
Staða skólastjóra við
Krikaskóla í Mosfellsbæ
Krikaskóli er samþættur leik- og grunnskóli ásamt
frístundastarfi. Starfsemin tekur mið af menntastefnu
Mosfellsbæjar, Heimurinn er okkar.

Mosfellsbær www.mos.is 525 6700

Í Krikaskóla eru um 200 börn á aldrinum
tveggja til níu ára og um 50 starfsmenn.
Í skólanum er lögð áhersla á teymisvinnu,
einstaklingsmiðað nám, samstarf, vináttu
og gleði. Starfshópur Krikaskóla er einstakur
og hæfni hans mikil. Skólinn var stofnaður
árið 2008 og hefur verið leiðandi í skólaþróun
með nýjungum í kennsluháttum.

Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi sem
býr yfir leiðtogahæfileikum og hefur víðtæka
reynslu og þekkingu á skólastarfi. Viðkomandi
þarf að hafa brennandi áhuga á skólastarfi,
skólaþróun, stjórnun og forystu.

Helstu verkefni og ábyrgð:

Veita skólanum faglega forystu og móta
framtíðarstefnu hans innan ramma laga og
reglugerða og í samræmi við aðalnámskrá
grunnskóla, aðalnámskrá leikskóla og gæða-
viðmið um frístundastarf. Leiða og bera
ábyrgð á rekstri, þjónustu og daglegri
starfsemi skólans.

Hafa forystu um og bera ábyrgð á mannauðs-
málum, s.s. ráðningum, vinnutilhögun og
starfsþróun. Bera ábyrgð á og styðja samstarf
í samræmi við farsældarlög.

Menntunar- og hæfniskröfur:

● Leyfi til að nota starfsheitið kennari

og kennslureynsla skilyrði.

● Reynsla af faglegri forystu á sviði kennslu

og þróunar í skólastarfi.

● Viðbótarmenntun í stjórnun.

● Sjálfstæði í störfum, ríkt frumkvæði,

jákvæðni og vilji til þátttöku í þverfaglegu

samstarfi.

● Færni til að leita nýrra leiða í skólastarfi

og leiða framsækna skólaþróun.

● Færni í áætlanagerð og fjármálastjórnun.

● Lipurð, hæfni og virðing í samskiptum

ásamt góðu orðspori.

Umsókn skal fylgja yfirlit yfir nám og fyrri störf, afrit af
leyfisbréfi, kynnisbréf og greinargerð um framtíðarsýn
umsækjanda á skólastarfið.

Umsóknarfrestur er til 27. mars og laun eru samkvæmt samn-
ingi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ vegna SÍ eða FSL.

Nánari upplýsingar veitir Gunnhildur Sæmundsdóttir
starfandi framkvæmdastjóri fræðslu- og frístundasviðs,
gunnhildur@mos.is og Hanna Guðlaugsdóttir mannauðs-
stjóri, hanna@mos.is og í síma 525-6700. Upplýsingar
er einnig að finna á vef Mosfellsbæjar, mos.is/skolastjori.

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

atvinna@mbl.is • Sölufulltrúi • Berglind Guðrún Bergmann, berglindb@mbl.is, 569 1246

Atvinnublaðið

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



Eskja á Eskifirði hefur verið leiðandi afl í
íslenskum sjávarútvegi síðustu 70 árin.
Markmið fyrirtækisins er að standa í fremstu
röð, nota bestu framleiðslutækni og framleiða
hágæðavörur úr uppsjávarfiski fyrir kröfu-
hörðustu markaði heims.

Eskja hefur frá fyrstu tíð haft það að leiðarljósi
að umgangast fiskimiðin umhverfis Ísland af
ábyrgð og virðingu, í samræmi við lög og reglur
og að lágmarka umhverfisáhrif starfseminnar.

Eskja starfrækir nú tvö skip, fiskimjölsverk-
smiðju og fullkomna uppsjávarvinnslu á
Eskifirði.

Umsókn skal fylgja ferilskrá og ítarlegt
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir
ástæðu umsóknar, árangri sem viðkomandi

Eskja

sérhæfir sig í veiðum og vinnslu á uppsjávarfiski og framleiðslu á vörum úr frystum makríl, síld, loðnu

Helstu verkefni:

Hæfniskröfur:

Umsóknarfrestur er til og með 28. mars n.k.

www.vinnvinn.is

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

Sölustjóri

SL lífeyrissjóður er opinn sjóður með eignir er
nema yfir 250 milljörðum króna og eiga um
150 þúsund einstaklingar réttindi hjá sjóðnum.
SL lífeyrissjóður hefur aldrei þurft að skerða
lífeyrisgreiðslur til sjóðfélaga. Sjóðurinn hefur
frá upphafi verið varfærinn fjárfestir og tekur
alvarlega það hlutverk að fara gætilega með
fjármuni sem fjöldi fólks byggir fjárhagslega
afkomu sína á. Í dag starfa að jafnaði um 17
manns hjá sjóðnum.

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

SL lífeyrissjóður óskar eftir að ráða starfsmann til að vinna að fjölbreyttum verkefnum á lífeyris- og

Ábyrgð starfsins og helstu verkefni:

Menntunar-og hæfniskröfur:

Umsóknarfrestur er til og með 27. mars n.k.

Sótt er um starfið á www.vinnvinn.is

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

Fulltrúi
á lífeyris- og sjóðfélagasviði
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Ertu árangursdrifinn?

Einingaverksmiðjan leitar af

öflugu starfsfólki á spennandi

tímum í nýrri framleiðslu.

• Flutnings- & innkaupafulltrúi

• Verkstjóri útilagers

• Kranastarf

Umsóknir:
alfred.is/vinnustadir/

einingaverksmidjan

Tengiliður:
silla@ev.is – Sími 843 8779

Deildarstjóri launadeildar
Við leitum að reynslumiklum leiðtoga í launadeild Eimskips. Deildarstjóri launadeildar hefur umsjón með
launavinnslu félagsins á Íslandi og hefur eftirlit með framkvæmd kjarasamninga. Um er að ræða skemmtilegt
og krefjandi starf á fjölbreyttum vinnustað.

Nánari upplýsingar veitir Vilhjálmur Kári Haraldsson á mannauðs- og samskiptasviði, vilh@eimskip.com.

Tekið er á móti umsóknum í gegnum vefsíðu Eimskips, www.eimskip.is.

Umsóknarfrestur er til og með 19. mars.

Öllum umsóknum verður svarað og farið með þær sem trúnaðarmál.

Hreint sakavottorð og 18 ára aldur er skilyrði fyrir ráðningu hjá Eimskip.

Helstu verkefni:

• Launavinnsla, afstemmingar og utanumhald með
launavinnslu.

• Umsjón með launa- og viðverukerfi
• Stýring verkefna launadeildar
• Eftirlit með framkvæmd kjarasamninga þ.e. launa-
hækkunum, hvíldarákvæðum, veikindarétti og orlofsrétti

• Þátttaka í samningagerð á vegum Eimskips vegna
kjarasamninga og ráðgjöf til stjórnenda um túlkun
kjarasamninga, réttindi og skyldur

• Samskipti við lífeyrissjóði, stéttarfélög og opinbera aðila
• Fjölbreytt greiningarvinna og skýrslugerð til stjórnenda

Hæfniskröfur:

• Menntun sem nýtist í starfi
• 3 - 5 ára þekking reynsla af launavinnslu
• Yfirgripsmikil þekking á
kjarasamningum t.d. vaktavinnufólks

• Talnagleggni, greiningarhæfni og
nákvæmni í vinnubrögðum

• Framúrskarandi Excel þekking
• Mjög góð samskiptahæfni
• Góð íslensku og ensku kunnátta
• Kunnátta á SAP launakerfi og
viðverukerfið Tímon er kostur

Framkvæmdir
til framtíðar

Umsóknarfrestur er til og með 2. apríl nk. Sótt er um starfið á landsnet.is.

Við hvetjum öll áhugasöm til að sækja um óháð uppruna, aldri eða kyni. Umsókn þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og
kynningarbréf þar sem þú segir okkur af hverju þig langar að bætast í hópinn. Nánari upplýsingar veitir Jason Már Bergsteinsson,
mannauðssérfræðingur, mannaudur@landsnet.is. Öllum umsóknum verður svarað og farið með þær sem trúnaðarmál.

Við hjá sviði Eigna og rekstrar hjá Landsneti leitum að öflugri
manneskju í krefjandi og fjölbreytt starf verkefnastjóra í
framkvæmdaverkum.

Viðkomandi verður hluti af samhentu teymi sem stýrir stærri
framkvæmdum í flutningskerfi Landsnets allt frá undirbúningi
í gegnum verkhönnun og áætlanagerð, útboðshönnun,
verksamninga og verklega framkvæmd.

Fram undan eru spennandi tímar og viðamikil verkefni
í uppbyggingu flutningskerfis Landsnets.

Landsnet | Gylfaflöt 9 | 112 Reykjavík | Sími 563 9300 | landsnet@landsnet.is | www.landsnet.is

Við erum lykilinnviður þjóðarinnar og allt okkar starf snýst um að flytja 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.

Menntunar- og hæfniskröfur

• Háskólapróf í verk- eða tæknifræði eða önnur menntun
sem nýtist í starfi

• Farsæl reynsla af verkefnastjórnun
• Vottun og/eða menntun í verkefnastjórnun er kostur
• Þekking og reynsla af hönnun og/eða rekstri verksamninga
• Þekking og reynsla af öryggis- og umhverfismálum
• Framúrskarandi samskipta-, samstarfs- og skipulagshæfni
• Frumkvæði, metnaður og sjálfstæði í starfi
• Jákvætt, uppbyggilegt og lausnamiðað viðhorf
• Gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti

Verkefnastjóri í framkvæmdaverkum

200 mílur
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LAGERSTJÓRI
HEGAS ehf. óskar eftir að ráða lagerstjóra

Starfsvið:
• Lagerstjórn.

• Umsjón með lager og tiltekt pantana.

• Vörumóttaka.

• Losun gáma.

Hæfniskröfur:
• Lyftarapróf (æskilegt)

• Íslenskukunnátta nauðsynleg.

Við leitum að hressum, samviskusömum og

traustum starfsmanni í áhugavert og krefjandi

framtíðarstarf hjá framsæknu og traustu fyrirtæki.

Umsækjendur vinsamlegast sendið umsóknir fyrir

28. mars 2023 á netfang: hegas@hegas.is

Smiðjuvegur 1, 200 Kópavogur, sími 567 0010, hegas.is

Annan stýrimann vantar

á Múlaberg SI-22 frá Siglufirði.

Nánari upplýsingar í síma 861 2077.

Stýrimaður

ILFS er með áform um að framleiða 15 þúsund

tonn af laxi á landi í Vestmannaeyjum með

möguleika að tvöfalda þá framleiðslu. Félagið

byggir nú seiðaeldisstöð fyrir framleiðslu

á 4 milljónum seiða og framkvæmdir eru

hafnar við fyrstu landeldiseininguna með

fyrstu framleiðslu á fjórða ársfjórðungi 2025.

Markmið félagsins er að framleiða hágæða

matvöru með hreinni umhverfisvænni orku

í hreinum sjó. Stofnun félagsins og þróun

verkefnisins hefur staðið yfir síðan byrjun

árs 2019 og hefur verkefnið verið unnið í

samráði við hagsmunaaðila og samfélagið í

Vestmannaeyjum.

Umsókn skal fylgja ferilskrá og ítarlegt

kynningarbréf á íslensku þar sem gerð er

grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur

Við leitum að öflugum fjármálastjóra með mikla reynslu og þekkingu af fjármögnun

Helstu verkefni:

• Umsjón og þátttaka í fjármögnun
• Samskipti við fjárfesta og fjármálastofnanir

Menntunar-og hæfniskröfur:

Umsóknarfrestur er til og með 28. mars n.k.

Sótt er um starfið á www.vinnvinn.is

Hjaltason (hilmar@vinnvinn.is) og Margrét
Stefánsdóttir (margret@vinnvinn.is).

Fjármálastjóri

Afgreiðsla & þjónusta
Við hjá Fossberg leitum að metnaðarfullum sölufulltrúa til að sinna sölu og
þjónustu í glæsilegri verslun okkar að Nethyl 3.

Fossberg selur iðnaðarvörur og verkfæri með áherslu á málmiðnað á Íslandi.

Um 100% starfshlutfall er að ræða.

Við hvetjum alla áhugasama til að sækja um starf hjá okkur óháð kyni.

Helstu verkefni og ábyrgð
• Afgreiðsla og þjónusta viðskiptavina
• Áfyllingar, framsetningar og verðmerkingar
• Almenn umsjón með verslunarrými
• Önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur
• Iðnmenntun/reynsla kostur
• Rík þjónustulund og jákvætt viðmót
• Reynsla af sölu og þjónustu
• Áhugi á verkfærum
• Þekking á málmiðnaði kostur

Fríðindi í starfi
• Heilsustyrkur
• Niðurgreiddur hádegismatur
• Samgöngustyrkur
• Jafnlaunavottun

Fossberg er verslunar- og þjónustufyrirtæki á sviði málmiðnaðar og sjávarútvegs.

Fyrirtækið var stofnað árið 1927 og er í dag hluti af Fagkaupum ehf.

Hjá Fagkaup starfa rúmlega 280 starfsmenn í Reykjavík, Fjarðabyggð, Reykjanes-

bæ, Hafnarfirði, á Grundartanga, Selfossi og Akureyri.

Fagkaup hlaut nafnbótina Fyrirmyndarfyrirtæki VR 2020 og var það í 10. skiptið

sem Fagkaup hlýtur þessa nafnbót sem starfsfólk ber með miklu stolti.

Fagkaup starfrækir vottað jafnlaunakerfi og hefur skuldbundið sig til að greiða

jöfn laun fyrir sömu eða jafnverðmæt störf.

Við hvetjum alla áhugasama til að sækja um starf hjá okkur óháð kyni.

Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál.FOSSBERG

Skannaðu kóðann
og sæktu um

starfið

Interviews will be held in Reykjavik
in May and June.

For details contact:
Tel.:+ 36 209 430 492

Fax:+ 36 52 792 381
E-mail: omer@hu.inter.net
internet: http://www.meddenpha.com

Study Medicine, Dentistry and

Pharmacy in Hungary “2023”

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

RÁÐNINGAR

RÁÐGJÖF

RANNSÓKNIR
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LV er leiðandi lífeyrissjóður sem styður við fjárhagslega
framtíð sjóðfélaga. Starfsemin felst í marvíslegum
verkefnum varðandi móttöku iðgjalda, ávöxtun og
annarri umsýslu eignasafna og þjónustu við sjóðfélaga.
Á liðnu ári greiddi sjóðurinn rúma 26 milljarða í lífeyri

til ríflega 22 þúsund sjóðfélaga. Fjármunir sjóðfélaga eru ávaxtaðir
með gagnsæjum og ábyrgum hætti með samfélagslega ábyrgð að
leiðarljósi. Eignir LV eru ávaxtaðar í fimm eignasöfnum og námu 1.173
milljörðum króna í árslok 2022.

Hjá sjóðnum starfar 58 manna samhent liðsheild þar sem hver og
einn nær að nýta hæfileika sína og þekkingu til að sinna krefjandi
verkefnum. Áhersla er lögð á fagleg vinnubrögð, þverfaglegt samstarf,
góð samskipti, frumkvæði og hæfni til að laga sig að
síbreytilegu umhverfi.

LV býður upp á góða starfsaðstöðu og starfsumhverfi þar
sem áhersla er meðal annars lögð á jafnrétti og jafnvægi
milli vinnu og einkalífs. LV hefur hlotið jafnlaunavottun.

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

2022 - 2025

Lífeyrissjóður verzlunarmanna leitar að sérfræðingi til starfa á lífeyrissviði

útreikningur lífeyris og ráðgjöf við sjóðfélaga auk þróunar á þjónustu og

HjáOlís er lögð áhersla á góðan
aðbúnað starfsfólks, uppbyggileg
samskipti og fagleg vinnubrögð.

Framtíðarstarf fyrir traustan aðila

JAFNLAUNAVOTTUN
2022–2025

Hæfniskröfur:
• Ábyrgð og samviskusemi

• Gott vald á íslensku

• Sjálfstæði í vinnubrögðum

• Snyrtimennska og reglusemi

• Jákvæðni, dugnaður, þjónustulund
og hæfni í mannlegum samskiptum

• Reynsla af verslunarstörfum,
stjórnun eða rekstri eræskileg

Verslunarstjóri á Fitjum

Helstu verkefni:
Verslunarstjóri er daglegur stjórnandi þjónus-
tustöðvar og ber ábyrgð á öllu sem viðkemur
daglegum rekstri.

Hann er leiðtogi sem sem leitast við að öll
samskipti á stöðinni séu góð.

Verslunarstjórinn er góð fyrirmynd, jákvæður,
heiðarlegur, þjónustulundaður og
úrræðagóður.

Verslunarstjóri er til staðar fyrir starfsfólkið
sitt og leysir úr þeim vandamálum sem upp
kunna að koma.

Olís undirbýr opnun nýrrar og glæsilegrar þjónustustöðvar á Fitjum í Reykjanesbæog við auglýsum
eftir verslunarstjóra. Á stöðinni verða bæði Grill 66 og Lemonmini. Verslunarstjóri ber ábyrgð á
daglegum rekstri þjónustustöðvarinnar og vinnurmeð samhentumhópi starfsmanna.

Umsóknarfrestur er til 26. mars.
Umsóknir berist til mannauðsstjóra,
rbg@olis.is, merktar „Verslunarstjóri“.

MORGUNBLAÐIÐ LAUGARDAGUR 18. MARS 2023 5



Blaðamaður á ritstjórn
- sumarstarf

Helstu verkefni:
• Fréttaskrif, viðtöl, greiningar og úttektir

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Reynsla af blaðamennsku er kostur

• Gott vald á íslensku og ensku, jafnt í töluðu

sem rituðu máli

• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð.

• Góð tölvukunnátta

Árvakur, sem rekur meðal annars Morgunblaðið, mbl.is og K100,
leitar að metnaðarfullum blaðamanni í sumar í ritstjórn.

Klara Vigfúsdóttir, starfsmannastjóri

í síma 569 1332 eða á klara@mbl.is

Umsóknarfrestur er til og með

20. mars.

Umsóknum skal skilað á arvakur.is/storf
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Vinnumálastofnun Kringlunni 1, 103 Reykjavík Sími 515 480 www.vmst.is

Fyrirmyndarþjónusta Virðing Áreiðanleiki

Vinnumálastofnun á höfuðborgarsvæðinu
óskar eftir starfsfólki í nýtt virkniúrræði fyrir
börn á flótta, sem eru umsækjendur um al-
þjóðlega vernd. Um er að ræða nýtt þróunar-
verkefni með áherslu á sálfélagslegan stuðning,
íslenskukennslu og samfélagsfræðslu.

Óskað er eftir starfsfólki með fjölbreyttan bakgrunn
sem hefur brennandi áhuga á að vinna í fjölþjóðlegu
umhverfi með börnum. Virkniúrræðið er fyrir börn á
grunnskólaaldri, 6 – 16 ára.Möguleikar eru bæði á fullu
starfi og hlutastörfum á dagtíma, virka daga.

Hugmyndafræði úrræðisins byggir á kenningum um
flæði (Flow theory) og hugmyndafræði reynslunáms
(Experiential learning) með áherslu á bæði einstak-
lingsmiðaða þjónustu og hópastarf.

Leitað er eftir einstaklingi sem á auðvelt með að tileinka
sér gildi Vinnumálastofnunnar:

Fyrirmyndarþjónusta; Virðing; Áreiðanleiki

Úrræðiðheyrir undir þjónustusviðVinnumálastofnunar;
þjónustu við umsækjendur um alþjóðlega vernd.

HELSTU VERKEFNI OG ÁBYRGÐ

Skapa og leiða fjölbreytta menntandi virknidagskrá
fyrir ólíka aldurshópa

Sálfélagslegur stuðningur við börn

Íslenskukennsla

Samfélagsfræðsla – vettvangsferðir

Samskipti við foreldra / forráðamenn

Taka þátt í þróun og stefnumótun úrræðisins

MENNTUNAR OG HÆFNISKRÖFUR:

Reynsla sem nýtist í starfi

Samskiptahæfni

Skipulagshæfni

Sveigjanleiki og lausnamiðuð hugsun

Íslenska og/eða enska

Háskólapróf á sviði iðjuþjálfunar,
kennaramenntunar, félags- og tómstundafræði,
félagsráðgjafar, þroskaþjálfunar, listgreina, s.s.
tónlistar, myndlistar, leiklistar, dans eða önnur
menntun sem nýtist í starfi er kostur

Spænska er kostur

Sækja skal um starfið á:www.alfred.is https://alfred.
is/starf/starfsfolk-i-virkniurrae

Kröfur eru gerðar umhreint sakavottorð.Æskilegt er að
viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi sem
fjármála- og efnahagsráðherra og viðkomandi stéttar-
félagi hafa gert.

Umsóknafrestur er til ogmeð 24. mars 2023

Umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að umsóknar-
frestur rennur út. Öllum umsóknum verður svarað
þegar ákvörðum um ráðningu hefur verið tekin.

Nánari upplýsingar veita:

Guðlaug Hrönn Pétursdóttir deildarstjóri
gudlaug.h.petursdottir@vmst.is

Ingibjörg Valgeirsdóttir og Guðbjörg Björnsdóttir
verkefnastjórar s: 625 8550 / 625 8560

VIRKNIÚRRÆÐI Kirkjuvörður – hlutastarf

Kársnessöfnuður óskar eftir að ráða í starf

kirkjuvarðar Kópavogskirkju.

Um hlutastarf er að ræða, 50 prósent með möguleika á
hærra starfshlutfalli.

Starfssvið:

- Regluleg umsjón með húsnæði safnaðarins
- Umsjón með búnaði safnaðarins
- Þjónusta við helgihald
- Þrif í kirkju
- Önnur tilfallandi verkefni í samstarfi við sóknar-

nefnd og sóknarprest

Hæfniskröfur:

- Þjónustulund, snyrtimennska, sveigjanleiki
- Færni í mannlegum samskiptum og reynsla af því

að vinna með öðrum í teymi
- Þekking og áhugi á starfi og hlutverki

safnaðarins og Þjóðkirkjunnar
- Tali íslensku

Rík áhersla er lögð á trúmennsku í starfi og metnað til
að takast á við misumandi verkefni í safnaðar- og
kirkjustarfi.

Umsóknarfrestur er til ogmeð 26. mars 2023.

Umsóknir sendist rafrænt á netfangið:

kopavogskirkja@kirkjan.is

Umsækjendur sendi inn ferilskrá, þar sem fram koma:
persónulegar upplýsingar, menntun, starfsferill,
meðmælendur og annað, sem umsækjendur vilja að
komi fram.
Athuga skal að liggja þarf fyrir samþykki umsækjenda til
að afla sakavottorðs.

Nánari upplýsingar eru veittar á skrifstofu safnaðarins
af prestum eða djákna, sími: 5541898 virka daga á milli
11:00-12:00 eða með því að senda tölvupóst á
netfangið: kopavogskirkja@kirkjan.is

Skrifstofustarf
- lífeyrismál

Greiðslustofa lífeyrissjóða (GL) auglýsir
eftir starfsmanni á skrifstofu GL.

Leitað er að einstaklingi sem hefur reynslu af margþætt-
um verkefnum á skrifstofu, hefur áhuga á lífeyrismálum,
með góða samskipta- og skipulagshæfni.

Reynsla af starfi innan lífeyrissjóðs er mikill kostur.

Viðkomandi þarf að búa yfir sjálfstæði í starfi, vilja til að
tileinka sér nýjungar og takast á við fjölbreytt verkefni.
Næsti yfirmaður er framkvæmdastjóri GL.

Helstu verkefni og ábyrgð
• Upplýsingagjöf og samskipti við lífeyrisþega
• Móttaka, meðhöndlun og úrvinnsla umsókna
• Almenn skrifstofustörf
• Lífeyrisútreikningar og skráningar
• Önnur tilfallandi verkefni í samráði við yfirmann

Menntunar- og hæfniskröfur
• Reynsla af starfi innan lífeyrissjóðs er kostur
• Góð starfsreynsla af alhliða skrifstofustörfum
• Stúdentspróf eða sambærileg menntun
• Sjálfstæði í starfi, nákvæmni og ögun í vinnubrögðum
• Lipurð í mannlegum samskiptum og rík þjónustulund
• Góð tölvukunnátta
• Góð íslensku- og enskukunnátta

Sótt er um starfið í gegnum alfred.is.
Umsóknarfrestur er til og með 28. mars 2023.

atvinna@mbl.is
Pantaðu pláss fyrir þína atvinnuauglýsingu á
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Verkefnastjóri
upplýsingatæknimála

Nánari upplýsingar veita Henrietta Þóra Magnúsdóttir (henrietta@intellecta.is) og Thelma Kristín Kvaran
(thelma@intellecta.is). Áhugasamir einstaklingar, óháð kyni, eru hvattir til að sækja um starfið.

Umsóknarfrestur er til og með 31. mars 2023. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð
er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni umsækjanda sem nýtist í starfi. Allar umsóknir eru trúnaðarmál og verða nöfn umsækjenda ekki birt opinberlega.

Nýr Landspítali ohf. (NLSH) óskar eftir að ráða verkefnastjóra upplýsingatækni til að leiða þróun, skipulag og innleiðingu
upplýsingatæknilausna í nýju og endurbættu húsnæði Landspítala í náinni samvinnu við Landspítala og ráðgjafa. Leitað
er að drífandi einstaklingi sem á auðvelt með að fá fólk með sér í lið og vinna með öðrum í ö ugu teymi.

• Skipulagning verkefnis og verkstjórn.
• Gerð vegvísa (e. roadmap) fyrir þróun og innleiðingu

upplýsingatæknilausna í nýju og endurbættu
húsnæði Landspítala.

• Þátttaka í vöruþróun og verkefnastýring
hugbúnaðarlausna.

• Greiningarvinna og þarfagreiningar.
• Forgangsröðun verkefna, mótun- og eftirfylgni

verkáætlana.
• Samskipti við Landspítala, ráðgjafa, hugbúnaðarhús

og tæknilega birgja.

Helstu verkefni og ábyrgð:

• Umfangsmikil starfsreynsla á sviði upplýsingatækni,
sem nýtist vel til úrlausnar ofangreindra verkefna.

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
• Reynsla og þekking af vörustjórnun hugbúnaðarlausna

og stjórnun þverfaglegra teyma í hugbúnaðarþróun.
• Reynsla af innleiðingu umfangsmikilla tæknilausna og

stafrænni umbreytingu.
• Mjög góð þekking og skilningur á uppbyggingu

upplýsingatæknikerfa og hugbúnaðarlausna.
• Greiningarhæfni, öguð og nákvæm vinnubrögð.
• Leiðtogahæfni, þjónustulund og framúrskarandi

samskiptahæfni.
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Mjög gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti.

NLSH tekur m.a. þátt í verkefnastjórnun
á þróunar-, hönnunar- og framkvæmda-
verkefnum vegna húsnæðis og innviða
á nýjum Landspítala, s.s. gatnagerðar
og lóðar við Hringbraut.

Félagið, sem er að fullu í eigu ríkisins,
er í samstarfi við fjölmarga hagsmuna-
aðila.

Fjöldi ráðgjafa og verktaka starfar fyrir
félagið.

Nánari upplýsingar um NLSH má finna
á: www.nlsh.is.

Menntunar- og hæfniskröfur:

VERKSTJÓRI Helstu verkefni

við verkefnastjóra
• Verkstjórn
• Skráning og utanumhald verkferla
• Þátttaka í verkfundum
• Þátttaka í rýnifundum tengdum
verkefna- og gæðastjórnun

• Þátttaka í öryggis- og gæðamálum

Menntunar- og hæfnikröfur
• Sveinspróf í húsasmíði,
meistararéttindi æskileg

• Reynsla af sambærilegum störfum
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Góð tölvufærni
• Gott vald á íslensku í rituðu og töluðu
máli, ásamt góðri enskukunnáttu

VERKEFNASTJÓRI Helstu verkefni
• Verkþáttastýring
• Framkvæmdaeftirlit
• Kostnaðargát/eftirlit
• Kostnaðargreiningar
• Þátttaka í hönnunar- og verkfundum
• Gerð verkáætlana
• Þátttaka í rýnifundum tengdum
verkefna- og gæðastjórnun

• Þátttaka í öryggis- og gæðamálum

Menntunar- og hæfnikröfur
• Háskólapróf í byggingatæknifræði,
byggingafræði eða byggingaverkfræði

• Iðnmenntun á byggingasviði er kostur
• Reynsla af sambærilegum störfum
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Gott vald á íslensku í rituðu og töluðu
máli, ásamt góðri enskukunnáttu og
kunnáttu í einu norðurlandamáli

FRAMKVÆMDIR OG RÁÐGJÖF

Okkur vantar góðan liðsauka

Umsækjendur þurfa að vera með reynslu af sambærilegum störfum, liprir í
mannlegum samskiptum og með ríka þjónustulund.

Umsóknarfrestur er til og með 2. apríl nk.
kynningarbréf ásamt ferilskrá.

Nánari upplýsingar veitir: Þorleifur Kristinn Árnason (thorleifur@alverk.is).

AAllvveerrkk eerr mmeettnnaaððaarrffuulllltt oogg

ffrraammssæækkiiðð ffyyrriirrttæækkii íí

mmaannnnvviirrkkjjaaggeerrðð mmeeðð

mmeeggiinnááhheerrsslluu áá ffrraammkkvvææmmddiirr oogg

vveerrkkffrrææððiirrááððggjjööff.. FFyyrriirrttæækkiiðð

ssttaarrffaarr aaðð mmeessttuu sseemm aall-- oogg//eeððaa

aaððaallvveerrkkttaakkii..

AAllvveerrkk vviinnnnuurr íí ddaagg aaðð mmöörrgguumm

kkrreeffjjaannddii oogg ssppeennnnaannddii vveerrkkeeffnnuumm,,

bbææððii áá bbyyggggiinnggaassttiiggii oogg íí þróun.

M..aa.. ssvveeffnnsskkáállaa//ggiissttiihhóótteellii ffyyrriirr

LLaannddhheellggiissggææsslluunnaa áá öörryyggggiiss--

52

íbúða verkefni í Úlfarsárdal og
ssttæækkkkuunn hhááttæækknniisseettuurrss ffyyrriirr

AAzzttiiqq//AAllvvootteecchh íí VVaattnnssmmýýrrii.. Erruumm
aaðð hheeffjjaa bbyyggggiinngguu áá 111155 ííbbúúððuumm

áássaammtt bbííllaaggeeyymmsslluu áá Kiirrkkjjuussaannddii íí
RReeyykkjjaavvííkk ffyyrriirr 110055

Miiððbboorrgg//Íssllaannddssssjjóóððii oogg mmeeðð áá

þróunarstigi 100 ííbbúúððiirr
vviiðð AArrnnaarrbbaakkkkaa íí RReeyykkjjaavvííkk..
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kopavogur.is

Spennandi tækifæri fyrir

metnaðarfullan leiðtoga

Aðstoðarleikskólastjóri í leikskólanum Efstahjalla

Efstihjalli er 5 deilda leikskóli í grónu hverfi í göngufæri við Fossvogsdal, Kópavogsdal og Digraneshæð.
Leikskólinn er �ölmenningarskóli með tæplega 40% barna af erlendum uppruna. Húsnæði leikskólans og
útileiksvæði er nýuppgert.

Kópavogsbær er barnvænt samfélag sem er í stöðugri þróun og staða aðstoðarleikskólastjóra við
Efstahjalla er tækifæri fyrir áhugasaman stjórnanda að þróa áfram metnaðarfullt starf með börnum og
öflugum starfsmannahóp.

Aðstoðarleikskólastjóri er staðgengill leikskólastjóra. Hann er leiðandi aðili í skipulagi faglegs starfs innan
leikskólans og tekur virkan þátt í stjórnun og umsjón starfsmannamála ásamt virku samstarfi við foreldra.

Menntunar- og hæfniskröfur

· Kennaramenntun og leyfisbréf kennara
· Reynsla af starfi og stjórnun í leikskóla
· Framhaldsnám í stjórnun eða sambærileg menntun sem nýtist í starfi æskileg
· Hæfni í mannlegum samskiptum
· Fagleg forysta, sýn og vilji til nýbreytni og þróunar í leikskólastarfi
· Frumkvæði, lausnamiðuð hugsun og metnaður til að ná árangri í starfi
· Góð tölvukunnátta
· Góð íslenskukunnátta og ritfærni

Umsóknarfrestur er til og með 3. apríl 2023. Ráðið verður í stöðuna eftir samkomulagi.

Nánari upplýsingar um starfið má finna á ráðningarvef Kópavogsbæjar https://kopavogur.alfred.is/

Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt í gegnum ráðningarkerfið Alfreð.

kopavogur.is

Menntasviði Kópavogsbæjar auglýsir starf ráðgjafa tengiliða í leikskólum. Um er að ræða tímabundið
starf til tveggja ára. Í Kópavogi eru 21 leikskóli með u.þ.b. 2100 börn og um 700 starfsmenn í um
550 stöðugildum.

Kópavogsbær er barnvænt og heilsueflandi sveitarfélag þar sem leikskólarnir vinna að innleiðingu
Barnasáttmálans í öllu sínu starfi. Starf leikskóla Kópavogs einkennist af faglegum metnaði þar sem
lögð er áhersla á skapandi og ánægjulegt starfsumhverfi barna og starfsmanna.

Mikilvægt er að ráðgjafi tengiliða leikskóla sé jákvæður og uppbyggjandi í samskiptum, hafi ríkan vilja
til að ná árangri og brennandi áhuga á þróun samþættrar þjónustu í þágu farsældar barna. Ráðgjafi
tengiliða annast faglega ráðgjöf til tengiliða í leikskólum. Hann aðstoðar þá við að mæta þörfum
barna og fjölskyldna og samþætta þjónustu innan og utan leikskólans með árangursríkum hætti.

Helstu verkefni

· Veitir ráðgjöf og upplýsingar um þjónustu í þágu farsældar barna á 1., 2. og 3. stigi þjónustu
til tengiliða leikskóla og eftir atvikum til foreldra, forráðamanna, annarra aðila og stofnana í
sveitarfélaginu.

· Aðstoðar tengiliði við að finna leiðir til að mæta þörfum barna og �ölskyldna og samþætta þjónustu
innan og utan leikskólans með árangursríkum hætti.

· Miðlar til starfsmanna leikskóla nýjungum varðandi samþætta þjónustu og skipuleggur fræðslu.
· Styður tengiliði leikskóla í hlutverki sínu og tekur þátt í innleiðingu laga um samþættingu þjónustu í
þágu farsældar barna hjá Kópavogsbæ.

· Stuðlar að og styður samstarf í einstökummálum og samstarfsverkefnum á milli deilda og sviða með
það að markmiði að tryggja samþættingu þjónustu og snemmtækan stuðning.

· Skipuleggur ásamt sérkennslustjóra og hefur umsjón með fundummeð starfsmönnum leikskóla.
· Safnar og miðlar tölfræðilegum upplýsingum sem snúa að samþættri þjónustu.
· Hefur samstarf við þá aðila er þurfa þykir varðandi innleiðingu samþættrar þjónustu í leikskólum.

Menntunar- og hæfniskröfur

· Leikskólakennaramenntun eða önnur uppeldismenntun.
· Framhaldsmenntun (Diplóma að lágmarki) á sviði uppeldis- og menntunarfræða, stjórnunar eða
sambærilegra greina.

· Reynsla af starfi með börnum.
· Góð færni í mannlegum samskiptum, skipulagsfærni og vönduð vinnubrögð.
· Frumkvæði, lausnamiðuð hugsun og metnaður til að ná árangri í starfi.
· Færni til að tjá sig skipulega, bæði í ræðu og riti.

Umsóknarfrestur er til og með 3. apríl 2023.

Nánari upplýsingar um starfið má finna á ráðningarvef Kópavogsbæjar https://kopavogur.alfred.is/

Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt í gegnum ráðningarkerfið Alfreð.

Ráðgjafi tengiliða leikskóla

á menntasviði Kópavogsbæjar

Við
leiðum
fólk
saman
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Menntunar- og hæfniskröfur:

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi.

• Leiðtogahæfni og stjórnunarreynsla.

• Góð þekking á íslensku menningarlífi og málefnum fjölmiðla,
íslenskrar tungu, skapandi greina og höfundaréttar.

• Færni í mannlegum samskiptum.

• Þekking og reynsla á sviði reksturs og starfsmannahalds.

• Jákvæðni og lausnamiðun við úrlausn mála.

• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti.

• Þekking og reynsla á sviði opinberrar stjórnsýslu.

• Þekking og reynsla á sviði löggjafar um opinber fjármál er kostur.

• Reynsla af alþjóðlegu samstarfi er kostur.

• Góð íslensku- og enskukunnátta.

Um vinnustaðinn:

Ráðuneytið starfar á fjórum skrifstofum, í samræmi við 17. gr. laga
nr. 115/2011, skrifstofu viðskipta og ferðamála, skrifstofu menningar
og fjölmiðla, skrifstofu verðmætasköpunar og skrifstofu fjármála
og gæðamála. Í ráðuneytinu starfar rúmlega 40 manna hópur með
fjölbreytta menntun, reynslu og þekkingu.

Umsókn skal vera skrifleg og henni skal fylgja ítarleg ferilskrá
ásamt kynningarbréfi þar sem gerð er grein fyrir hæfni viðkomandi
til að gegna embættinu, umsagnaraðilum og öðru sem máli kann
að skipta. Umsóknarfrestur er til og með 31. mars 2023 og skal skila
umsókn inn í gegnum Starfatorg.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um skipan
liggur fyrir.

Reykjavík 17. mars 2023

Menningar- og viðskiptaráðherra skipar í embættið, þegar nefnd
sem metur hæfni umsækjenda, sbr. 19. gr. laga nr. 115/2011,
hefur lokið störfum. Skipað er í embættið til fimm ára, sbr.
ákvæði laga nr. 115/2011 og nr. 70/1996 um réttindi og skyldur
starfsmanna ríkisins.

Um laun og önnur starfskjör fer samkvæmt gildandi lögum
á hverjum tíma.

Áhugasamt fólk, óháð kyni, sem uppfyllir hæfniskröfur, er hvatt
til að sækja um embættið. Upplýsingar um starfið veitir Ingvi Már
Pálsson ráðuneytisstjóri í síma 545 9800.

Laust er til umsóknar embætti skrifstofustjóra á skrifstofu
menningar og fjölmiðla í menningar- og viðskiptaráðuneytinu.
Ráðuneytið tók til starfa 1. febrúar 2022, sbr. forsetaúrskurð
nr. 6/2022, eftir breytingar á verkaskiptingu Stjórnarráðs Íslands
í árslok 2021.

Hlutverk skrifstofu menningar og fjölmiðla er að sjá til þess að
ávallt sé unnið faglega að undirbúningi mála á sviði menningar,
lista, safna, íslenskrar tungu, skapandi greina, fjölmiðla og
höfundaréttar. Þá fer skrifstofan með alþjóðlegt samstarf á þeim
málefnasviðum sem undir hana heyra í samvinnu við utanríkis-
ráðuneytið. Lögð er rík áhersla á samráð við önnur ráðuneyti,
Alþingi, hagsmunaaðila og almenning.

Skrifstofustjóri leiðir starf skrifstofunnar og ber ábyrgð á stefnu-
mótun, framfylgd markmiða og stýrir daglegum störfum. Í starfinu
felst ábyrgð á faglegri upplýsingagjöf og ráðgjöf til ráðherra
og ráðuneytisstjóra sem og ábyrgð á því að vinna að framgangi
og árangri verkefna skrifstofunnar og stofnana ráðuneytisins á
viðkomandi málefnasviðum. Skrifstofustjóri ber jafnframt ábyrgð
á gerð fjármálaáætlunar á málefnasviðum skrifstofunnar og
fjármálum hennar auk þess sem hann tekur þátt í faglegri fram-
kvæmd verkefna og alþjóðlegu samstarfi. Á skrifstofu menningar
og fjölmiðla starfa 14 sérfræðingar með fjölbreyttan bakgrunn.

Skrifstofustjóri
menningar og fjölmiðla
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kopavogur.is

Spennandi tækifæri fyrir

metnaðarfullan leiðtoga

Aðstoðarleikskólastjóri í leikskólanum Austurkór

Leikskólinn Austurkór er sex deilda leikskóli í Kórahverfinu í Kópavogi. Skólastarfið einkennist af

flæðandi dagskipulagi, námslotum byggðum á gildum skólans, lýðræðislegum starfsaðferðum og

útinámi. Starfshópurinn hefur byggt upp metnaðarfullt starf í fallegum skóla sem einkennist af notalegu

vinnuumhverfi og mikilli liðsheild.

Kópavogsbær er barnvænt samfélag sem er í stöðugri þróun og staða leikskólastjóra við Austurkór er

tækifæri fyrir áhugasaman leikskólastjóra með framsæknar hugmyndir og faglegt frumkvæði til að þróa

áfram metnaðarfullt starf með börnum og öflugum starfsmannahóp.

Aðstoðarleikskólastjóri er staðgengill leikskólastjóra. Hann er leiðandi aðili í skipulagi faglegs starfs innan

leikskólans og tekur virkan þátt í stjórnun og umsjón starfsmannamála ásamt virku samstarfi við foreldra.

Menntunar- og hæfniskröfur

· Kennaramenntun og leyfisbréf kennara

· Reynsla af starfi og stjórnun í leikskóla

· Framhaldsnám í stjórnun eða sambærileg menntun sem nýtist í starfi æskileg

· Hæfni í mannlegum samskiptum

· Fagleg forysta, sýn og vilji til nýbreytni og þróunar í leikskólastarfi

· Frumkvæði, lausnamiðuð hugsun og metnaður til að ná árangri í starfi

· Góð tölvukunnátta

· Góð íslenskukunnátta og ritfærni

Umsóknarfrestur er til og með 3. apríl 2023. Ráðið verður í stöðuna eftir samkomulagi.

Nánari upplýsingar um starfið má finna á ráðningarvef Kópavogsbæjar https://kopavogur.alfred.is/

Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt í gegnum ráðningarkerfið Alfreð.

Helstu verkefni og ábyrgð

• Færsla bókhalds og afstemmingar

• Millifærslur og leiðréttingar í bókhaldi

• Yfirferð og bókun uppgjöra

• Greiningarvinna og úrvinnsla gagna

• Önnur tilfallandi verkefni í samráði við deildarstjóra bókhalds

Starfshlutfall er 100%

Nánari upplýsingar veitir Guðfinna Helgadóttir
gudfinna.helgadottir@heilsugaeslan.is - 513 5000

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins er næst stærsta heilbrigðisstofnun
landsins en þar starfa um 1000 starfsmenn. Okkar frábæra starfsfólk
mannar 15 heilsugæslustöðvar og átta starfsstöðvar á sviði geðheilsu
auk annars konar sérþjónustu.

Við leitum að nákvæmum og talnaglöggum einstaklingi í bókhalds-
deild Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. Deildin heyrir undir svið
fjármála og rekstrar sem staðsett er í Álfabakka 16.

Viltu koma í liðið?

Sérfræðingur - Bókhald

Hefur þú brennandi áhuga á
tölum og færslu bókhalds?

Virðing - Samvinna - Fagmennska

Umsóknarfrestur er til og með 27.03.2023

Sjá nánar á www.starfatorg.is og á www.heilsugaeslan.is undir laus störf.

intellecta.is

10 MORGUNBLAÐIÐ LAUGARDAGUR 18. MARS 2023



Vantar þig
aukatekjur?
Blaðberar óskast á fimmtudögum

Sæktu um hér
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Smáauglýsingar
Sumarhús

Sumarhús –Heilsárshús
Gestahús –Breytingar
Framleiðum stórglæsileg sumar-
hús/heilsárshús 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

Ýmislegt

Tískuverslunin Smart
Grímsbæ/Bústaðavegi

Kvartbuxur - síðar buxur
-30% afsláttur

Stærð 10- 24

netverslun www.gina.is

Sími 588 8050.

- vertu vinur

Bílar

Nýr 2022 Ford Transit Connect
Langur sjálfskiptur. Edition Trend
typa með stórum skjá og bakk-
myndavél. Álfelgur. Samlitir
stuðarar. 3ja sæta.
Til afhendingar strax.
Verð: 5.300.000 án vsk.

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

Mitsubishi árg. 2008 til sölu
Ek. 232.000 km. Fjórhjóladrif, sjálf-
skiptur, nýleg negld vetrardekk og
sumardekk, krókur, ný skoðaður.
Verðtilboð kr. 690.000. Til sýnis og
sölu í Stekkjarbakka 4.

100bilar.is. S. 517-9999

Húsviðhald

Reykjavíkurborg
Innkaupaskrifstofa

Borgartún 12-14, 105 Reykjavík

Sími 411 1042 / 411 1043

Bréfsími 411 1048

Netfang: utbod@reykjavik.is

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Klettaskóli-færanlegar kennslustofur,

útboð nr. 15775

• Yfirborðsmerkingar í Reykjavík 2023,

útboð nr. 15782

Nánari upplýsingar er að finna á

www.reykjavik.is/utbod

ÚTBOÐ

Raðauglýsingar
Nauðungarsala

Uppboð

Uppboð
Einnig birt á www.naudungarsolur.is.

Framhald uppboðs á eftirfarandi eignum verður háð á
þeim sjálfum, sem hér segir:

Skriðustekkur 23, Reykjavík, fnr. 204-7205 , þingl. eig. Anna
Margrét Sigurðardóttir, gerðarbeiðandi Íslandsbanki hf.,
miðvikudaginn 22. mars nk. kl. 10:00.

Háagerði 73, Reykjavík, fnr. 203-4828 , þingl. eig. Jórunn
Viggósdóttir, gerðarbeiðendur Vátryggingafélag Íslands hf. og
Skatturinn, miðvikudaginn 22. mars nk. kl. 10:30.

Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu
17. mars 2023

Uppboð
Einnig birt á www.naudungarsolur.is.

Eftirtalin ökutæki verða boðin upp á lóð Hafnasamlags Norðurlands,
við Fiskitanga á Akureyri, mánudaginn 27. mars 2023, kl. 11:00 eða á
öðrum stað eftir ákvörðun uppboðshaldara, sem verður kynnt á
staðnum:

KGH79

YVL85

FYU56

Krafist verður greiðslu við hamarshögg. Ekki er tekið við
greiðslukortum. Uppboðsskilmálar eru til sýnis á skrifstofu
embættisins og þar verða einnig veittar frekari upplýsingar ef óskað
er.

Sýslumaðurinn á Norðurlandi eystra
17. mars 2023
Halla Einarsdóttir, ftr.

Atvinnublaðið

Er atvinnu-
auglýsingin þín
á besta stað?
Sendu pöntun á

atvinna@mbl.is
eða hafðu samband

í síma 569 1100

Allar auglýsingar

birtast í Morgun-

blaðinu, á mbl.is og

Atvinnublað

Morgunblaðsins

kemur út alla

og

Vantar þig
rafvirkja?
FINNA.is

Færir þér fréttirnar

mbl.is
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