verkefnastjórnun er kostur
• Þekking á mannréttindum og reynsla af mann-

réttindastarfi æskileg
• Frumkvæði, sjálfstæði og skipulagshæfileikar
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku

Umsóknarfrestur er til 30. janúar.

Nánari upplýsingar veitir Margrét Steinarsdóttir,
margret@humanrights.is
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Vilt þú slást í hópinn
með okkur?með okkmeð okkmeð okkmeð okkmeð okkmeð okkmeð okkmeð okkmeð okkmeð okkmeð okkmeð okkmeð okkmeð okkmeð okkmeð okkmeð okkmeð okkmeð okkmeð okkmeð okkmeð okkmeð okkmeð okkmeð okk

Við leitum að metnaðarfullum og lausnamiðuðum sérfræðingi til
að starfa við IP-netið okkar, sem er eitt fullkomnasta og víð-
feðmasta þjónustunet landsins. Viðkomandi mun starfa ásamt
reynslumiklum hópi sérfræðinga á nýju tæknisviði Mílu, sem sér
um hönnun, uppbyggingu og rekstur okkar fjarskiptakerfa, auk
þess sem kerfisvöktun Mílu er á ábyrgð sviðsins.

Helstu verkefni og ábyrgð
• Uppsetning og rekstur á IP/MPLS-neti
• Fjölbreytt verkefni tengd nethönnun, sjálfvirknivæðingu,

eftirlits- og stoðkerfum IP/MPLS-netsins
• Samskipti og ráðgjöf til viðskiptavina, samstarfsaðila og sviða

innan fyrirtækisins
• Þátttaka í þróun, hönnun og stefnumótun fjarskiptakerfa
• Verkefnastjórnun

Menntunar- og hæfniskröfur
• Þekking og reynsla á rekstri netkerfa og/eða tölvukerfa er æskileg
• Tæknimenntun er kostur, t.d. í verkfræði, tæknifræði

eða tölvunarfræði
• Þekking og reynsla af forritun er kostur
• CCNP eða önnur sérfræðimenntun er kostur
• Sjálfstæð, skipulögð vinnubrögð og góð þjónustulund
• Þekking á áætlanagerð og stefnumótun
• Frumkvæði, metnaður til að ná árangri og leiða framfarir
• Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti

Við gerum meira

Vilt þú hafa áhrif
á fjarskipti?

Við erum að leita að metnaðarfullum leiðtoga til að leiða nýtt innviða-
svið sem sér um uppbyggingu og rekstur allra fjarskiptainnviða
fyrirtækisins. Í því felst meðal annars hönnun, framkvæmd og rekstur
á fjarskiptalögnum og -aðstöðu, ásamt rekstri varaafls og rafstöðva.
Sviðið leiðir einnig gæða- og öryggismál fyrirtækisins.

Helstu verkefni og ábyrgð
• Stjórnun og stefnumótun innviðasviðs
• Skipulag starfseminnar og daglegur rekstur sviðsins
• Gerð áætlana og eftirfylgni
• Verkefnastjórnun stærri verkefna
• Samskipti og samningar við viðskiptavini, samstarfsaðila og verktaka
• Samskipti við hagsmunaaðila vegna leyfismála og framkvæmda
• Eftirfylgni með gæða- og öryggismálum fyrirtækisins

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af stjórnun og rekstri
• Leiðtogahæfileikar og framúrskarandi samskiptahæfni
• Frumkvæði og metnaður
• Reynsla af fjarskiptum er kostur
• Þekking á áætlanagerð og stefnumótun
• Þekking og reynsla af samningagerð er kostur
• Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti

Framkvæmdastjóri
innviðasviðs

Sérfræðingur í rekstri
IP/MPLS-nets

Umsóknarfrestur er til og með 29. janúar. Umsækjendur eru beðnir um að skila umsóknum ámila.is, ásamt ferilskrá og
kynningarbréfi. Við hvetjum alla áhugasama óháð kyni og uppruna til að sækja um.

Nánari upplýsingar veitirÁsta Þorsteinsdóttirmannauðsstjóri ámannaudur@mila.is

Við búum yfir mikilli þekkingu á innleiðingu og rekstri fjarskiptakerfa sem eru undirstaða
fjarskipta á Íslandi. Það er okkar hlutverk og ábyrgð að tryggja landsmönnum örugg
samskipti, hvar sem er og hvenær sem er.

Þekking okkar tryggir að við getum meira, ábyrgð okkar tryggir að við gerum meira.
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FOR
STÖÐU
MAÐUR

klaustur.is

Nánari upplýsingar
Auður Guðbjörnsdóttir, stjórnarformaður

netfang: audur@klaustur.is, sími: 846 2770. Með umsókn skal

fylgja kynningarbréf auk yfirlits um námsferil og fyrri störf (CV).

Umsóknir skulu merktar „Forstöðumaður Kirkjubæjarstofu“ og

berast á rafrænu formi.

Forstöðumaður berm.a. ábyrgð á:

• öflun styrkja úr samkeppnissjóðum og utanumhald

um styrkumsóknir,

• stefnumótun og útfærslu á starfsemi Kirkjubæjarstofu,

• fjármálum og rekstri,

• þróun samstarfsverkefna,

• starfsmannamálum,

• tengslum við innlenda og erlenda aðila.

Hæfniskröfur:

• háskólamenntun á framhaldsstigi sem nýtist í starfi,

• reynsla af stjórnun og stefnumótun,

• frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum,

• leiðtogahæfileikar og góð samskiptahæfni

• gott vald á mæltu og rituðu máli, bæði á

íslensku og ensku

KIRKJUBÆJARSTOFU
Kirkjubæjarstofa auglýsir stöðu forstöðumanns lausa til umsóknar. Um er að ræða 100% starf og er

umsóknarfrestur til og með 1. mars 2023. Kirkjubæjarstofa, þekkingarsetur er rannsókna- og fræðasetur á

sviði náttúrufars, sögu og menningar. Starfsemi á Kirkjubæjarstofu hefur verið af ýmsu tagi og mörg verkefni

verið unnin í nafni stofnunarinnar frá því hún var stofnuð 1997.

Umsóknarfrestur er til 1. mars nk.
Umsóknir sendast á ekj@klaustur.is

Kirkjubæjarklaustur er í Skaftárhreppi um

250 km austur af Reykjavík. Í sveitarfélaginu

búa 680 íbúar.

Á Klaustri eru leikskóli, grunnskóli og

tónlistarskóli. Fjölbreytt íþróttaiðkun fyrir

börn er í boði. Á staðnum er íþróttahús og

góð sundlaug.

Náttúrufegurð er einstök og afar góð aðstaða

til útivistar og er veðursæld mikil.

Íbúð fylgir á staðnum ef þörf er á.

Launakjör eru samkomulagsatriði.

Þarftu að ráða starfsmann?

RÁÐUM EHF • Sími 519 6770 • www.radum.is • radum@radum.is

Ráðum sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf.
Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum
lausnir sem henta hverjum viðskiptavini.

Færir þér fréttirnar
mbl.is

Veitingastjóri
Hljómahöll auglýsir lausa stöðu veitingastjóra Hljómahallar. Veitingastjóri
Hljómahallar er ábyrgur fyrir allri veitingaþjónustu í húsinu s.s. vínveitingum,
aðkeyptri vöru og þjónustu, mönnun á viðburðum, eftirliti og samskiptum
við utanaðkomandi veitingamenn auk eftirlits og umsjónar með tengdum
tækjum og búnaði Hljómahallar. Um fullt starf er að ræða. Viðkomandi
þarf að búa yfir framúrskarandi þjónustulund og vera mjög sveigjanlegur
varðandi vinnutíma þar sem viðburðir í Hljómahöll geta verið jafnt á daginn
sem og um kvöld og um helgar.

Helstu verkefni:
• Umsjón og eftirlit með allri veitingaþjónustu í húsinu á viðburðum
• Áætlana- og tilboðsgerð vegna viðburða og salaleigu
• Mönnun og stjórnun þjónustufólks á viðburðum
• Verkefnastjórn, samskipti, ráðgjöf og aðstoð við leigutaka við
undirbúning viðburða

• Samskipti við birgja um vörukaup
• Umsjón með uppröðun og undirbúningi sala fyrir viðburði
• Umsjón og eftirlit með eldhúsi, eldhústækjum, borðbúnaði og öðrum
tengdum búnaði

• Önnur tilfallandi verkefni í samráði við framkvæmdastjóra

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun á sviði matreiðslu eða framreiðslu
• Reynsla af veitingaþjónustu á viðburðum, fundum, ráðstefnum, árs-
hátíðum og veislum

• Framúrskarandi þjónustulund og mikil hæfni í mannlegum samskiptum
• Mjög góð tölvukunnátta s.s. Word, Excel, tölvupóstur o.fl.
• Talnagleggni kostur
• Skipulagshæfni og sjálfstæð vinnubrögð
• Mjög góð íslensku- og enskukunnátta í töluðu og rituðu máli

Um 100% starf er að ræða. Launakjör eru í samræmi við samning
Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðeigandi stéttarfélags.

Sótt er um á vef Reykjanesbæjar, www.reykjanesbaer.is, undir Laus störf.
Umsóknum skal fylgja ferilskrá ásamt kynningarbréfi með rökstuðningi um
hæfni viðkomandi í starfið, ásamt upplýsingum um umsagnaraðila. Öllum
umsóknum verður svarað.

Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru hvattir til að sækja um.

Nánari upplýsingar veitir Tómas Young í gegnum netfang
tomas@hljomaholl.is, framkvæmdastjóri Hljómahallar.

Verksýn ehf er tækniþjónusta með sérhæfingu í
viðhaldi og endurbótum mannvirkja, innandyra og
utan. Við fáumst einnig við fjölbreytt verkefni er
snúa að verkefnastjórnun og eftirliti með nýfram-
kvæmdum.

Við erum fjölskylduvænn vinnustaður og bjóðum
eftirsóknarvert starfsumhverfi fyrir starfsfólk, sem er
okkar helsta auðlind. Við viljum ráða hæft starfsfólk
í eftirfarandi stöðu:

VERKEFNASTJÓRI
Æskilegt er að umsækjendur hafi lokið námi
í einhverju af eftirtöldu:
• Byggingafræði / Byggingartæknifræði /

Iðnmeistaranámi
• Önnur sambærileg menntun/starfsreynsla
kemur einnig til greina.

• Starfsreynsla er kostur en ekki skilyrði.

Í starfinu felst m.a. eftirfarandi:
• Ástandsgreiningar
• Hönnun
• Gerð útboðs- og verklýsinga
• Framkvæmdaráðgjöf
• Framkvæmdaeftirlit
• Verkefnastjórnun

Áhugasamir eru beðnir að senda umsókn ásamt
ferilskrá á netfangið andri@verksyn.is, sem fyrst.
Fyllsta trúnaðar er gætt við meðferð umsókna.
Hægt er að nálgast hagnýtar upplýsingar um
fyrirtækið á heimasíðu þess, www.verksyn.is.

Verksýn ehf, Síðumúla 1, sími 517 6300.
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For more information go to controlant.com/careers

Come grow
with us
Weare looking for talented leaders to head teams
of amazing engineers in our R&Ddivision. If you
are passionate about empowering people and
inspired by our vision of realizing zero-waste
supply chains, your next growth opportunity
might bewith us.

Controlant is on a growth track, and last year 180
talented people joined our fantastic team, which now
consists of 430 people of different backgrounds and
experiences. This year we will continue to grow our
team to support us on our journey to transform the
global pharma supply chain.
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Fjölmenningarsetur leitar að framsæknum og drífandi einstaklingi sem nýtur
sín við að leiða fólk til árangurs.

Fjölmenningarsetur starfar eftir lögum um málefni innflytjenda nr. 116/2012. Mark-
mið okkar er að stuðla að framþróun á sviði málefna innflytjenda og flóttafólks.
Hlutverk Fjölmenningarsetur felst í því að veita stjórnvöldum, stofnunum, fyrir-
tækjum, félögum og einstaklingum ráðgjöf og upplýsingar í tengslum við málefni
innflytjenda. Vera sveitarfélögum til ráðgjafar við að taka á móti innflytjendum sem
flytjast í sveitarfélagið, taka saman og miðla upplýsingum um réttindi og skyldur
innflytjenda.

Við auglýsum eftir öflugum verkefnastjóra til að leiða verkefnum sem stuðla að
inngildingu og jafnrétti ásamt því að tryggja gæði í upplýsingamiðlun á vegum
stofnana.

Við leitum að árangursdrifnum, metnaðarfullum og sjálfstæðum einstaklingi sem
nær því besta fram hjá samstarfsfólki bæði innan stofnunar sem utan. Um er að
ræða spennandi starf þar sem áhersla er á teymisvinnu, verkefni og góða þjónustu.
Mögulegt er að sinna starfinu frá starfsstöðvum okkar víðsvegar um landið. Starfið
tilheyrir sviði upplýsinga og þróunar.

Helstu verkefni og ábyrgð
• Stýra og skipuleggja þau verkefni sem þér er falið af forstöðumanni.
• Bera ábyrgð á gerð áætlunar um framkvæmd verkefnanna þar sem markmiðið
þarfagreining, vörður, samskipti, tímalína og kostnaður eru skilgreind.

• Vinna í nánu samstarfi við umsjónarmann vefsíðu Fjölmenningarseturs í því að
tryggja að upplýsingar þar séu vandaðar og uppfærðar.

• Miðlun og kynning á verkefnum.
• Vera styðjandi og hvetjandi við samstarfsfólk í teymisvinnu.
• Koma með tillögur að umbótastarfi og þróun.
• Eiga samskipti við sveitarfélög og aðra samstarfsaðila er koma að móttöku og
þjónustu við innflytjendur um land allt.

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi og nám í verkefnastjórnun eða annað sem
miðar að sama marki er mikill kostur.

• Mikil þekking og reynsla á milli menningarnæmni (intercultural competence),
málefnum innflytjenda og flóttafólks á Íslandi er áskilin.

• Þekking á opinberri stjórnsýslu er áskilin.

• Reynsla af upplýsinga- og kynningarmálum er kostur.
• Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti. Önnur tungumál sem nýtast í starfi
eru mikill kostur.

• Haldbær reynsla í að stýra verkefnum og nýta til þess margvísleg verkfæri
verkefnastjórnunar á árangursríkan hátt æskileg.

• Þekking og reynsla af farsælli teymisvinnu.
• Hæfni til ákvarðanatöku, sjálfstæð vinnubrögð og afburðar skipulagsfærni.
• Afburða hæfni í mannlegum samskiptum, lausnamiðun er nauðsynleg.
• Þjónustumiðuð hugsun.
• Mjög góð þekking og áhugi á upplýsingatækni.

Frekari upplýsingar um starfið
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og
Fræðagarður hafa gert.

Áhugasamir einstaklingar eru hvattir til að sækja um starfið óháð kyni, kynþætti,
þjóðernisuppruna, trú, lífsskoðun, fötlun, skertri starfsgetu, aldri, kynhneigð,
kynvitund, kyneinkennum eða kyntjáningu. Með umsókn skal fylgja afrit af próf-
skírteinum, ítarleg náms- og starfsferilskrá ásamt kynningarbréfi þar sem gerð er
grein fyrir ástæðu umsóknar og hvernig umsækjandi uppfyllir hæfniskröfur. Öllum
umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. Tekið skal
fram að umsókn getur gilt í sex mánuði eftir að umsóknarfresti lýkur, sbr. reglur nr.
464/1996 um auglýsingar á lausum störfum með síðari breytingum.

Æskilegt er að umsækjandi geti hafið störf frá 1. mars 2023 eða fyrr.

Fjölmenningarsetur er með starfsstöðvar á Ísafirði og í Reykjavík. Mögulegt er að
sinna þessum störfum frá báðum þeim stöðum.

Fjölmenningarsetur hefur nýja og metnaðarfulla mannauðsstefnu, samskiptasátt-
mála sem og viðverustefnu svo dæmi sé tekið. Komdu til okkar og taktu þátt í að
gera góðan vinnustað betri!

Frekari upplýsingar um Fjölmenningarsetur má sjá á www.mcc.is

Starfshlutfall er 100%

Umsóknarfrestur er til og með 03.02.2023

Nánari upplýsingar veitir
Nichole Leigh Mosty, nichole@mcc.is, sími 450 3091.

Verkefnastjóri
þróunarmála og upplýsingamiðlunar

Síðumúla 5 • 108 Reykjavík • 511 1225 • intellecta.is

RÁÐGJÖF
RÁÐNINGAR
RANNSÓKNIR

Veiðifélag Eystri Rangár
óskar eftir að ráða stöðvarstjóra

Upplýsingar gefur Birkir Tómasson í síma 897-8082.masson í síma 897-8082.

Veiðifélag Eystri Rangár á og rekur seiðaeldisstöðina Eyjarland
sem er staðsett við Laugarvatn. Þar eru framleidd gönguseiði
til sleppinga í Eystri Rangá. Stöðin er nú að
ganga í gegn um umbreytingar til hagræðingar
og betri framleiðslu.

Menntun á sviði fiskræktar er kostur.
Reynsla á sviði fiskræktar er skilyrði.

Viðkomandi þarf að geta sýnt frumkvæði,
metnað í starfi og lipurð í mannlegum samskiptum.
Laun skv. samkomulagi.

hagvangur.is

Þátttakandi
í íslensku
atvinnulífi
í meira en
50 ár
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Starf bókara í matvælaráðuneyti

Í matvælaráðuneytinu er laust til umsóknar starf bókara á skrif-
stofu fjármála. Starfið lýtur að færslu bókhalds, afstemmingu og
skýrslugerð ásamt ýmiskonar úrvinnslu úr bókhaldi.

Undir skrifstofuna heyra mál sem lúta að rekstri ráðuneytisins,
mannauðsmálum, skjalavistun og miðlun upplýsinga auk þess
sem skrifstofan veitir fagskrifstofum ráðuneytisins stoðþjónustu.
Þá fer skrifstofan með skiptingu á fjárhagsramma ráðuneytisins
og annast framkvæmd og eftirfylgni fjárlaga.

Helstu verkefni og ábyrgð
Bókari hefur umsjón með bókhaldi matvælaráðuneytisins, en
ráðuneytið notar Oracle viðskiptahugbúnað. Helstu verkefni eru
merking og skráning reikninga sem og uppgjör og afstemming
ýmis konar tengd bókhaldi. Þá sér bókari ummóttöku og úrvinnslu
reikninga sem berast rafrænt. Ennfremur hefur bókari samskipti
við aðrar stofnanir og viðskiptavini varðandi bókhald og sinnir
ýmsum verkefnum sem upp koma í daglegum rekstri.

Hæfniskröfur
• Menntun sem nýtist í starfi.

• Reynsla og þekking af færslu bókhalds
og afstemmingu nauðsynleg.

• Góð kunnátta í töflureikni og færni í helstu notenda-
forritum nauðsynleg.

• Reynsla eða þekking á fjárhagskerfi ríkisins er kostur.

• Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð ásamt hæfileika
og getu til að vinna hratt og vel undir álagi.

Stjórnarráð Íslands
Matvælaráðuneytið

• Frumkvæði og metnaður til að sýna árangur í starfi.

• Gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti.

Frekari upplýsingar um starfið
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efna-
hagsráðherra og viðkomandi stéttarfélag hafa gert.

Starfsmenn ráðuneytisins starfa skv. kjarasamningum félags
starfsmanna Stjórnarráðsins og Félags háskólamenntaðra starfs-
manna Stjórnarráðsins eftir því sem við á.

Umsókn skal fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð
er grein fyrir ástæðu umsóknar og hvernig umsækjandi uppfyllir
hæfni kröfur. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Athygli er vakin á því að umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að
umsóknarfrestur rennur út, með vísan til 3. tl. 2. mgr. 2. gr. reglna
um auglýsingar á lausum störfum,með síðari breytingum nr. 464/1996
sem settar eru samkvæmt heimild í 2. mgr. 7. gr. laga nr. 70/1996
um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins.

Áhugasamir einstaklingar af öllum kynjum eru hvattir til að sækja
um starfið. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um
ráðningu hefur verið tekin.

Starfshlutfall er 100%
Umsóknarfrestur er til og með 6. febrúar 2023.
Nánari upplýsingar veitir
Benedikt Árnason, ráðuneytisstjóri — benedikt.arnason@mar.is

Helstu verkefni
• Stjórnun og ábyrgð á daglegum rekstri, framþróun
og mannauðsmálum tæknideildar.

• Stefnumótun og þátttaka í framþróun verkefna.
• Tæknileg hönnun, ráðgjöf og eftirlit.
• Tilboðsgerð og öflun verkefna innanlands
sem erlendis.

• Samskipti við viðskiptavini
• Verkefnastýring

Menntunar- og hæfnikröfur
• Háskólapróf sem nýtist í starfi á sviði tækni-
menntunar, meistaranám í verkefnastjórnun
MPM er kostur.

• Frumkvæði, sjálfstæði og metnaður.
• Leiðtogahæfileikar og farsæl stjórnunarreynsla,
ásamt reynslu af því að leiða breytingar.

• Framúrskarandi samskiptahæfni og færni til
að hvetja aðra til árangurs.

• Samviskusemi, nákvæmni og ögun í vinnubrögðum.
• Mjög gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti.
Þekking á norðurlandamáli er kostur.

Umsókn skal fylgja ferilskrá og kynningarbréf þar
sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rök-
stuðningur um hæfni viðkomandi til að gegna starfinu.
Áhugasamir einstaklingar hvattir til að sækja um
starfið óháð kyni.

Umsóknarfrestur er til 15. febrúar nk.

Sótt er um starfið á www.alfred.is

Nánari upplýsingar veitir: Eðvarð Ingi Björgvinsson
framkvæmdastjóri eib@hedinn.is

Yfirmaður tæknideildar
Héðinn hf. er eitt stærsta fyrirtæki
landsins á sviði málmvinnslu og
véltækni. Aðal starfsstöð Héðins
er að Gjáhellu 4 í Hafnarfirði,
þjónustuverkstæði á Grundartanga
og útibú á Akureyri og í Noregi.

Að jafnaði starfa um 100 hjá Héðni.
Meðal starfsgreina má nefna stál-
smiði, rennismiði, tæknifræðinga,
vélstjóra, vélvirkja, verkfræðinga,
stjórnendur, ræstingafólk, skrif-
stofufólk og matreiðslumenn.

Starfsemin snýst einkum um fjöl-
breytta málmsmíði, vélaviðgerðir,
endurnýjun og viðhald og helstu
viðskiptavinir eru sjávarútvegs-
fyrirtæki, orkufyrirtæki, stóriðju-
fyrirtæki, sveitarfélög og önnur
málmiðnaðarfyrirtæki.

Héðinn óskar eftir að ráða yfirmann tæknideildar
Við leitum að öflugum, árangursdrifnum leiðtoga sem er lausnamiðaður og býr yfir forystuhæfileikum til að geta
stýrt tæknideild Héðins.
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Dómkirkjan í Reykjavík hefur verið vettvangur mikilvægra
atburða í lífi íslensku þjóðarinnar, einstaklinga, fjölskyldna
og samfélags. Við þingsetningar ganga alþingismenn til
Dómkirkjunnar og hlýða á guðsþjónustu og eins við
embættistöku forseta Íslands. Dómkirkjan er kirkja biskups
Íslands, þar sem hann vinnur flest embættisverk sín og jafn-
framt er Dómkirkjan sóknarkirkja, áður fyrr allra Reykvíkinga
en nú gamla Vesturbæjarins og næstu hverfa til austurs.

Starfssvið:
• Hljóðfæraleikur við messur og annað helgihald,

bæði safnaðarins og biskups, þ.m.t. prestsvígslur
• Umsjón með kórastarfi Dómkirkjunnar
• Stuðningur við annað safnaðarstarf Dómkirkjunnar

Hæfniskröfur:
• Kantorspróf frá Tónskóla Þjóðkirkjunnar eða

háskólapróf í kirkjutónlist
• Reynsla af flutningi tónlistar við helgihald
• Góð reynsla af kórstjórn
• Fagleg framkoma og hæfni í mannlegum

samskiptum

Dómkirkjan auglýsir:

Staða dómorganista
Umsóknum skal senda rafrænt til
eg@egillarnason.is og sveinn@domkirkjan.is

Með umsókn þarf að skila:
- Ferilskrá
- Prófskírteini
- Meðmælum

Umsóknarfrestur er til 1. mars 2023.

Staðan er veitt frá 1. júlí 2023 eða eftir
samkomulagi.

Um er að ræða fullt starf. Launakjör eru skv.
kjarasamningi Félags íslenskra organista
(FÍÓ Organistadeildar FÍH) og launanefndar
Þjóðkirkjunnar.

Frekari upplýsngar um starfið veita Einar S.
Gottskálksson formaður sóknarnenfndar í
sími 821 1400, eg@egillarnason.is og Sveinn
Valgeirsson sóknarprestur í síma 862 5467,
sveinn@domkirkjan.is.

Eyja- og Miklaholtshreppur - Grundarfjarðarbær - Stykkishólmsbær

• Umsóknarfrestur til ogmeð
202

• Reiknað með að viðkomandi
geti hafið störf eða skv.
samkomulagi

• Umsóknum ásamt fylgigögnum
skal skilað í ráðningakerfi

ALFRED.IS

Sameiginlegt umhverfis- og skipulagssvið Stykkishólms og Helgafellssveitar,
Grundarfjarðarbæjar og Eyja- og Miklaholtshrepps leitar að kraftmiklum
byggingarfulltrúa til að halda utan um byggingarmál og verklegar framkvæmdir.

Byggingarfulltrúi starfar náið með skipulagsfulltrúa, sem
jafnframt er sviðsstjóri og næsti yfirmaður. Starfsaðstaða er í
Ráðhúsunum í Stykkishólmi og Grundarfirði en auk þess kallar
starfið á ferðir í Eyja- og Miklaholtshrepp.

Ítarleg upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðum
sveitarfélaganna og alfred.is

Nánari upplýsingar um starfið veitir:
Kristín Þorleifsdóttir, sviðsstjóri umhverfis- og skipulagssviðs
í netfangið kristin.thor@stykkisholmur.is og/eða síma 433 8100.

BYGGINGARFULLTRÚI
Á SNÆFELLSNESI

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

Við
leiðum
fólk
saman
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Viltu vera hluti af
sterkri liðsheild?

Vegna aukinna umsvifa leitum
við að fólki til að slást í hópinn:

• Burðarvirkjahönnuður

• Tækniteiknari ásviði burðarvirkja

• Verkefnastjóri

• TæknifólkáAkranesi

• Jarðtæknihönnuður

• Vega-oggatnahönnuður

• Samgönguverkfræðingur

• TæknifólkáAusturlandi

• Tæknifólk íVestmannaeyjum

• Sérfræðingur í stjórnkerfum

• Sérfræðingur í stjórnkerfumáAusturlandi

• Lagna-og loftræstihönnuður

• Sérfræðingur í innivist ograkavandamálum

• Sumarstarfsfólk

Umsóknarfrestur ognánari upplýsingar á:

www.mannvit.is/starfsumsokn

Hjá okkur færð þú tækifæri til að skara framúr og vinna í umhverfi sem
byggir á traustum grunni þekkingar og reynslu. Við byggjum á sterkri
liðsheildog leggjummetnað í aðskapaöruggtoggott starfsumhverfiþar
semfólki líður vel oghefur tækifæri til aðmóta framtíðina.

Mannvit veitir ráðgjöf ogþjónustu á sviði verkfræði, tækni ognýsköpunar.
Hjá okkur starfar öflugur hópur verkfræðinga og tæknimenntaðs
starfsfólks með fjölbreytta reynslu. Sérþekking okkar liggur í verkfræði,
jarðvísindum, umhverfismálum, upplýsingatækni og byggingarefnis-
rannsóknum. Auk þess tökum við að okkur verkefnastjórnun og
heildarumsjón verkefna.

Viðvitumaðákvarðanirsemeruteknarídagmunuhafaáhrifásamfélagið
ámorgun.Þessvegnaerríkáhersla lögðásjálfbærni íölluokkarstarfiog
við leggjumokkarafmörkumtil að stuðla aðsjálfbærri þróun.
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Listmunir

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. 14-14.45. Hádegismatur kl. 11.30-12.30.
Kaffisala kl. 14.45-15.30. Allir velkomnir. Sími 411-2600.
Boðinn Fimmtudagur 26. janúar: Pílukast kl. 9. Brids og kanasta kl.
13. Virkni og vellíðan (stólaleikfimi) kl. 14. Sundlaugin opin til kl. 16.
Dalbraut 18-20 Söngstund með Baldri kl. 14.
Félagsmiðstöðin Hraunbæ 105 Kl. 8.30 morgunkaffi og spjall, kl.
9-11.30 opin handavinnustofa MEÐ leiðbeinanda, kl. 9.30-10 bæna-
stund í borðsal, kl. 12.30 sögustund í handavinnustofu, kl. 18 þorra-
blót Árvina. Verið öll hjartanlega velkomin :)
Félagsmiðstöðin Hæðargarði 31 Kaffisopi og spjall kl. 8.30-11.
Gæðastund við hannyrðir kl. 8.30-12. Morgunandakt kl. 10-10.30.
Hádegismatur kl. 11.30-12.30. Myndlistarhópur Selmu kl. 13-15.30.
Síðdegiskaffi kl. 14.30-15.30.
Garðabær Kl. 9 pool-hópur í Jónshúsi, kl. 9-12 listmálun í Smiðju, kl.
9 Qi-gong í Sjálandsskóla, kl. 11 tölvuaðstoð, kl. 10 ganga frá Jóns-
húsi, kl. 11 stóla-jóga Sjálandi, kl. 12.15 leikfimi í Ásgarði, kl. 13-16
listmálun í Smiðju, kl. 13 Laxdæla, sögulestur, kl. 13.10 botsía í
Ásgarði, kl. 13 handavinnuhorn í Jónshúsi, kl. 13.45-15.15 kaffiveit-
.ingar í Jónshúsi
Gerðuberg Opin vinnustofa í Búkollulaut frá kl. 8.30, heitt á könnuni.
Línudans kl. 11–12. Bútasaumur kl. 13-16.Tæknilæsi, Apple, opinn tími
frá kl. 13.15–15.15 Öllum er velkomið að spyrja spurninga.
Gjábakki Námskeið í tölvu- og símanotkun (Android tæki), haldið í
handavinnustofu kl. 9-11. Opið verkstæði kl. 8.30-11.30. Heilsu-Qigong
kl. 9.45-10.45. Jóga kl. 10.55-12.15. Bókband kl. 13-15.30. Vatnslita-
málarar hittast kl. 16-18. Brids kl. 19-22. Bridgefélag kópavogs.
Gullsmári Bútasaumur kl. 10. Brids kl. 13. Jóga kl. 17.
Hraunsel Billjard kl. 8-16. Dansleikfimi kl. 11. Qi-gong kl. 10. Pílukast
kl. 13.
Hvassaleiti 56-58 Morgunkaffi og spjall frá kl. 8.30-10.30. Handa-
vinna, opin vinnustofa kl. 9-16. Jóga með Ragnheiði Ýr kl. 10.15. Jóga
með Carynu kl. 11.15. Félagsvist kl. 13.10. Hádegismatur kl. 11.30–
12.30, panta þarf fyrir hádegi deginum áður.
Korpúlfar Borgum Tölvu- og símanámskeið kl. 9. Styrktar- og
jafnvægisleikfimi kl. 10.15 og aftur kl. 11. Leikfimi í Egilshöll kl. 10.45.
Skákhópur kl. 13. Kvikmyndasýning kl. 13. Sundleikfimi í Grafarvogs-
laug 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. Kvikmyndasýning í
setustofu kl. 12.45-14.30. Prjónakaffið á sínum stað kl. 13-16.Tækni-
læsi í matsalnum, opinn dagur frá kl. 13-16 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. Verið velkomin :)
Seltjarnarnes Vatnsleikfimi í sundlauginni kl. 7.10. Kaffikrókur á
Skólabraut kl. 9. Jóga / leikfimi í salnum á Skólabraut kl. 11. Karlakaffi
í safnaðarheimilinu kl. 14. Vatnsleikfimi í sundlauginni kl. 14. Minnum
á söngstundina á morgun, föstudag, kl. 10. Allir velkomnir.

Raðauglýsingar

Félagsstarf eldri borgara

Leitum að verkum eftir

Jóhannes Kjarval
Alfreð Flóka

Kristján Davíðsson
Þórarinn B. Þorvaldsson

Einnig eftir Þorvald Skúlason
og Hafstein Austmann fyrir fjársterkan aðila.

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

Smiðjan listhús, stofnað 1991
Ármúla 36.

Smáauglýsingar 569 1100

Hljóðfæri

Gítarinn ehf.
Stórhöfði 27

Sími 552 2125
www.gitarinn.is

Gítarar
í miklu úrvali

Kassagítarar

á tilboði

Gítarinn ehf.
Stórhöfði 27

Sími 552 2125
www.gitarinn.is

Mikið úrval

tarinn

ð

Hljómborð
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.

Málarar

Málarar
Tökum að okkur alla almenna
málningarvinnu, við erum
faglærðir með mikla reynslu og
sanngjarnir í verðum.
Upplýsingar í síma 7824540
loggildurmalari@gmail.com

Bílar

NÝTT ÖKUTÆKI
MMC Eclipse Cross phev

Intense +.
Árgerð 2022. Sjálfskiptur.
Bensín/Rafmagn, bakkmyndavél.
Forhitun á miðstöð. Verð 6.450.000.
Rnr. 228073. Aukahlutapakki að
upphæð kr. 360.000,- fylgir með,
sem inniheldur: Dráttarkrók, gúmmí-
mottur, sumar- og vetrardekk.
Gráir, hvítir og svartir í boði.
Seljandi skoðar skipti á ódýrari.
Nánari upplýsingar veita
Höfðabílar ehf. í síma 577-4747

Nýjir 2022 Mercedes Benz
Sprinter 319 og 519 með kassa
og lyftu báðir til afhendingar
strax Glæsilegur kassi með harmon-
ikku hurð sem opnar allan kassann.
Frábært verð.
Verð 319 er 11.490.000 án vsk.
Verð 519 er 11.290.000 án vsk.

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

Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ
GAMLA BÍLINN?

Kaupum bíla 23-250 þús.
Hringdu S. 615 1810

eða sendu sms og við
höfum samband

Húsviðhald

Hreinsa þakrennur
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

Vantar þig
fagmann?
FINNA.is

alltaf - alstaðar

mbl.is

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

Þær birtast líka á atvinnuvef
mbl.is og finna.is
Aðeins er greitt eitt verð.

80.000 manns 18 ára og eldri sjá FINNA
VINNU atvinnublað Morgunblaðsins

Lesendur Morgunblaðsins lesa blaðið oftar
og lengur en hjá öðrum

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

Fáðu meira út úr þinni

atvinnuauglýsingu!

Fjórir snertifletir – eitt verð!

1
Morgunblaðið

fimmtudaga

2
Morgunblaðið

laugardaga

3
mbl.is
atvinna

4
finna.is
atvinna

*GallupMediamix – dagleg dekkun 2020
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