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Laus störf 
Akranes www.akranes.is 
Iðjuþjálfi í dagdvöl Höfða 
Hjúkrunar- og dvalarheimilið Höfði á Akranesi auglýsir stöðu iðjuþjálfa í dagdvöl Höfða lausa til umsóknar. 
Á Höfða er rekin dagdvöl fyrir aldraða í 20 almennum dagdvalarrýmum og 5 sérhæfðum dagdvalarrýmum 
fyrir einstaklinga með heilabilun.  Nánari upplýsingar um heimilið er á heimasíðu þess www.dvalarheimili.is 
Helstu verkefni og ábyrgð 

• Iðjuþjálfun með það að markmiði að auka lífsgæði 
þjónustuþega. 
Endurhæfing, mat og þjálfun þjónustuþega. 

• Ráðgjöf og fræðsla til þjónustuþega og aðstand-
enda. 

• Önnu verkefni sem heyra undir iðjuþjálfun/félags-
starf.  

Hæfniskröfur  

• Lögð er áhersla á faglegan metnað, frumkvæði og 
sjálfstæð vinnubrögð. 
Góðir samskipta- og samstarfshæfileikar.  
Áhugi /reynsla af vinnu með fólki með færniskerð-
ingu af ýmsum toga. 

• Gerð er krafa um íslenskt starfsleyfi iðjuþjálfa.  

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Iðjuþjálfafélags Íslands og Sambands íslenskra sveitarfélaga. 
Starfshlutfall er 75%. Umsóknarfrestur er til 20. október 2022. Nánari upplýsingar um stöðu iðjuþjálfa veitir: 
Helga Jónsdóttir deildarstjóri dagdvalar, sími 856-4313, netfang: dagvist@dvalarheimili.is . Umsóknir og 
ferilskrá er hægt að skila rafrænt inná https://umsokn.dvalarheimili.is/  eða beint til framkvæmdastjóra 
Höfða á netfangið kjartan@dvalarheimili.is . Iðjuþjálfi í dagdvöl Höfða | Höfði hjúkrunar- og dvalarheimili | Hlutastarf Akranes | Alfreð 

(alfred.is) 

Leiðtogi vinnuflokks á Vesturlandi 
Veitur gegna mikilvægu hlutverki í samfélögum og sinna þjónustu í almannaþágu. Sú þjónusta felur í sér að 
tryggja að notendur hafi stöðugt aðgengi að hitaveitu, rafveitu, vatnsveitu og fráveitu. Á Vesturlandi reka 
Veitur umfangsmikla veitustarfsemi á víðfeðmu svæði og sjá með því stórum hópi almennings fyrir þeim 
lífsgæðum sem þjónusta fyrirtækisins felur í sér. Leiðtogi vinnuflokks á Vesturlandi. Við leitum að drífandi 
manneskju sem býr yfir ríkum umbótavilja, hæfni til samskipta og þjónustulund. Er með reynslu af 
stjórnunarstörfum til að minnsta kosti þriggja ára og hæfni til þess að efla samstarf, virkja fólk, taka 
ákvarðanir og leiða breytingar. Þungamiðja starfsemi Veitna á Vesturlandi er á Akranesi, en þar er ein 
þriggja stærstu starfsstöðva fyrirtækisins. 
Helstu verkefni og ábyrgð 

• Vinna með og virkja framúrskarandi öryggismenn-
ingu 

• Skilgreina og miðla ábyrgð og umboði til starfsfólks 

• Hámarka skilvirkni í daglegum störfum og jafna 
álag 

• Skapa fyrirsjáanleika fyrir starfsfólk og viðskiptavini 
Veitna 

• Náið samstarf við önnur tengd teymi og sérfræð-
inga 

• Þátttakandi í stefnumótun og framtíðarsýn 

• Skapa virði fyrir viðskiptavini Veitna 
Menntunar- og hæfniskröfur 

• Samstarfs- og samskiptahæfileikar, metnaður, auð-
mýkt og heilindi 

• Aðlögunarhæfni að síbreytilegu verkefnasafni 

• Reynsla af teymisvinnu og geta til að fá fólk í lið 
með sér 

• Hæfni til að setja fram umbótaverkefni og hrinda 
þeim í framkvæmd 

• Hæfni til að tileinka sér gildi og stefnu í daglegum 
störfum 

Umsóknarfrestur er til og með 6. október 2022. Við hvetjum öll kyn til að sækja um. 
Nánari upplýsingar veitir Jón Trausti Kárason, Forstöðumaður Vatns- og fráveitu: jontk@veitur.is 
Leiðtogi vinnuflokks á Vesturlandi | Veitur | Fullt starf Akranes | Alfreð (alfred.is) 

Mechanical Engineers 
You will have the opportunity to impact the world through the global team, moving the industry forward 
and doing meaningful work. As a Mechanical Engineer you participate in development and design machine 
concepts and you will take a pivotal role in each machine production. 
Helstu verkefni og ábyrgð 

• Working in teams on the development of concepts, 
testing, exploration and verification of concepts 
and designs. 

• Take part in standardization process for the equip-
ment and adjust designs for manufacturing. 

• Secure the successful implementation of the 
prescribed function, cleaning requirements, 
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stability, safety, production technologies and cost 
price. 

• To execute the maintenance and mechanical 
design of machinery, layouts, machine parts and 
components, to deliver a ready machine or part of 
it in accordance with the Baader standard and 
requirements. 

• You must be able to meet deadlines and conduct 
your work in an organized manner in accordance 
with the company´s standards. 

• Be an effective member of the Baader team and be 
a good team player. 

Menntunar- og hæfniskröfur 

• Good understanding of mechanics and what is 
needed to increase industrial automation. 

• Understand the value of what can be done with 
the existing design, and in terms of standardization 
and modularization. 

• Strong communication skills; cooperate with 
customers and other stakeholder such as suppliers 
and colleagues. Written and spoken English. 

• Problem solver who works well under time 
constraints. 

• Experience with or knowledge of 3D design tools. 

• Bachelor’s degree in Mechanical Engineering or 
Diploma in Mechanical Technology or comparable 
work/education experience – is preferrable. 

• Knowledge of the food processing industry 
requirements – particularly the seafood industry - 
is preferrable. 

Umsóknarfrestur 10. október 2022. Mechanical Engineers | Skaginn 3X | Fullt starf Akranes | Alfreð (alfred.is) 

Ráðgjafi á Vesturlandi 
Vinnumálastofnun óskar eftir að ráða ráðgjafa á þjónustuskrifstofu Vinnumálastofnunar á Vesturlandi. Ráð-
gjafi þjónustar atvinnuleitendur og atvinnurekendur með það að markmiði að vinna gegn atvinnuleysi.  Í 
starfi sínu þarf ráðgjafi að geta beitt fjölbreyttum aðferðum og myndað tengsl við ólíka aðila til að vinna að 
hagsmunum atvinnuleitenda og atvinnulífs. Starfstöð ráðgjafa er á Akranesi. Leitað er eftir einstaklingi sem 
á auðvelt með að tileinka sér gildi Vinnumálastofnunnar: Fyrirmyndarþjónusta; Virðing; Áreiðanleiki.  
Helstu verkefni og ábyrgð 

• Ráðgjöf og vinnumiðlun 

• Ráðgjöf og vinnumiðlun við fólk með skerta starfs-
getu 

• Ráðgjöf við flóttamenn 

• Skráningar og upplýsingamiðlun 

• Kynningar, starfsleitarfundir og umsjón með nám-
skeiðum 

• Koma á og viðhalda tengslum við fyrirtæki og aðra 
hagsmunaaðila 

Menntunar- og hæfniskröfur 

• Háskólapróf sem nýtist í starfi s.s. á sviði þroska-
þjálfunar, náms- og starfsráðgjafar, félagsráðgjafar 
eða önnur menntun sem nýtist í starfi 

• Reynsla af ráðgjöf og vinnumiðlun er æskileg 

• Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð og góðir skipu-
lagshæfileikar 

• Góð samskiptahæfni, þjónustulund og metnaður til 
að skila góðu starfi 

• Þekking af atvinnulífi svæðisins er æskileg 

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og viðkomandi stéttafélag 
hafa gert. Athygli er vakin á því að umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðunin um ráðningu hefur verið tekin. Starfshlutfall er 100% og 
æskilegt er að viðkomandi geti hafi störf sem fyrst. Nánari upplýsingar veita:  Guðrún S. Gísladóttir for-
stöðumaður og Hallveig Ragnarsdóttir mannauðssérfræðingur í síma 515 4800 eða með fyrirspurn á net-
föngin gudrun.sigridur.gisladottir@vmst.is og hallveig.g.ragnarsdottir@vmst.is . Umsóknarfrestur 10. októ-
ber 2022. Ráðgjafi á Vesturlandi | Vinnumálastofnun | Fullt starf Akranes | Alfreð (alfred.is) 

Sviðsstjóri velferðar- og mannréttinda 
Akraneskaupstaður auglýsir laust til umsóknar starf sviðsstjóra velferðar- og mannréttindasviðs. Á velferðar- 
og mannréttindasviði starfa um 160 manns sem skiptast í margar starfseiningar en fjórar þeirra veita 
þjónustu allan sólarhringinn. Velferðar- og mannréttindasvið fer með ábyrgð á velferðarþjónustu við íbúa 
sveitarfélagins, þ.m.t. almennri félagsþjónustu, þjónustu við fatlað fólk, aldraðra, börn og fjölskyldur þeirra. 
Sviðið er velferðar- og mannréttindaráði til ráðgjafar varðandi stefnumótandi ákvarðanir í þeim mála-
flokkum sem undir það heyra og annast framkvæmd þeirra. 
Helstu verkefni og ábyrgð 

• Ábyrgð á stjórnun og framkvæmd velferðar-
þjónustu í umboði velferðar- og mannréttindaráðs 

• Undirbúningur mála fyrir velferðar- og mannrétt-
indaráð og ábyrgð og eftirfylgni með ákvörðunum 
ráðsins 

• Ábyrgð á starfs- og fjárhagsáætlun ásamt annarri á-
ætlanagerð fyrir sviðið 
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• Stefnumótun í velferðarmálum í samvinnu við vel-
ferðar- og mannréttindaráð 

• Forysta við þróun og innleiðingu nýrra hugmynda 
og úrræða í velferðarþjónustu, ásamt mati á 
árangri og eftirliti 

• Ábyrgð á rekstri og stjórnsýslu sviðsins, þ.m.t. fjár-
málum og mannauðsmálum 

• Samráð við félagasamtök og aðra hagsmunaaðila 
um velferðarmál 

• Samstarf við opinbera aðila í velferðarmálum 
innanlands og utan 

• Tilheyrir yfirstjórn og neyðarstjórn Akraneskaup-
staðar 

Menntunar- og hæfniskröfur 

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi 

• Þekking og reynsla af velferðarmálum 

• Leiðtogahæfileikar ásamt reynslu af því að leiða 
breytingar 

• Þekking og reynsla af rekstri og mannaforráðum 

• Farsæl stjórnunarreynsla ásamt þekkingu og 
reynslu af opinberri stjórnsýslu, stefnumótunar-
vinnu, þjónustustarfsemi og áætlunargerð 

• Framsýni, metnaður, frumkvæði, skipulagshæfi-
leikar og sjálfstæð vinnubrögð 

• Þekking og reynsla af samningagerð og undirbún-
ingi samninga 

• Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum 

• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku 

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Ráðið er í 
starfið tímabundið í eitt ár með möguleika á framlengingu. Sviðsstjóri heyrir beint undir bæjarstjóra. 
Umsóknum skal fylgja starfsferilskrá ásamt greinargerð þar sem fram koma ástæður umsóknar og rökstuðn-
ingur fyrir hæfni viðkomandi til starfsins. Nánari upplýsingar um starfið veitir Sævar Freyr Þráinsson, bæjar-
stjóri saevar.freyr.thrainsson@akranes.is og Harpa Hallsdóttir, mannauðsstjóri harpa@akranes.is . 
Umsóknarfrestur 5. október 2022. https://alfred.is/starf/svidsstjori-velferdar-og-mannrettinda  

Leiðtogi í gagna- og upplýsingastjórnun 
Akraneskaupstaður leitar að öflugum og drífandi skjalastjóra til að veita faglega forystu í gagna- og upplýs-
ingastjórnun sveitarfélagsins og stafrænni umbreytingu því tengt. Um er að ræða nýtt og spennandi starf 
hjá Akraneskaupstað sem viðkomandi hefur tækifæri til að móta. Áhersla Akraneskaupstaðar er að veita 
aukna stafræna þjónustu ásamt því að umbylta starfsháttum innan sveitarfélagsins m.a. með því að byggja 
upp aukna þekkingu og notkun nútímanlegra upplýsingatæknikerfa. Skjalastjóri yrði mikilvægur hluti af 
þessari vegferð með því að bera meginábyrgð á þróun og umbótum á sviði skjalavörslu, gegna lykilhlutverki 
í ráðgjöf og fræðslu til starfsfólks varðandi vinnulag með gögn og upplýsingar sveitarfélagsins, ásamt því að 
vera í faglegri forystu varðandi innleiðingu lausna og skipulags tengdu skjala- og gæðamálum. 
Helstu verkefni og ábyrgð 

• Þróun, skipulag og umsjón með skjalamálum 

• Stuðla að bættri hagnýtingu gagna og upplýsinga-
tækni í rekstri sveitarfélagsins 

• Gerð skjalastefnu ásamt ábyrgð og umsjón með 
innleiðingu og þróun hennar 

• Endurskoðun og mótun verklags við skjalastjórnun 
með áherslu á stafræna umbreytingu 

• Þátttaka í innleiðingu lausna á sviði skjala- og 
gæðamála 

• Umsjón með móttöku erinda og skjala, ásamt frá-
gangi skjalasafns og eftirfylgni með skjalaskrán-
ingu. 

• Skipulagning og framkvæmd fræðslu í skjala- og 
gæðamálum, auk þess að veita ráðgjöf og stuðning 
við starfsmenn í þeim málum 

Menntunar- og hæfniskröfur 

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi. Framhalds-
menntun kostur 

• Þekking og reynsla af skjalastjórnun og notkun raf-
rænna skjalavistunarkerfa skilyrði 

• Góð alhliða þekking eða reynsla á sviði tölvu- og 
upplýsingatækni er kostur 

• Reynsla af innleiðingu og þróun nýrra lausn á sviði 
skjala- og gæðamála er kostur 

• Þekking eða reynsla af gæðamálum er kostur 

• Þekking eða reynsla á opinberri stjórnsýslu er 
kostur 

• Framúrskarandi leiðtoga- og samskiptahæfni 

• Skipulagshæfni, frumkvæði og metnaður til að ná 
árangri í starfi 

• Gott vald á íslensku og færni til að tjá sig í ræðu og 
riti 

Með umsókn skal fylgja ferilskrá og ítarlegt kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar með 
rökstuðningi fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Nánari upplýsingar um starfið veita Steinar Adolfsson, sviðsstjóri 
stjórnsýslu- og fjármálasviðs steinar.adolfsson@akranes.is og Harpa Hallsdóttir, mannauðs-
stjóri harpa@akranes.is. Umsóknarfrestur 10. október 2022. https://alfred.is/starf/leidtogi-i-gagna-og-upp-
lysingastjornun  
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Skólaliði í þrif 
Brekkubæjarskóli auglýsir lausa til umsóknar stöðu skólaliða í  þrifum fyrir skólaárið 2022 – 2023. 
Um er að ræða 31,2% stöðu og er vinnutími frá kl. 13 - 15:30 alla virka daga. Helstu verkefni eru almenn þrif 
á skólahúsnæðinu. Viðkomandi þarf einnig að geta tekið að sér forföll í frímínútnagæslu á morgnana. 
Menntunar- og hæfniskröfur 

• Færni í samskiptum, lipurð, sveigjanleiki og já-
kvæðni. 

• Frumkvæði í starfi og faglegur metnaður. 

• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð og stundvísi. 

• Óbilandi trú á réttindum barna og ungmenna og á-
hugi á að starfa með þeim. 

• Góð færni í íslensku. 

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum Sambands íslenskra sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag.  
Umsóknarfrestur er til og með 29. september næstkomandi og sá sem verður ráðinn þarf að geta hafið störf 
sem fyrst. Nánari upplýsingar um starfið veitir Elsa Lára Arnardóttir aðstoðarskólastjóri í tölvupósti á net-
fangið elsalara@brak.is eða í síma 433-1300. Skólaliði í þrif | Brekkubæjarskóli | Hlutastarf Akranes | Alfreð (alfred.is) 

Kennarar óskast í Vallarsel 
Vallarsel er sex deilda leikskóli með áherslu á tónlist, frjálsan leik og snemmtæka íhlutun. Í skólanum er 
yndislegur barnahópur, góðir starfsmenn og góður starfsandi. 
Helstu verkefni og ábyrgð 

• Að vinna að uppeldi og menntun leikskólabarna 
samkvæmt starfslýsingu leikskólakennara 

• Tekur þátt í skipulagningu faglegs starfs og for-
eldrasamstarfs undir stjórn deildarstjóra 

• Tekur þátt í starfi skólans og verkefnum eftir því 
sem skipulag og áherslur skólans segja til um 

Menntunar- og hæfniskröfur 

• Leyfi til að nota starfsheitið kennari 

• Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum með 
ungum börnum 

• Færni og jákvæðni í samskiptum, lipurð, sveigjan-
leiki 

• Frumkvæði í starfi og faglegur metnaður 

• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð 

• Stundvísi 

• Góð íslenskukunnátta 

• Hreint sakavottorð 

Nánari upplýsingar um starfið veita Vilborg Guðný Valgeirsdóttir skólastjóri og Kristrún Matthíasdóttir 
aðstoðarskólastjóri. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitafélaga og Kennara-
sambands Íslands. Umsóknarfrestur 1. október 2022. Kennarar óskast í Vallarsel | Leikskólinn Vallarsel | Fullt starf Akranes | Alfreð 

(alfred.is) 

Viltu ganga til liðs við okkur? 
Við leitum að metnaðarfullum og drífandi sérfræðingi með þekkingu á hreyfi- og stoðkerfi líkamans til að 
stuðla að aukinni vinnuvernd á innlendum vinnumarkaði. Viðkomandi sinnir vettvangsathugunum og staf-
rænum samskiptum ásamt því að  veita leiðbeiningar á sviði vinnuverndar og vinna að fjölbreyttum sérverk-
efnum. Mögulegt er að sinna starfinu frá starfsstöðvum Vinnueftirlitsins í Reykjavík, Reykjanesbæ, á Akra-
nesi eða á Selfossi. 
Helstu verkefni og ábyrgð 

• Þátttaka í vettvangsathugunum og stafrænum sam-
skiptum við vinnustaði landsins með áherslu á 
hreyfi- og stoðkerfi 

• Þátttaka í fjölbreyttum sérverkefnum sem tengjast 
hreyfi- og stoðkerfi 

• Þátttaka í teymisvinnu og umbótastarfi 

• Upplýsingagjöf og leiðbeiningar til atvinnurekenda 
og starfsfólks með áherslu á vinnuvernd og for-
varnir 

Menntunar- og hæfniskröfur 

• Æskileg menntun er háskólamenntun tengd heilsu- 
og stoðkeri, t.d. iðjuþjálfun eða sjúkraþjálfun 

• Farsæl starfsreynsla 

• Reynsla af farsælli teymisvinnu kostur 

• Reynsla af textaskrifum og skýrslugerð 

• Góð greiningarhæfni 

• Frumkvæði, skipulagshæfni og framsýni 

• Mikil hæfni í samskiptum 

• Mjög góð færni bæði í ræðu og riti á íslensku og 
ensku nauðsynleg 

• Góð almenn tölvukunnátta nauðsynleg 

 Starfshlutfall er 100% og starfið felur í sér ferðalög að hluta. Laun eru skv. kjarasamningum opinberra 
starfsmanna og er markmið Vinnueftirlitsins að greiða laun eins og best gerist hjá ríkinu. Fólk af öllum 
kynjum er hvatt til að sækja um starfið. Nánari upplýsingar um starfið veitir Heimir Guðmundsson, sviðs-
stjóri vinnuverndarsviðs heimir.gudmundsson@ver.is eða Hildur Ösp Gylfadóttir, sviðsstjóri fólks, upplýsinga 

mailto:vesturland@vmst.is
mailto:elsalara@brak.is
https://alfred.is/starf/skolalidi-i-thrif
https://alfred.is/starf/leikskolakennarar-oskast-i-vallarsel-5
https://alfred.is/starf/leikskolakennarar-oskast-i-vallarsel-5
mailto:heimir.gudmunsson@ver.is
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og þróunar hildur.gylfadottir@ver.is . Umsóknarfrestur 3. október 2022. Viltu ganga til liðs við okkur? | Vinnueftirlitið | Fullt 

starf Reykjanesbær | Alfreð (alfred.is) 

Starfsmenn í íþróttamannvirkjum 
Akraneskaupsstaður auglýsir eftir konu í afleysingu í íþróttamannvirki Akraness. Einnig er laust til umsóknar 
framtíðarstarf fyrir karlmann. Starfið gegnir mikilvægu hlutverki í þjónustu við börn og fullorðna. Áhersla er 
lögð á góða samskiptahæfni, sveigjanleika og þjónustulund. Viðkomandi þarf að vera 18 ára eða eldri. 
Unnið er í teymum/vöktum. Verið er að vinna að því að bæta vinnu umhverfið og tók stytting  vinnu-
vikunnar gildi 1. maí 2021.  
Helstu verkefni og ábyrgð 

• Sundlaugargæsla 

• Aðstoð við skólabörn, fyrir og eftir kennslu 

• Almenn afgreiðsla 

• Almenn þrif í mannvirkjunum 

• Taka á móti, leysa úr og/eða koma áfram þeim á-
bendingum sem berast frá viðskiptavinum. 

Menntunar- og hæfniskröfur 

• Stundvísi, jákvæðni og færni í mannlegum sam-
skiptum 

• Reynsla af þjónustustörfum kostur 

• Menntun sem nýtist í starfi 

• Góð íslensku kunnátta 

• Umsækjandi þarf að fara á námskeið í skyndihjálp 

• Umsækjandi þarf að standast hæfnispróf sunds-
taða 

Áður en ráðið er í starfið þarf umsækjandi að skila inn hreinu sakavottorði og standast hæfnispróf sunds-
taða. Laun samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga annars vegar og við Verkalýðsfélag 
Akraness eða Sameyki hinsvegar. Starfsmenn í íþróttamannvirkjum | Akraneskaupstaður | Tímabundið Akranes | Alfreð (alfred.is) 

Þorpið - Frístundaleiðbeinandi 
Frístundamiðstöðin Þorpið auglýsir eftir frístundaleiðbeinendum. Þörf er á frístundaleiðbeinendum í starf 
milli 13:00 - 16:15. Starfið hentar mjög vel með skóla. Í Þorpinu er fristundaheimilið Krakkadalur, félagsmið-
stöðin Arnardalur og ungmennahúsið Hvíta hús.  
Helstu verkefni og ábyrgð 

• Styðja við börn í athöfnum daglegs líf eins og við á 

• Leiðbeina börnum og ungmennum í í leik og starfi 

• Vera jákvæð fyrirmynd 

• Samskipti og samstarf við börn, foreldra og sam-
starfsfólk 

Menntunar- og hæfniskröfur 

• Reynsla af starfi með börnum og ungmennum er 
kostur 

• Góð samskiptafærni 

• Menntun sem nýtist í starfi er æskileg 

• Áhugi á starfi með börnum 

• Jákvæðni er skilyrði 

• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum 

• Fjölbreytt áhugasvið sem nýtist í frístundastarfi 

Viðkomandi þarf að hafa náð 18 ára aldri og hafa hreint sakavottorð. Vakin er athygli á stefnu Akraneskaup-
staðar að jafna hlutfall kynjanna í störfum og að vinnustaðir endurspegli fjölbreytileika samfélagsins. 
Laun fara eftir kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðeigandi stéttarfélags. Nánari upplýs-
ingar um störfin veita; Ívar Orri Kristjánsson ivar.orri@akraneskaupstadur.is og Elísabet Sveinbjörnsdóttir 
elisabets@akraneskaupstadur.is . Þorpið - Frístundaleiðbeinandi | Frístundamiðstöðin Þorpið | Hlutastarf Akranes | Alfreð (alfred.is)   

Baðvörður í Guðlaugu 
Akraneskaupstaður auglýst laust til umsóknar starf í Guðlaugu á Langasandi. Starfið felst m.a. í gæslu á 
svæði Guðlaugar, þrifum og móttöku gesta. Unnið er á vöktum, kvöld og helgarvinna í boði. Guðlaug saman-
stendur af útsýnispalli, heitri laug og grynnri laug sem nýtur vatna úr yfirfalli efri laugarinnar. Útsýni úr laug-
inni er stórfenglegt, yfir Faxaflóann og til Reykjavíkur.  
Helstu verkefni og ábyrgð 

• Gæsla á svæði Guðlaugar 

• Móttaka gesta 

• Þrif 
Menntunar- og hæfniskröfur 

• Umsækjandi þarf að standast hæfnipróf sundstaða 

• Reynsla af þjónustustörfum æskileg 

• Færni í mannlegum samskiptum 

• Hæfni til að vinna sjálfstætt 

• Stundvísi og jákvæðni 

• Góð Íslensku og Enskukunnátta 

Nánari upplýsingar gefur Sigrún Ágústa, sigrunagusta@akranes.is, og í síma  4331000. Umsóknarfrestur 30. 
september 2022. Baðvörður í Guðlaugu | Akraneskaupstaður | Hlutastarf Akranes | Alfreð (alfred.is) 

mailto:vesturland@vmst.is
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Autodesk-sérfræðingur 
Skaginn 3X óskar eftir sérfræðingi í rekstri Autodesk hugbúnaðar. 
Helstu verkefni og ábyrgð 

• Starfið felur í sér rekstur og þróun hönnunarforrita ásamt stuðningi við notendur. 
Menntunar- og hæfniskröfur 

• Reynsla sem nýtist í starfi 

• Reynsla í rekstri og notkun Autodesk Inventor 

• Reynsla í rekstri og notkun Autodesk Vault 

• Reynsla í rekstri og notkun Autodesk AutoCad 

• Reynsla í notkun annarra hönnunarforrita kostur 

• Reynsla í forritun kostur 

• Sjálfstæð og vönduð vinnubrögð 

• Áreiðanleiki og stundvísi 

• Gott vald á íslensku og ensk 

Allar frekari upplýsingar um starfið veitir Ingvar Þór Kristjánsson ingvar@skaginn3x.com . Umsóknarfrestur 
5. október 2022. Autodesk-sérfræðingur | Skaginn 3X | Fullt starf Akranes | Alfreð (alfred.is) 

Spennandi tækifæri! 
Starfið felst í viðhaldi loftræsikerfa. Það er ýmist aðstoð við iðnaðarmenn eða reglulegt eftirlit með búnaði. 
Síuskipti og almenn þrif. Við leitum að samviskusömum aðila sem hefur áhuga á að þróast í starfi. Viðkom-
andi þarf að vera fljótur að læra og tilbúinn að tileinka sér nýja tækni. Mikil tækifæri til þess að bæta við sig 
þekkingu. Námskeið og þjálfun í boði fyrir áhugasama. 
Helstu verkefni og ábyrgð 

• Birgðatalning 

• Skýrslugerð 

• Bilanagreining 

• Viðhald 

Menntunar- og hæfniskröfur 

• Bílpróf 

• Fríðindi í starfi 

• Verkfæri 

• Vinnufatnaður 

• Hádegismatur 

Spennandi tækifæri! | Blikksmiðja Guðmundar ehf. | Fullt starf Akranes | Alfreð (alfred.is) 

Bílaþjónusta N1 
Leitum að krafmiklum og áreiðanlegum liðsfélaga í hjólbarðaþjónustu á þjónustuverkstæði okkar á Akranesi 
Helstu verkefni og ábyrgð: 

• Almenn hjólbarðaþjónusta 

Vinnutími frá 8:00 til 17:00 en í törn frá 8:00 til 18:00. (15. sept. til 30. nóv og 15. apríl til 31. maí). 
Menntunar - og hæfniskröfur: 

• Reynsla af sambærilegu starfi 
• Þjónustulipurð og samskiptahæfni 

• Góð íslenskukunnátta 
Fríðindi í starfi: 

• Aðgangur að velferðaþjónustu N1 
• Afsláttarkjör og hjá N1, Krónunni og ELKO 

• Styrkur til heilsueflingar 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Dagur Benónýsson forstöðumaður bílaþjónustu hjá dagur@n1.is. 
Umsóknir berast á https://jobs.50skills.com/N1/is/14377 . Öll þjónustuverkstæði N1 hafa hlotið vottun 
samkvæmt gæðakerfi Michelin. Umsóknarfrestur 30.09.2022. 

Hjúkrunarfræðingur á handlækningadeild HVE, Akranesi 
Óskum eftir hjúkrunarfræðingi til starfa frá 1.desember 2022 til eins árs í afleysingu vegna fæðingarorlofs. 
Um er að ræða vaktavinnu, þar sem  unnið er á þrískiptum vöktum þriðju hverja helgi.  Starfshlutfall er 50-
80% eða eftir nánara samkomulagi. Boðið er upp á aðlögun með reyndu og frábæru starfsfólki. Við tökum 
vel á móti nýjum starfsmönnum.  
Helstu verkefni og ábyrgð 
Á deildinni er veitt öll almenn þjónusta á sviði handlækninga, bráðatilvika og slysa. Á Akranesi eru gerðar 
rúmlega 2000 skurðaðgerðir á ári og hjúkrun skurðsjúklinga því fjölbreytt á deildinni. Mikið er lagt upp úr 
góðri samvinnu allra starfshópa þar sem fagmennska, umhyggja og virðing fyrir skjólstæðingum og fjöl-
skyldum þeirra er höfð að leiðarljósi.  
Hæfniskröfur 

• Hjúkrunarnám frá viðurkenndri menntastofnun.  

• Starfsleyfi landlæknis.  

• Reynsla af hjúkrun er kostur. 

• Góð hæfni í mannlegum samskiptum. 

• Frumkvæði, áreiðanleiki og jákvætt viðhorf.  

 Frekari upplýsingar um starfið 

mailto:vesturland@vmst.is
mailto:ingvar@skaginn3x.com
https://alfred.is/starf/autodesk-serfraedingur
https://alfred.is/starf/spennandi-taekifaeri
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Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Félag íslenskra hjúkrunar-
fræðinga hafa gert. Sótt er um starfið rafrænt á www.hve.is undir flipanum lausar stöður eða á starfatorg.is 
. Umsókninni þurfa að fylgja staðfestar upplýsingar um menntun, starfsleyfi og fyrri störf. 
Kynningu má nálgast á: https://www.hve.is/frettir/lidskiptasetur-hve-leitar-af-starfsfolki/ . Starfshlutfall er 
50-80%. Umsóknarfrestur er til og með 07.10.2022. Nánari upplýsingar veitir Birna Katrín Hallsdóttir 
- birna.hallsdottir@hve.is - 432-1116 og Þura Björk Hreinsdóttir - thura.hreinsdottir@hve.is - 432-1000. 
Smelltu hér til að sækja um starfið 

Hjúkrunarfræðingur á heilsugæslustöð HVE á Akranesi 
Heilbrigðisstofnun Vesturlands (HVE) óskar eftir að ráða hjúkrunarfræðing á heilsugæslustöðina á Akra-
nesi.  Á heilsugæslunni starfa hjúkrunarfræðingar ásamt öðrum starfsstéttum, t.d læknar, sálfræðingar, iðju-
þjálfi,  ofl., þar er mikil og góð teymisvinna.  Geðheilbrigðisteymi er starfrækt á HVE.  Staðan er laus.  
Starfssvæði stöðvarinnar er Akranes og Hvalfjarðarsveit, fjöldi íbúa er rúmlega 8500. 
Helstu verkefni og ábyrgð 

• Starfið felur í sér fjölbreytt verkefni á heilsugæslu, 
t.d. hjúkrunarmóttaka, skólahjúkrun, ung- og smá-
barnavernd ásamt öðrum störfum sem tilheyra 
hjúkrun á heilsugæslustöð. 

Hæfniskröfur 

• Íslenskt hjúkrunarleyfi. 

• Góð íslenskukunnátta. 

• Hæfni í mannlegum samkiptum. 

• Sjálfstæði í vinnubrögðum. 

Frekari upplýsingar um starfið: Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra 
og Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga hafa gert. Með umsókn skal fylgja Staðfest afrit af hjúkrunarleyfi, 
námskeiðum og námi sem nýtist í starfi. Upplýsingar um ónæmisaðgerðir og ferilskrá. 
Sótt er um á www.hve.is eða www.starfatorg.is. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðn-
ingu hefur verið tekin. Starfshlutfall er 60-100%. Umsóknarfrestur er til og með 07.10.2022. Nánari upplýs-
ingar veitir Hulda Gestsdóttir - hulda.gestsdottir@hve.is - 432-1000. Smelltu hér til að sækja um starfið 

Hjúkrunarfræðingur á lyflækningadeild HVE, Akranesi 
Hjúkrunarfræðingur óskast til starfa á lyflækningadeild Heilbrigðisstofnunar Vesturlands, Akranesi. Um er 
að ræða vaktavinnu, unnið er á þrískiptum vöktum og einnig um helgar.  Starfshlutfall er 60-100% eða eftir 
nánara samkomulagi. Boðið er upp á aðlögun með reyndu og frábæru starfsfólki. Við tökum vel á móti 
nýjum starfsmönnum.  
Helstu verkefni og ábyrgð 
Á deildinni er veitt almenn og bráðaþjónusta í lyflækningum og til staðar er sérfræðiþekking í almennum 
lyflækningum, meltingarfærasjúkdómum, hjartasjúkdómum, nýrnasjúkdómum og lungnasjúkdómum.  
Mikið er lagt upp úr góðri samvinnu allra starfshópa þar sem fagmennska, umhyggja og virðing fyrir skjól-
stæðingum og fjölskyldum þeirra er höfð að leiðarljósi. Á lyflækningadeildinni er vaktþjónusta sérfræðings 
allan sólarhringinn. 
Hæfniskröfur 

• Hjúkrunarnám frá viðurkenndri menntastofnun. 

• Starfsleyfi landlæknis. 

• Góð hæfni í mannlegum samskiptum. 

• Frumkvæði, áreiðanleiki og jákvætt viðhorf. 

• Góð Íslensku kunnátta 

 Frekari upplýsingar um starfið 
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Félag íslenskra hjúkrunar-
fræðinga hafa gert. Sótt er um starfið rafrænt á www.hve.is undir flipanum lausar stöður eða á starfatorg.is 
Umsókninni þurfa að fylgja staðfestar upplýsingar um menntun, starfsleyfi og fyrri störf. Starfshlutfall er 60-
100%. Umsóknarfrestur er til og með 07.10.2022. Nánari upplýsingar veitir Valdís Heiðarsdóttir - valdis.hei-
darsdottir@hve.is og Þura Björk Hreinsdóttir - thura.hreinsdottir@hve.is - 432-1000 

Smelltu hér til að sækja um starfið 

mailto:vesturland@vmst.is
http://www.hve.is/
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4 árs hjúkrunarnemar á handlækningadeild HVE Akranesi 
Heilbrigðisstofnun Vesturlands óskar eftir að ráða 4árs hjúkrunarfræðinema í helgarvinnu á handlækninga-
deildina á Akranesi. Um tímabundna stöðu er að ræða frá 1.október 2022 til eins árs.   
Helstu verkefni og ábyrgð 
Á deildinni er veitt öll almenn þjónusta á sviði handlækninga, bráðatilvika og slysa.  
Hæfniskröfur 
Umsækjandi skal stunda hjúkrunarnám frá viðurkenndri menntastofnun sem leiðir til þess að viðkomandi 
öðlast íslenskt starfsleyfi sem hjúkrunarfræðingur. Góð hæfni í mannlegum samskiptum og íslenskukunn-
átta er skilyrði. Frumkvæði áreiðanleiki og jákvætt viðhorf.  
Frekari upplýsingar um starfið 
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og viðkomandi stéttarfélag hafa 
gert. 
Umsókn skal fylgja:  

• Staðfesting um nám 
• Ferilskrá 

• Afrit af námskeiðum. 

Sækja skal um starfið á starfatorg.is eða hve.is Áhugasömum er velkomið að koma og skoða. Starfshlutfall er 
20-40%. Umsóknarfrestur er til og með 07.10.2022. Nánari upplýsingar veitir Þura Björk Hreinsdóttir 
- thura.hreinsdottir@hve.is - 432-1000 og Birna Katrín Hallsdóttir - birna.hallsdottir@hve.is - 432-1116. 
Smelltu hér til að sækja um starfið 

Afleysing - Ljósmóðir - Mæðravernd 
Heilbrigðisstofnun Vesturlands (HVE) óskar eftir ljósmóður í afleysingu í mæðravernd á heilsugæslustöðina í 
Borgarnesi. 
Æskilegt er að viðkomandi geti einnig sinnt leghálsskimunum. 
Tímabilið er 6.október - 18.nóvember 2022 .  Starfshlutfall er 20%   
Helstu verkefni og ábyrgð 
Markmið með mæðravernd heilsugæslunnar er m.a. að stuðla að heilbrigði móður og barns, veita stuðning 
og ráðgjöf, greina áhættuþætti og veita fræðslu um meðgöngu og fæðingu.  
Hæfniskröfur 

• Íslenskt starfsleyfi sem ljósmóðir 

• Góð samskipta- og samvinnuhæfni, frumkvæði, 
skipulagshæfni og geta til að vinna sjálfstætt. 

• Góð íslenskukunnátta 

• Reynsla sem ljósmóðir í mæðravernd 

• Reynsla af leghálsskimunum 

• Góð almenn tölvukunnátta. 

Frekari upplýsingar um starfið 
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Ljósmæðrafélag Íslands hafa 
gert. Sækja skal um starfið á hve.is eða starfatorg.is. Með umsókn skal fylgja 

• Staðfest afrit af starfsleyfi. • Ferilskrá er inniheldur upplýsingar um nám og fyrri 
störf 

Möguleiki er á gistiaðstöðu þá daga sem unnið er. Starfshlutfall er 20%. Umsóknarfrestur er til og með 
03.10.2022. Nánari upplýsingar veitir Rósa Marinósdóttir - rosa.marinosdottir@hve.is - 432-1430 og 
Þura Björk Hreinsdóttir - thura.hreinsdottir@hve.is - 432-1000. Smelltu hér til að sækja um starfið 

Ljósmæður - Kvennadeild HVE á Akranesi 
Heilbrigðisstofnun Vesturlands (HVE) óskar eftir að ráða ljósmæður á Kvennadeild HVE á Akranesi.  
Um er að ræða fjölgun stöðugilda ljósmæðra með því markmiði að auka öryggi þjónustunnar og bæta 
starfsumhverfi. Markmiðið er að allar vaktir verði mannaðar með amk. tveimur ljósmæðrum. 
Aukningin nemur allt að þremur stöðugildum og óskum við eftir ljósmæðrum í 60-100% starfshlutfall í 
vaktavinnu.  
Aðstaða er á staðnum til að gista og greitt er akstursgjald fyrir starfsfólk sem ekki býr á Akranesi. 
Helstu verkefni og ábyrgð 

mailto:vesturland@vmst.is
mailto:thura.hreinsdottir@hve.is
mailto:birna.hallsdottir@hve.is
https://radningarkerfi.orri.is/?s=29968
mailto:rosa.marinosdottir@hve.is
mailto:thura.hreinsdottir@hve.is
https://radningarkerfi.orri.is/?s=30235
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Umönnun kvenna í áhættumæðravernd, fæðingum og sængurlegu. Umönnun kvenna eftir kvensjúkdómaaðgerðum. Dagdeildar-
þjónusta fyrir konur á meðgöngu og eftir fæðingu. 
Um deildina 
Bakvaktir eru á skurðstofu allann sólarhringinn, svæfingalæknir og sérfræðingur í fæðingarhjálp er einnig á vakt allann sólarhring-
inn. 
Deildin er heimilisleg og eru fæðingar um 300-350 á ári. 
Fjölbreytt og spennandi starf og mikilir möguleikar á að vinna sjálfstætt við að sinna konum í öllu barneingarferlinu.  
Hæfniskröfur 

• Íslenskt ljósmæðra og hjúkrunarleyfi. 

• Góð samskipta- og samvinnuhæfni, frumkvæði, 
skipulagshæfni og geta til að vinna sjálfstætt. 

• Góð íslenskukunnátta 

• Góð almenn tölvukunnátta. 

Frekari upplýsingar um starfið 
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Ljósmæðrafélag Íslands hafa 
gert. Sækja skal um starfið á hve.is eða starfatorg.is. Starfsleyfi skal fylgja umsókn. Upplýsingar um nám og 
fyrri störfu skulu einnig fylgja umsókn. Aðstaða er á staðnum til að gista og greitt er akstursgjald fyrir starfs-
fólk sem ekki býr á Akranesi. Starfshlutfall er 60-100%. Umsóknarfrestur er til og með 03.10.2022. Nánari 
upplýsingar veitir Hrafnhildur Ólafsdóttir - hrafnhildur.olafsdottir@hve.is - 432-1000 og 
Þura Björk Hreinsdóttir - thura.hreinsdottir@hve.is - 432-1000. Smelltu hér til að sækja um starfið 

Dagdeild skurðdeildar HVE - Akranes 
Heilbrigðisstofnun Vesturlands á Akranesi óskar eftir að ráða heilbrigðismenntaðan starfsmann til starfa á 
dagdeild skurðdeildar. 
Um er að ræða 100% stöðu í dagvinnu í eitt ár. Staðan er laus. 
Helstu verkefni og ábyrgð 
Starfið felur meðal annars í sér umsjón með biðlistum aðgerðasjúklinga, innkallanir sjúklinga vegna 
aðgerða. Útbúa og útfæra skurðplan fyrir skurðstofur HVE Akranesi. Umsjón með innskriftum liðskiptaað-
gerða og kvensjúkdómaaðgerða. Fjölbreytt verkefni og ábyrgð á öllum almennum verkefnum tengt dagdeild 
skurðdeildar fylgja starfinu. Mikið er lagt upp úr góðri samvinnu allra starfshópa þar sem fagmennska, 
umhyggja og virðing fyrir samstarfsfólki, skjólstæðingum og fjölskyldum þeirra er höfð að leiðarljósi.  Unnið 
eftir markmiðum stofnunarinnar.  
Hæfniskröfur 

• Heilbrigðismenntun frá viðurkenndri mennta-
stofnun. 

• Starfsleyfi landlæknis 

• Góð hæfni í mannlegum samskiptum. 

• Góð tölvukunnátta, sjálfstæði í starfi, frumkvæði, 
áreiðanleiki og jákvætt viðhorf. 

Frekari upplýsingar um starfið 
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og viðkomandi stéttarfélag hafa 
gert. Sótt er um starfið rafrænt á www.hve.is undir flipanum lausar stöður eða á starfatorg.is 
Umsókninni þurfa að fylgja staðfestar upplýsingar um menntun, starfsleyfi og fyrri störf. 
Kynningu má nálgast á: https://www.hve.is/frettir/lidskiptasetur-hve-leitar-af-starfsfolki/ 
Starfshlutfall er 100%. Umsóknarfrestur er til og með 03.10.2022. Nánari upplýsingar veitir Þura Björk 
Hreinsdóttir - thura.hreinsdottir@hve.is - 432-1000. Smelltu hér til að sækja um starfið 

Sérfræðingur kvensjúkdóma- og fæðingalæknir 
Hér með er auglýst staða sérfræðings í kvensjúkdóma- og fæðingalækningum við fæðinga- og kvensjúk-
dómadeild sjúkrahúss HVE, Akranesi. Um er að ræða 80% stöðu en möguleiki er á lægra starfshlutfalli, þá 
40% stöðu sem skiptist milli tveggja sérfræðinga eða fasta afleysingu eftir samkomulagi. Æskilegt er að við-
komandi geti hafið störf sem fyrst, eða eftir samkomulagi. 
Helstu verkefni og ábyrgð 

mailto:vesturland@vmst.is
mailto:hrafnhildur.olafsdottir@hve.is
mailto:thura.hreinsdottir@hve.is
https://radningarkerfi.orri.is/?s=30222
http://www.hve.is/
mailto:thura.hreinsdottir@hve.is
https://radningarkerfi.orri.is/?s=30224
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Móttaka sjúklinga á göngudeild, skurðaðgerðir á sviði kvensjúkdóma og fæðingahjálpar, auk bakvakta á 
fæðinga- og kvensjúkdómadeild HVE. Þátttaka í gæðastarfi. Þátttaka í kennslu heilbrigðisstétta og þjálfun 
sérnámsgrunnlækna. Tækifæri eru á þverfaglegri teymisvinnu í fjölbreyttu starfsumhverfi. 
Hæfniskröfur 
Sérfræðiviðurkenning sem kvensjúkdóma- og fæðingalæknir svo og starfsleyfi Embættis landlæknis er skil-
yrði. Sérþekking á sviði skurðlækninga við góðkynja sjúkdómum í kvenlíffærum er æskileg. Lögð er áhersla á 
faglegan metnað, jákvæðni, lipurð og áreiðanleika í samskiptum. Áskilinn er réttur til að hafna umsóknum 
frá einstaklingum sem ekki teljast uppfylla framangreind skilyrði. 
Frekari upplýsingar um starfið 
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Læknafélag Íslands hafa gert. 
Sækja skal um á hve.is eða starfatorg.is. Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilsskrá. Jafnframt skal 
leggja fram staðfestar upplýsingar um læknismenntun, læknisstörf og vísinda- og rannsóknarstörf ásamt 
staðfestu afriti af opinberu starfsleyfi. Mat á hæfni umsækjenda byggist á innsendum gögnum og viðtölum 
við umsækjendur. Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast til Þóris Bergmundssonar, fram-
kvæmdastjóra lækninga. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. 
Starfshlutfall er 40-80%. Umsóknarfrestur er til og með 03.10.2022. Nánari upplýsingar veitir Hrund Þór-
hallsdóttir - hrund.thorhallsdottir@hve.is - 432-1000 og Ásgeir Ásgeirsson - asgeir.asgeirsson@hve.is - 432-
1000. Smelltu hér til að sækja um starfið 

 
Skessuhorn 07.09.22 

mailto:vesturland@vmst.is
mailto:hrund.thorhallsdottir@hve.is
mailto:asgeir.asgeirsson@hve.is
https://radningarkerfi.orri.is/?s=29887
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Hvalfjarðarsveit  www.hvalfjardarsveit.is/ 
Járniðnaðarmaður/Metal worker/welder 
Suðuvinna plötusmíð og ýmis tilfallandi verkefni. Um er að ræða vaktarvinna dag og kvöldvakt. Dagvinna 
kemur einnig til greina. Vinna í starfsstöð Skipavíkur á Grundartanga 
Helstu verkefni og ábyrgð 

• Plötuskipti og suða með MIG/Mag. Brennsla á 
plötum ásamt ýmsu öðru 

Menntunar- og hæfniskröfur 

• Reynsla af störfum við járnsmíði. Sveinspróf eða 
suðuréttindi kostur 

Fríðindi í starfi 

• Ferðir til og frá vinnustað hádegismatur 

Umsóknarfrestur 8. október 2022. Járniðnaðarmaður/Metal worker/welder | Skipavík | Fullt starf Akranes | Alfreð (alfred.is) 

Leikskólakennari / leiðbeinandi óskast 
Leikskólakennari/leiðbeinandi óskast í 90% stöðu við leikskólann Skýjaborg 
Helstu verkefni og ábyrgð 

• Skýjaborg er tveggja deilda leikskóli í Melahverfi 
með allt að 40 börn. Í Skýjaborg gefst tækifæri til 
að takast á við fjölbreytt og skemmtileg verkefni 
sem tengjast þróun leikskólastarfs, samvinnu við 
Heiðarskóla og fleiri stofnanir. Hvalfjarðarsveit 
veitir starfsfólki sínu styrk til náms í leikskólakenn-
arafræðum og leikskólaliðanámi. Í Skýjaborg er 
stytting vinnuvikunnar með 7 klst. vinnudag / 35 

stunda vinnuviku og er afleysing í húsi fyrir stytt-
ingunni. 

Menntunar- og hæfniskröfur 

• Leyfisbréf til kennslu 

• Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum æskileg 

• Góðir skipulagshæfileikar 

• Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum 

• Góð íslenskukunnátta 

• Ef ekki fást leikskólakennarar verður litið til 
menntunar og reynslu. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir leikskólastjóri, Eyrún Jóna Reynisdóttir, í síma 433 8530 / 892 5510 og á 
netfangi. Umsókn ásamt starfsferilskrá skilað í tölvupósti til leikskólastjóra á netfangið: eyrun@hvalfjardar-
sveit.is. Umsækjandi þarf að geta hafið starf strax. Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Leikskólakennari / leiðbeinandi óskast | Leikskólinn Skýjaborg | Hlutastarf Akranes | Alfreð 

(alfred.is) 

Smiður - Þórshamar Byggingafélag ehf. 
Almenn smíðavinna. Vegna aukinna verkefna óskar Þórshamar Byggingafélag ehf. eftir smiðum og 
almennum starfsmönnum. Vinnutími 8-16 virka daga, mögulega lengur en sveigjanlegur líka. Kostur ef við-
komandi hefur reynslu af smíðavinnu en ekki skilyrði. Þórshamar Byggingafélag ehf. sinnir flestum teg-
undum af viðhaldi og nýbyggingum, bæði smærri og stærri verk. Umsóknir sendist til: Thorshamar.bygg-
ingafelag@gmail.com Umsóknarfrestur 30.09.2022. 
Forsenda ráðningar er að atvinnuleitandi hafi staðfestan bótarétt og uppfylli skilyrði vinnumarkaðsaðgerða 
sbr. reglugerð 918/2020, þar sem starfið er samþykkt sem vinnumarkaðsúrræði og kostað að hluta af 
Atvinnuleysistryggingasjóði. 

Húsnæðis- og umhverfisstjóri - Housing- and environmental manager - Panorama Glass 
Lodge ehf. 
Óskað er eftir húsnæðis- og umhverfisstjóra til að sinna umhverfisverkefni.
Helstu verkefni: 

• Þróa land með tilliti til vistfræðilegra þátta 

• Stjórna skógræktaráætlun í samvinnu við sjálfs-
eignarstofnanir 

• Tryggja að farið sé að öllum umhverfiskröfum fyrir 
VAKINN vottun 

• Umsjón með mengunar- og úrgangsvörnum 

• Tryggja náttúrulegt umhverfi í kringum skálana og 
lágmarka byggingaráhrif 

Aðstaða verkefni: 

• Tryggja rekstur skála, heitra potta og gufubaða 
(þ.e. garðvinnu, regluleg gluggahreinsun o.s.frv.) 

• Sjálfstætt skipulag á verkfærum og nauðsynlegu 
efni 

• Þekkja og innleiða umbætur 

• Þróa og bæta viðhaldsáætlanir 

• Framkvæma bilanaleit til að leysa minniháttar við-
gerðarvandamál 

mailto:vesturland@vmst.is
http://www.hvalfjardarsveit.is/
https://alfred.is/starf/jarnidnadarmadur-metal-worker-welder
mailto:eyrun@hvalfjardarsveit.is
mailto:eyrun@hvalfjardarsveit.is
https://alfred.is/starf/leikskolakennari-leidbeinandi-oskast-9
https://alfred.is/starf/leikskolakennari-leidbeinandi-oskast-9
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• Símaþjónusta fyrir gesti sem dvelja í skálunum til 
að veita tæknilega aðstoð ef þörf krefur 

• Skipuleggja þriðja aðila iðnaðarmenn (þ.e. rafvirkja 
eða smiður) ef þörf krefur 

• Flutningur á vörum til skála 

• Tryggja vönduð útlit skála 

• Tryggja snjólaust aðgengi að svæðinu og bygg-
ingum á veturna 

• Haltu öryggisbúnaði (þ.e. brunavarnaráðstöfunum) 
á sínum stað og virkan 

• Þróa og viðhalda neyðarferlum 

Verkefni hefst í nóvember 2022. Vinnutími er dagvinna, stundum um helgar. Launakjör skv. kjarasamn-
ingum/samkomulagi. Atvinnurekandi getur aðstoðað við leit húsnæði. Áhugasamir geta sótt um með því að 
senda umsókn á netfangið: andreas@panoramaglasslodge.com . Umsóknarfrestur er til og með 15. október 
2022. 
Seeeking an housing and environmental manager.
Requirements: 

• Bachelor in Environmental Science. 

• Very good English skills. 

• Manual dexterity and technical expertise. 
Environmental Tasks: 

• Develop land in terms of ecological aspects 

• Managing reforestation program in collaboration 
with non-profit organizations 

• Ensure compliance with all environmental 
requirements for VAKINN certification 

• Pollution and Waste Control management 

• Ensure a natural surrounding around the lodges 
and minimize construction impacts 

Facility Tasks: 

• Ensure operations of Lodges, hot tubs and saunas 
(i.e., gardening work, regular window cleaning etc.) 

• Independent organization of tools and necessary 
material 

• Identify and implement improvements 

• Develop and improve maintenance schedules 

• Perform troubleshooting to solve minor repair 
issues 

• Phone service for guests staying in the lodges to 
provide technical support if needed 

• Organize third party craftsmen (i.e., electricians or 
carpenter) if required 

• Transportation of goods to the lodges 

• Ensure a high-quality appearance of the lodges 

• Ensure snow-free access to the area and buildings 
in winter 

• Keep safety equipment (i.e., Fire Prevention 
Measures) in place and operational 

• Develop and maintain emergency procedures 

Start of project from November 2022. Working hours are daytime work, sometimes on weekends. 
Wages according to collective agreements. Please apply by filling in an online application here: www.vinnu-
malastofnun.is/eures and put "220704-02" in the field for employer. Last application date is October 15th 
2022. 

Vélsmiður / vélvirki - Hróarstindur ehf. 
Almenn vinna við járnsmíði og vélaviðgerðir. Meirapróf og vinnuvélaréttindi eru kostur. Vinnutími kl. 7.30-
16.00 mán. - fim. og kl. 7.30-14.25 fös. 37 tíma vinnuvika. Þarf að vera íslenskumælandi 
Laun skv. kjarasamningi Stétt.Vest. Möguleiki á bílfari til og frá vinnu frá Akranesi og Borgarnesi og einnig 
uppsveitum Borgarfjarðar. Umsóknir sendast til stefan@skipanes.is 
Forsenda ráðningar er að atvinnuleitandi hafi staðfestan bótarétt og uppfylli skilyrði vinnumarkaðsaðgerða 
sbr. reglugerð 918/2020, þar sem starfið er samþykkt sem vinnumarkaðsúrræði og kostað að hluta af 
Atvinnuleysistryggingasjóði. Umsóknarfrestur 30.09.2022. 

Borgarbyggð www.borgarbyggd.is 
Auglýst eftir kennurum í afleysingar 
Grunnskóli Borgarfjarðar auglýsir eftir kennurum sem fyrst í afleysingar vegna forfalla á Varmalandi í 2-3 
vikur og einnig vantar okkur í forfallakennslu við allar deildir skólans. Um er að ræða myndmennta- og tex-
tílkennslu auk almennrar kennslu á yngri stigum.  
Helstu verkefni og ábyrgð 

• Eflir með nemendum gagnrýna hugsun, virðingu 
fyrir sjálfum sér og öðrum, umhverfi og menningu. 

• Sýnir nemendum virðingu, áhuga og umhyggju. 

• Skapar góðan starfsanda og hvetjandi náms-
umhverfi. 

• Hefur jafnrétti að leiðarljósi. 

mailto:vesturland@vmst.is
mailto:andreas@panoramaglasslodge.com
http://www.borgarbyggd.is/
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• Kemur vel fram við nemendur og forráðamenn og 
virðir rétt þeirra. 

• Gætir trúnaðar við nemendur og forráðamenn og 
þagmælsku um einkamál þeirra sem hann fær vit-
neskju um í starfi sínu. 

• Vinnur með samstarfsfólki á faglegan hátt. 

• Fylgist með samskiptum nemenda sinna innbyrðis 
og grípur strax inn ef minnsti grunur leikur á einelti 
og fylgir þá vinnuferli áætlunar gegn einelti. 

• Vinnur í teymi með öðrum kennurum stigsins. 

• Situr kennara- og teymisfundi og aðra þá fundi sem 
skólastjórnin felur honum. 

• Tekur þátt í vinnu við skólanámskrá og ýmiss konar 
áætlanagerð innan skólans. 

• Færir námsmat, umsagnir og ástundun inn í 
Mentor 

• Vinnur eftir gildum, stefnu og áherslum skólans 
Menntunar- og hæfniskröfur 

• Leyfisbréf grunnskólakennara 

• Reynsla af kennslu i grunnskóla 

• Áhugi og metnaður fyrir að starfa með börnum og 
ungmennum 

• Jákvæðni og lipurð í samskiptum 

• Framtaksemi og sjálfstæði í vinnubrögðum 

• Metnaður í starfi 

Áhugasamir einstaklingar af öllum kynjum eru hvattir til að sækja um. Launakjör eru samkvæmt gildandi 
samningum Sambands íslenskra sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag. Umsókn skal fylgja náms- og 
starfsferilskrá ásamt afriti af prófskírteinum og starfsleyfi ef við á. Umsókn skal einnig fylgja  kynningarbréf. 
Öllum umsóknum verður svarað. Vinnutími: Dagvinna. Starfshlutfall: 60-100%. Starfssvið: Fjölskyldusvið 
Nánari upplýsingar veitir Helga Jensína Svavarsdóttir skólastjóri,  netfang: helga@gbf.is  – símanúmer: 
8611661. Auglýst eftir kennurum í afleysingar | Borgarbyggð | Fullt starf Reykholt í Borgarfirði | Alfreð (alfred.is) 

Hlutastarf í ræstingum - Borgarnes 
Borgarverk ehf. leitar eftir starfsfólki í ræstingar á skrifstofurými í Borgarnesi. Um er að ræða ræstingar einu 
sinni í viku. Kostur ef viðkomadi getur hafið störf sem fyrst. Umsóknarfrestur 3. október 2022. 
Helstu verkefni og ábyrgð 

• Ræstingar á skifstofurými 
Hlutastarf í ræstingum - Borgarnes | Borgarverk ehf | Hlutastarf Borgarnes | Alfreð (alfred.is) 

Góð störf í boði á Olís Borgarnesi 
Við óskum eftir ábyrgðarfullu og kraftmiklu starfsfólki á þjónustustöð okkar í Olís Borgarnesi. 
Vaktstjóra vaktir 8:00-20:00, Afgreiðsla vaktir 10:00-22:00, Afgreiðsla vaktir 18:00-22:00.   
Í boði er að taka hálfar vaktir eða hlutastörf fínt fyrir námsfólk. Afgreiðsla viðskiptavina og önnur tilfallandi 
störf. Upplýsingar hjá Jóni Inga borgarnes@olis.is eða í síma 8401782. 
Helstu verkefni og ábyrgð 

• Undir verksvið vaktstjóra fellur 

• ábyrgð á störfum og skipulagi 

• innan vaktar, afgreiðsla og sala, 

• vörumóttaka, framstilling og 

• almenn þjónusta við viðskiptavin og annað tilfal-
landi. 

Menntunar- og hæfniskröfur 

• Snyrtimennska og reglusemi 

• Jákvæðni, dugnaður,þjónustulund og hæfni 

• í mannlegum samskiptum 
Góð störf í boði á Olís Borgarnesi | Olís ehf. | Hlutastarf Borgarnes | Alfreð (alfred.is) 

Húsafell Chef (CDP) Hotel Restaurant 
Hótel Húsafell is hiring for the Winter season of 2022 - 2023 and we are looking for motivated and 
ambitious people for our hotel Kitchen and can offer what many hospitality professionals dream of, we 
work on shifts, 7 days on and 7 days off and a real sense of pride in work well done. We look for talent who 
share a common goal - people who, by nature, believe in treating others as we would have them treat us. 
 We are a fast past fine dining restaurant who focus on sustainability and value nature. Our kitchen 
concentrates on using French based kitchen techniques which are modified with Nordic and Japanese influ-
ences. 
Helstu verkefni og ábyrgð 

• Running your own station in the Kitchen 

• Cooking and service of food according to the 
restaurant’s quality and service standards. 

• Ensuring high levels of kitchen team performance. 

• Contributing to creating a harmonious environ-
ment amongst all staff within the restaurant. 

mailto:vesturland@vmst.is
https://alfred.is/starf/auglyst-eftir-kennurum-i-afleysingar
https://alfred.is/starf/hlutastarf-i-raestingum-borgarnes
https://alfred.is/starf/viltu-vinna-a-olis-borgarnesi
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• Demonstrates an ability to produce a high volume 
of work in a timely manner, which is of a high 
standard. 

• Has ability to effectively present information and 
respond to questions from managers and 
colleagues. Comes to work when rostered, is 

punctual and sets a good example of character and 
ethic. 

• Interacts positively, respectfully, and professionally 
with supervisors, co-workers, and members of the 
public. 

Menntunar- og hæfniskröfur 

• 3-5 Years of Previous experience in multiple 
culinary / F&B department 

• Ability to supervise, demonstrate and expedite in 
various kitchen production areas 

• A good understanding and practical knowledge of 
cooking French, Japanese and Icelandic cuisine 
would be beneficial 

• Demonstrate a clear understanding of managing 
your own station 

• Working knowledge of Food Saftey and HACCP 

• Icelandic Kennitala would be beneficial 

• Oral understanding of English 

• A team player 

Fríðindi í starfi 

• Food education is offered in seminars at the hotel 
which is done by the head chef 

• Staff food is offered on working days lunch and 
dinner 

• Housing is offered close to the Hotel 

• Joining a kitchen team with a positive atmosphere 

• The Usage of the Hotel facilities (Golf course, Geo 
thermal Pools, Canyon baths, outdoor activities) 

Húsafell Chef (CDP) Hotel Restaurant | Hótel Húsafell | Fullt starf Reykholt í Borgarfirði | Alfreð (alfred.is) 

Frístundaleiðbeinandi Kleppjárnsreykjum 
Okkur vantar manneskju í skemmtilegt og skapandi starf með börnum í frístund á Kleppjárnsreykjum fyrir 
skólaárið 2022-2023. Markhópur frístundar eru börn á aldrinum 6-9 ára. 
Í boði er hlutastarf þar sem vinnutíminn er frá 14:15-16:00 alla virka daga.  
Unnið er samkvæmt gæðaviðmiðum í frístundarstarfi og leggjum við mikið uppúr lýðræðisþáttöku barna, 
vinnum í opnu starfi, klúbbum og sértæku hópastarfi.  
Umsækjandi verður að hafa náð 18 ára aldri. 
Helstu verkefni og ábyrgð 

• Leiðbeina börnum í leik og starfi 

• Aðstoð við skipulagningu á faglegu frístundarstarfi. 

• Samvinna og samráð við börn og annað samstarfs-
fólk. 

• Samskipti og samstarf við foreldra, starfsfólk skóla 
og aðra sem koma að starfi frístundar. 

Menntunar- og hæfniskröfur 

• Mikilvægt að hafa áhuga á að starfa með börnum 

• Sýna frumkvæði, gleði og sjálfstæði í starfi og hafa 
góða færni í mannlegum samskiptum. 

• Reynsla af starfi með börnum er kostur. 

• Hreint sakavottorð í samræmi við lög og reglur 
Borgarbyggðar. 

• Góð íslenskukunnátta. 

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns eru hvattir til að 
sækja um. Launakjör samkvæmt gildandi samningum Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi 
stéttarfélags. Umsókn skal fylgja náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af prófskírteinum og starfsleyfi. 
Umsókn fylgi einnig kynningarbréf. Öllum umsóknum verður svarað. Starfssvið: Fjölskyldusvið. 
Starfshlutfall: Hlutastarf. Nánari upplýsingar um störfin veitir Sigríður Dóra Sigurgeirsdóttir, tómstundafull-
trúi á netfanginu siggadora@borgarbyggd.is 

Leikskólakennari á Hnoðraból 
Við leitum eftir öflugum og drífandi einstaklingi sem sýnir metnað og frumkvæði í starfi.  Laus er til 
umsóknar 100% staða leikskólakennara Leitað er eftir einstaklingum sem er tilbúnir til að viðhalda og 
byggja upp öflugt skólasamfélag. Hnoðraból er í nýju húsnæði  við grunnskólann að Kleppjárnsreykjum  í 
Reykholtsdal.  Leikskólinn er tveggja deilda og þar  dvelja að jafnaði um 30 börn og  störfum við eftir hug-
myndafræðinni Leiðtoginn í mér. Við skólann starfar samstillt og metnaðarfullt starfsfólk sem leggur áherslu 
á að mæta fjölbreytileika barnahópsins með virðingu og stuðla að vellíðan barna og góðum skólabrag. 
Helstu verkefni og ábyrgð 

mailto:vesturland@vmst.is
https://alfred.is/starf/husafell-chef-cdp-hotel-restaurant
mailto:svala@umsb.is


Vinnumálastofnun Vesturlandi               29.09.2022 
Stillholti 18, 300 Akranes.  Sími 515-4800 (þjónustuver)  vesturland@vmst.is  
   

 

15 
 

• Leikskólakennari vinnur að uppeldi og menntun 
leikskólabarna samkvæmt starfslýsingu leikskóla-
kennara og stefnu sveitarfélag 

Menntunar- og hæfniskröfur 

• Leikskólakennaramenntun 

• Góð færni í mannlegum samskiptum 

• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð 

• Skipulagshæfni, frumkvæði og metnaður 

• Góð íslenskukunnátta 

• Reynsla af menntun og uppeldi leikskólabarna 

• Ef ekki fæst leikskólakennari í starfið kemur til 
greina að ráða starfsmennmeð háskólapróf eða 
aðra uppeldismenntun og /eða reynslu. 

Möguleiki á ódýru leiguhúsnæði. Vinnutími: Dagvinna. Starfshlutfall: 100%. Starfsvið: Fjölskyldusvið. 
Umsóknarfrestur: 12. október 2022. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst eða samkvæmt 
nánara samkomulagi. Umsókn skal fylgja náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af prófskírteinum ef við á. 
Umsókn fylgi einnig kynningarbréf. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfé-
laga  við viðkomandi stéttarfélag. Við hvetjum áhugasama um að sækja um óháð kyni og uppruna. 
Nánari upplýsingar veitir Sjöfn G. Vilhjálmsdóttir leikskólastjóri, sjofn@borgarbyggd.is eða í síma 433-7180. 
Leikskólakennari á Hnoðraból | Borgarbyggð | Fullt starf Reykholt í Borgarfirði | Alfreð (alfred.is) 

Sérkennslustjóri - Leikskólinn Hnoðraból 
 Við leitum eftir öflugum og drífandi einstaklingi sem sýnir metnað og frumkvæði í starfi.  Laus er til 
umsóknar 50% staða sérkennslustjóra. 
Leitað er eftir einstaklingum sem er tilbúnir til að viðhalda og byggja upp öflugt skólasamfélag. 
Hnoðraból er í nýju húsnæði  við grunnskólann að Kleppjárnsreykjum  í Reykholtsdal.  Leikskólinn er tveggja 
deilda og þar  dvelja að jafnaði um 30 börn og  störfum við eftir hugmyndafræðinni Leiðtoginn í mér. Við 
skólann starfar samstillt og metnaðarfullt starfsfólk sem leggur áherslu á að mæta fjölbreytileika barna-
hópsins með virðingu og stuðla að vellíðan barna og góðum skólabrag. 
Helstu verkefni og ábyrgð 

• Skipulagning, framkvæmd og endurmat sérkennslu 
í leikskólanum 

• Frumgreiningar 

• Ráðgjöf til starfsmanna 

• Miðlun upplýsinga til foreldra og starfsmanna leik-
skóla 

• Umsjón námsgagna 

• Gerð einstaklingsnámskráa 

• Ráðgjöf og samvinna við foreldra 

• Fundir og viðtöl vegna sérkennslumála 

• Þátttaka í stjórnendateymi leikskólans 

• Sér um samskipti við skólaþjónustu 
Menntunar- og hæfniskröfur 

• Leikskólasérkennaramenntun, þroskaþjálfa-
menntun eða önnur sambærileg menntun sem 
nýtist í starfi 

• Framhaldsmenntun í sérkennslufræðum æskileg 

• Reynsla af sérkennslu 

• Sterk fagleg sýn 

• Jákvæðni, frumkvæði, áhugi og metnaður 

• Góð færni í mannlegum samskiptum 

• Sjálfstæði í vinnubrögðum 

• Góð íslenskukunnátta 

Vinnutími: Dagvinna. Starfshlutfall: 50%. Starfsvið: Fjölskyldusvið. Umsóknarfrestur: 12. október 2022 
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst eða samkvæmt nánara samkomulagi. Umsókn skal 
fylgja náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af prófskírteinum ef við á. Umsókn fylgi einnig kynningar-
bréf.  Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga  við viðkomandi stéttarfé-
lag. Við hvetjum áhugasama um að sækja um óháð kyni og uppruna. Nánari upplýsingar veitir Sjöfn G. Vil-
hjálmsdóttir leikskólastjóri í síma 433-7180 eða 862-0064. Sérkennslustjóri - Leikskólinn Hnoðraból | Borgarbyggð | Hlutastarf Reyk-

holt í Borgarfirði | Alfreð (alfred.is) 

Byggingahönnuður - Borgarnes 
Verkís óskar eftir að ráða byggingarverkfræðing, -tæknifræðing eða byggingafræðing í útibú Verkís í Borgar-
nesi. Starfið felur í sér fjölbreytt hönnunarverkefni á breiðu sviði innan mannvirkjagerðar. útboðsgagnagerð 
og kostnaðaráætlanagerð auk verkeftirlits.  
Menntunar- og hæfniskröfur 

• Háskólapróf í byggingarverkfræði, byggingartæknifræði eða byggingafræði 

• Reynsla af hönnun í mannvirkjagerð 

• Góð kunnátta í teikniforritum t.d. AutoCad, Revit eða Civil 3D 

• Þekking á BIM aðferðafræðinni og notkun líkana við hönnun er kostur 

mailto:vesturland@vmst.is
mailto:sjofn@borgarbyggd.is
https://alfred.is/starf/leikskolakennari-a-hnodrabol-11
https://alfred.is/starf/serkennslustjori-leikskolinn-hnodrabol-4
https://alfred.is/starf/serkennslustjori-leikskolinn-hnodrabol-4
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• Gott vald á íslensku, ensku og gott vald á einu Norðurlandamáli er kostur. 

Starfsstöð er í Borgarnesi. Starfsstöðvar Verkís á Vesturlandi eru í Borgarnesi og á Akranesi. Umsóknar-
frestur er til og með 30. september 2022. Nánari upplýsingar veita: Anna María Þráinsdóttir útibússtjóri, 
anmt@verkis.is og Ari Guðmundsson sviðsstjóri starfsstöðvasviðs, arg@verkis.is . 
Byggingahönnuður - Borgarnes | Verkís | Fullt starf Borgarnes | Alfreð (alfred.is) 

Matreiðslumaður óskast til starfa 
Hótel Varmaland og veitingastaðurinn Calor leita að matreiðslumanni, sem hefur metnað til að veita 
gestum hótelsins framúrskarandi þjónustu og upplifun. Í eldhúsi Calor töfra kokkarnir fram ljúffengar kræs-
ingar, árstíðatengdan „a la carte“ matseðil og hópamatseðil. Eins er boðið upp á sérsniðna matseðla með 
fjölbreyttum veitingum við ýmis tækifæri. 
Unnið er á 7 - 7  vöktum  
Helstu verkefni og ábyrgð 

• Ábyrgð á starfsstöð í eldhúsi 

• Ábyrgð á umgengni, umhirðu og þrifum í eldhúsi í 
samræmi við kröfur heilbrigðiseftirlits 

• Önnur tilfallandi verkefni í samvinnu við yfirmat-
reiðslumann 

Menntunar- og hæfniskröfur 

• Sveinspróf í matreiðslu og eða meistarapróf 

• Reynsla af sambærilegu starfi 

• Geta unnið sjálfstætt og í teymi 

• Frumkvæðni, skipulagshæfni og sjálfstæð vinnu-
brögð 

• Snyrtimennska, stundvísi og sveigjanleiki 

• Jákvæðni og vilji til að takast á við fjölbreytt verk-
efni 

Fríðindi í starfi 

• Húsnæði í boði, matur á vinnutíma 

Matreiðslumaður óskast til starfa | Hótel Varmaland | Fullt starf Borgarnes | Alfreð (alfred.is) 

Meiraprófsbílstjóri óskast - Borgarnes 
Íslenska Gámafélagið leitar að tveimur öflugum meiraprófsbílstjórum í fullt starf tímabundið á starfsstöð 
félagsins í Borgarnesi.Fystu starfsdagar eru 15. mars 2022 og svo 1 maí 2022 til september 2022. 
Hæfniskröfur: 

• Meirapróf (C og/eða CE) 

• Íslensku- og/eða enskukunnátta 

• Framúrskarandi þjónustuvilji og sveigjanleiki 

• Jákvæðni og samskiptahæfni 

• Heilsuhraustur  

• Réttindi til að aka með tengivagn (CE) er kostur 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Gunnar Þór, gunnarh@igf.is . Hjá Íslenska gámafélaginu höfum við jafn-
rétti að leiðarljósi og hvetjumöll kyn að sækja um starfið.  
Íslenska Gámafélagið is looking for 2 powerful full-time drivers for a full-time job temporarily at the 
company's office in Borgarnes. The first working days are 15 March 2022 and then 1 May 2022 and until 
September 1, 2022. 
Qualification requirements: 

• Driving license C and / or CE 

• Proficiency in Icelandic and / or English 

• Excellent service and flexibility 

• Positivity and communication skills 

• Healthy 

• The right to drive a trailer (CE) is an advantage 

Further information about the job is provided by Gunnar Þór, gunnarh@igf.is . At Íslenska Gámafélagið, we 
have equality as a guiding principle and encourage all genders to apply for the job. Meiraprófsbílstjóri óskast - Borgar-

nes | Íslenska gámafélagið | Tímabundið Borgarnes | Alfreð (alfred.is) 

Starfsmaður fasteigna og útisvæða við Landbúnaðarháskóla Íslands á Hvanneyri 
Starfsmaður óskast í 100% starf til þess að sinna fasteignum og útisvæðum Landbúnaðarháskóla Íslands á 
Hvanneyri. 
Helstu verkefni og ábyrgð 

• Húsvarsla og aðstoð við rekstrarsvið og kennslu-
skrifstofu 

• Umhirða fasteigna, innviða og útisvæða 

• Viðhald og eftirlit með nemendagörðum LbhÍ 

• Viðhaldsverkefni innan- og utanhúss 

• Grassláttur, trjáklippingar, umhirða gróðurbeða og 
almenn útistörf 

• Umsjón með snjómokstri og aðgengismálum að 
skólanum 

• Önnur tilfallandi verkefni 
Hæfniskröfur 

mailto:vesturland@vmst.is
mailto:anmt@verkis.is
mailto:arg@verkis.is
https://alfred.is/starf/byggingahoennudur-borgarnes
https://alfred.is/starf/matreidslumadur-oskast-til-starfa-5
mailto:gunnarh@igf.is
https://alfred.is/starf/meiraprofsbilstjori-oskast-borgarnes-7
https://alfred.is/starf/meiraprofsbilstjori-oskast-borgarnes-7
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• Iðnmenntun æskileg (s.s. pípulagnir, smíði, raf-
virkjun, skrúðgarðyrkja) 

• Vinnuvélaréttindi skilyrði 

• Haldgóð reynsla af ýmsum verklegum fram-
kvæmdum 

• Þekking og reynsla af viðhaldi fasteigna og útis-
væða 

• Þjónustulund og góð samskiptahæfni 

• Samstarfsvilji og frumkvæði 

Frekari upplýsingar um starfið: Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra 
og viðkomandi stéttarfélag hafa gert. Starfshlutfall er 100%. Umsóknarfrestur er til og með 05.10.2022. 
Nánari upplýsingar veitir Guðmunda Smáradóttir, mannauðs- og gæðastjóri - gudmunda@lbhi.is - 433 5000 
Kristín Theodóra Ragnarsdóttir, rekstrar- og fjármálastjóri - theodora@lbhi.is - 433 5000. Smelltu hér til 
að sækja um starfið 

Snæfellsbær www.snb.is 
Vaktstjóri / Shift Manager - Sker Restaurant ehf. 

Sker Restaurant leitar að jákvæðum og hressum einstaklingi í stöðu vaktstjóra.
Helstu verkefni og ábyrgð: 

• Framreiðsla 

• Vaktskipulag 

• Bókun og móttaka hópa 

• Undirbúningur og frágangur á veitingasal 
Menntunar- og hæfniskröfur: 

• Tungumálakunnátta, því fleiri tungumál því betra. 
Enska skilyrði. 

• Reynsla af stjórnunarstöðu á veitingastað er kostur 

• Geta til þess að vinna undir álagi 

• Metnaður í starfi 

• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð 

• Fagmannaleg framkoma og snyrtimennska 

• Skipulagshæfileikar 

• Hreint sakavottorð 

• Rík þjónustulund og jákvæðni 

• Úrlausnagóður einstaklingur 

Umsóknarfrestur er til og með: 29/09/22. Vinsamlegast sendið umsókn ásamt ferilskrá á netfangið: 
info@skerrestaurant.is 
Sker Restaurant, located in the town of Ólafsvík in West Iceland seeks a person with a positive mindset to 
take over a management position. 
Main tasks and responsibilities: 

• Serving food 

• Preparation of shift schedule 

• Preparation for the reception of groups and book-
ing online 

• Assist with finishing at the beginning and end of 
the shift 

• (cleaning) 

• other miscellaneous work pertaining to the 
restaurant 

Educational and qualifications requirements: 

• Experience in management at a restaurant 

• Good English proficiency and preferably ability in 
more languages 

• A resolute induvidual 

• Rich sence of service and a positive mindset 

• Experience from management on restaurant is a 
advantage 

• Ability to work under pressure 

• Ambition in work 

• Initiative and independent working methods 

• Professional appearance and grooming 

• Organizational skill

The employer can provide or assist with finding housing. Clean criminal record required.  
Please apply before 29/09/22 by filling in an online application here: www.vinnumalastofnun.is/eures and put "220916-03" in the 
field for employer. 

Grundarfjörður Grundarfjörður (grundarfjordur.is) 
Kjörbúðin Grundarfirði Verslunarstjóri 
Kjörbúðin Grundarfirði leitar eftir verslunarstjóra í fullt starf. 
Kjörbúðin er skemmtilegur og líflegur vinnustaður og hentar starfið einstaklingum af öllum kynjum. 
Verslunarstjóri ber ábyrgð á rekstri verslunar og hefur umsjón með almennri starfsmannastjórnun. 
Helstu verkefni og ábyrgð 

• Ábyrgð á rekstri verslunar 
• Samskipti við viðskiptavini og birgja 

• Ábyrgð á vöruframsetningu og áfyllingum 

mailto:vesturland@vmst.is
mailto:gudmunda@lbhi.is
mailto:theodora@lbhi.is
https://radningarkerfi.orri.is/?s=30158
https://radningarkerfi.orri.is/?s=30158
http://www.snb.is/
https://www.grundarfjordur.is/
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• Ábyrgð á birgðahaldi í verslun 

• Helstu verkefni 

• Áfyllingar á vörum 

• Afgreiðsla 

• Þjónusta við viðskiptavini 

• Framstillingar 
Menntunar- og hæfniskröfur 

• Menntun í viðskipta- eða verslunarfræðum mikill 
kostur 

• Marktæk reynsla af stjórnun hjá verslunar- og/eða 
þjónustufyrirtæki 

• Styrkleiki í mannlegum samskiptum, sjálfstæð 
vinnubrögð, skipulagshæfni og reglusemi 

Fríðindi í starfi 

• Heilsustyrkur til starfsmanna í boði 

• Afsláttarkjör í verslunum Samkaupa 

• Velferðaþjónusta Samkaupa 

Allar nánari upplýsingar veitir Aldís Ólöf rekstrarstjóri Kjörbúða aldis@samkaup.is . Umsóknarfrestur 30. 
september 2022. Kjörbúðin Grundarfirði Verslunarstjóri | Kjörbúðin | Fullt starf Grundarfjörður | Alfreð (alfred.is) 

Kjörbúðin Grundarfirði - Hlutastarf 
Kjörbúðin Grundarfirði leitar eftir starfsfólki í hlutastörf, hentar vel með skóla. 
Kjörbúðin er skemmtilegur og líflegur vinnustaður og hentar starfið einstaklingum af öllum kynjum. 
Helstu verkefni 
- Áfyllingar á vörum 
- Afgreiðsla 
- Þjónusta við viðskiptavini 
- Framstillingar 
Hæfniskröfur: 
- Rík þjónustulund 
- Sjálfstæði 
- Snyrtimennska 

- Skipulögð vinnubrögð 
Annað: 
- Heilsustyrkur til starfsmanna í boði  
- Afsláttarkjör í verslunum Samkaupa 
- Velferðaþjónusta Samkaupa 
Fríðindi í starfi 
- Heilsustyrkur til starfsmanna í boði 
- Afsláttarkjör í verslunum Samkaupa 
- Velferðaþjónusta Samkaupa 

Kjörbúðin Grundarfirði - Hlutastarf | Kjörbúðin | Hlutastarf Grundarfjörður | Alfreð (alfred.is) 

Starf á leikskóla 
Leikskólinn Sólvellir óskar eftir umsóknum frá einstaklingum sem hafa áhuga og tíma til að vinna tíma-
bundið í afleysingum á leikskólanum, bæði á deildum og í eldhúsi. Vinnufyrirkomulag getur verið sveigjan-
legt og starfshlutfall einnig. Fólk á öllum aldri er hvatt til að sækja um, frá 18 ára aldri. Leitað er að já-
kvæðum einstaklingum sem hafa áhuga á að vinna með börnum, búa yfir lipurð í mannlegum samskiptum 
og eru sveigjanlegir og tilbúnir til að takast á við fjölbreytt, faglegt og lifandi leikskólastarf. Íslenskukunnátta 
nauðsynleg. Umsóknarfrestur er til og með 30. sept.nk. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. 
Nánari upplýsingar um starfið veitir Heiðdís Lind Kristinsdóttir, leikskólastjóri, í síma 438 6645 eða með því 
að senda fyrirspurnir á heiddis@gfb.is . Vinsamlegast athugið að Grundarfjarðarbær áskilur sér rétt til að 
fara fram á sakavottorð umsækjenda. Sótt er um starf við afleysingar á vef Grundarfjarðarbæjar, 
www.grundarfjordur.is . Leikskólinn Sólvellir er þriggja deilda leikskóli með rúmlega 40 nemendur á 
aldrinum 1-4 ára. Skólinn starfar eftir viðurkenndum hugmyndum og kenningum í uppeldisfræði. 
Vakin er athygli á stefnu Leikskólans Sólvalla um jafnan hlut kynja í störfum. Vinsamlegast sendið umsókn 
ásamt ferilskrá á netfangið: sigurlaug@grundarfjordur.is . 

Stykkishólmur  www.stykkisholmur.is 
--- 
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mailto:aldis@samkaup.is
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https://alfred.is/starf/kjoerbudin-grundarfirdi-hlutastarf
mailto:heiddis@gfb.is
http://www.grundarfjordur.is/
mailto:sigurlaug@grundarfjordur.is
http://www.stykkisholmur.is/
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Dalabyggð www.dalabyggd.is 
Rafvirki/vélfræðingur Búðardal 
RARIK ohf auglýsir eftir rafvirkja eða vélfræðingi til starfa í vinnuflokki fyrirtækisins á Vesturlandi með 
aðsetur í Búðardal. Hér er um fjölbreytt starf að ræða í öflugum vinnuflokki sem vinnur við dreifikerfi RARIK 
á Vesturlandi. Við hvetjum bæði konur og karla til að sækja um. 
Helstu verkefni og ábyrgð 

• Viðhald á dreifikerfi RARIK 

• Eftirlit með tækjum og búnaði 

• Viðgerðir 

• Nýframkvæmdir 

• Vinna samkvæmt öryggisreglum 
Menntunar- og hæfniskröfur 

• Sveinspróf í rafvirkjun eða vélfræði 

• Reynsla af rafveitustörfum æskileg 

• Öryggisvitund 

• Almenn tölvukunnátta 

• Drifkraftur og geta til að vinna sjálfstætt 

• Bílpróf 

Nánari upplýsingar veitir Hreiðar Gunarsson , deildarstjóri framkvæmdasviðs á Vesturlandi eða starfs-
mannastjóri RARIK í síma 528 9000.  Ferilskrá skal skila með umsókn. Umsóknarfrestur 10. október 2022. 
Rafvirki/vélfræðingur Búðardal | RARIK ohf. | Fullt starf Búðardalur | Alfreð (alfred.is) 

Lyfjaútibú Búðardal - Hlutastarf 
Við leitum að starfsmanni í hlutastarf og afleysingar í verslun Lyfju Búðardal. Um er að ræða starf við sölu 
og þjónustu. Verslunin er opin kl. 11-16 alla virka daga. Viðkomandi þarf að hafa góða þjónustulund, vera 
jákvæður og kurteis. 
Helstu verkefni: 

• Almenn afgreiðslustörf 

• Ráðgjöf til viðskiptavina um val á vörum 

• Afgreiðsla á kassa 

• Áfyllingar í verslun 

• Afhending lyfja gegn lyfseðli 

• Afgreiðsla á lausasölulyfjum og ráðgjöf um val og 
notkun þeirra 

Hæfniskröfur: 

• Rík þjónustulund 

• Áhugi á mannlegum samskiptum 

• Jákvæðni og gott viðmót 

• Geta til að starfa undir álagi 

• Reynsla af verslunarstörfum er kostur 

Allir umsækjendur þurfa að hafa ágæta íslensku- og enskukunnáttu og vera að minnsta kosti 18 ára og er 
um framtíðarstarf að ræða. Nánari upplýsingar veitir Kristín Perla Sigurbjörnsdóttir, lyfsali í Lyfju Borgarnesi, 
s. 437 1168 / kristinperla@lyfja.is  Lyfjaútibú Búðardal - Hlutastarf | Lyfja | Hlutastarf Búðardalur | Alfreð (alfred.is) 

Viðgerðamaður K.M. Þjónustan ehf. 
Vantar vanan mann í almennar bíla og tækjaviðgerðir. Gott væri að viðkomandi hefði meirapróf þar sem að 
við erum líka með dráttarbílaþjónustu. Vinnutími almennt frá 8-17. Stuðst við kjarasamninga SGS 
Umsóknir sendist til km@km.is . Umsóknarfrestur 31.10.2022. 

Mosfellsbær: Auglýst á vef Mosfellsbæjar 
https://mosfellsbaer.hcm.is/storf/ 
Auglýst á www.alfred.is 
Auglýst á www.vmst.is 
Auglýst á www.mbl.is 

Auglýst á www.job.is 
Auglýst á www.storf.is  
Auglýst á www.starfatorg.is

Auglýst á www.tvinna.is  Auglýst á www.intellecta.is
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