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Laus störf 
Akranes 
Sviðsstjóri mennta- og menningarsviðs 
Akraneskaupstaður leitar að öflugum stjórnanda til starfa. Sveitarfélagið starfar samkvæmt aðferðarfræði 
heilsueflandi og barnvæns samfélags og er í fararbroddi hvað varðar innleiðingu farsældarlöggjafarinnar. 
Helstu málflokkar sem heyra undir sviðið eru menntamál, frístundastarf, æskulýðs- og forvarnarstarf, í-
þróttir og heilsuefling og menningar- og safnamál. 
Helstu verkefni og ábyrgð 

• Dagleg stjórnun og rekstur sviðsins, þ.m.t. umsjón 
og eftirlit með starfsemi og rekstri stofnana sem 
heyra undir sviðið 

• Undirbúningur og eftirfylgni mála úr fagráði og 
nefndum sem undir sviðið heyrir 

• Undirbúningur að gerð og framkvæmd fjárhagsá-
ætlunar í mennta- og menningarmálum í samráði 
við miðlæga stjórnsýslu og stjórnendur stofnana 

• Ábyrgð á stefnumörkun í málaflokkum sem falla 
undir sviðið 

• Leiðir ytra og innra samstarf og samþættingu 
starfsemi sviðsins þvert á málaflokka 

• Stuðlar að farsælu samstarfi við Íþróttabandalag 
Akranes 

• Umsjón með starfsemi dagforeldra 

• Söfnun ýmissa lykilupplýsinga um málaflokka svið-
sins 

Menntunar- og hæfniskröfur 

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi 

• Þekking og reynsla af sambærilegu starfi 

• Leiðtogahæfileikar ásamt reynslu af því að leiða 
breytingar 

• Þekking og reynsla af rekstri og mannaforráðum 

• Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu, 
stefnumótunarvinnu, þjónustustarfsemi og á-
ætlanagerð 

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

• Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum 

• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti 

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Sviðsstjóri 
heyrir beint undir bæjarstjóra. Umsóknum skal fylgja starfsferilskrá ásamt kynningarbréfi þar sem fram 
koma ástæður umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni til starfsins. Nánari upplýsingar um starfið 
veitir Haraldur Benediktsson, bæjarstjóri haraldurb@akranes.is og Steinar Adolfsson, sviðsstjóri fjármála- 
og þjónustusviðs steinar.adolfsson@akranes.is . Umsóknarfrestur 31.05.23. Sviðsstjóri mennta- og menningarsviðs 

| Akraneskaupstaður (alfred.is) 

Umsjónarkennari - Afleysing í 3-6 mánuði 
Valgreinakennsla í 1.-10. bekk 
Helstu verkefni og ábyrgð: Grundaskóli er heildstæður grunnskóli með um 680 nemendur og 110 starfs-
menn. Í Grundaskóla er metnaðarfullt skólastarf, gott starfsumhverfi og góð samvinna starfsfólks, nemenda, 
foreldra og annarra samstarfsaðila skólans. Í Grundaskóla eru gerðar kröfur til nemenda og starfsfólks um 
dugnað, reglusemi, góða umgengni, góða ástundun og gagnkvæma virðingu. dugnað, reglusemi, góða 
umgengni, góða ástundun og gagnkvæma virðingu. 
Menntunar- og hæfniskröfur 

• Leyfi til að nota starfsheitið kennari 

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

• Reynsla og áhugi á að starfa með börnum 

• Hæfni og áhugi á að starfa og tileinka sér teymis-
vinnu 

• Frumkvæði í starfi og faglegur metnaður 

• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð og stundvísi 

• Hreint sakavottorð 

• Góð kunnátta í íslensku 

Umsóknir má finna á alfred.is en einnig er hægt að sækja um í þjónustuveri Akraneskaupstaðar að Dalbraut 
4. Umsóknarfrestur er til og með 24. maí n.k. Laun eru samkvæmt kjarasamningi Félags grunnskólakennara 
(FG) eða viðkomandi stéttarfélags fagaðila og Samninganefndar sveitarfélaga (SNS). Nánari upplýsingar veita 
Sigurður Arnar Sigurðsson skólastjóri í tölvupósti á netfangið sigurdur.arnar.sigurdsson@grundaskoli.is og 
Flosi Einarsson, aðstoðarskólastjóri flosi.einarsson@grundaskoli.is. Upplýsingaa má einnig afla með því að 
hringja á skrifstofu skólans í síma 433-1400. Umsjónarkennari - Afleysing í 3-6 mánuði | Grundaskóli (alfred.is) 
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Cultivation Scientist 
The ocean is critical to human and planetary health —but ocean health is in rapid and accelerating decline. 
We believe that we have the responsibility —and ability —to act. Running Tide is a global ocean health 
company. We’re looking to hire a Cultivation Scientist to assist scale our macroalgae cultivation efforts into 
our brand new research- and production facility in Akranes, Iceland. 
As a Cultivation Scientist you will establish clean macroalgal cultures of various species, help bring online 
cultivation systems of various sizes up to 1000L photobioreactors, perform R&D work and implement learn-
ings into a standard operation practice. 
Helstu verkefni og ábyrgð 

• Establish and maintain a clean culture collection of 
various macroalgae species. 

• Cultivate macroalgae in systems ranging from 
flasks to 1000L photobioreactors. 

• Take part in extensive R&D work and method 
development. 

• Help the team optimize the flow of biomass 
through the production facility. 

• Characterize effects of various chemical, biological, 
and physical parameters/inputs on algal growth, 
development, and carbon uptake. 

• Apply lessons learned through operation of 
cultivation systems to achieve targeted outcomes 
such as new cultivars and increased biomass 
productivity. 

• Develop macroalgae processing techniques for dif-
ferent types of cultures, as well as substrate 
inoculation techniques suitable for large scale 
implementation. 

• Write reports on conducted experiments and 
present to the team. 

Menntunar- og hæfniskröfur 

• Experience with working in a lab environment. 

• Preferably a M.Sc. degree in biotechnology, 
biology, biochemistry, phycology, biological 
engineering, marine biology, aquatic chemistry, 
aquaculture, or related field. 

• Capable of independent, creative, critical thinking 
and problem-solving; effective communication and 
teamwork skills. 

• Experience working with macroalgae is an 
advantage, but not required. 

Cultivation Scientist | Running Tide (alfred.is) 

Staða deildastjóra í leikskólanum Akraseli 
UNESCO leikskólinn Akrasel er að leita eftir öflugum deildarstjóra sem er tilbúinn til þess að taka þátt í 
skemmtilegu og metnaðarfullu leikskólastarfi. Ert þú með leiðtogahæfileika og brennur fyrir fjölbreyttu 
starfi með börnum ? Við vinnum eftir Heimsmarkmiðum og Barnasáttmála Sameinuðu þjóðana ásamt því 
að vinna með umhverfismennt. 
Helstu verkefni og ábyrgð 

• Vinnur að og ber ábyrgð á uppeldi og menntun 
leikskólabarna samkvæmt starfslýsingu deildar-
stjóra 

• Ber ábyrgð á stjórnun, skipulagningu, framkvæmd 
og mati starfsins á deildinni 

• Annast daglega verkstjórn á deildinni og ber ábyrgð 
á miðlun upplýsinga 

• Ber ábyrgð á að unnið sé eftir skólanámskrá og að 
öll börn fái kennslu og umönnun við hæfi 

• Leiðir þróun starfs og verkefna á deild 

• Ber ábyrgð á foreldrasamvinnu 

• Önnur verkefni skv. starfslýsingu og sem yfirmaður 
felur starfsmanni 

Menntunar- og hæfniskröfur 

• Leyfisbréf sem kennari 

• Leiðtogahæfni / reynsla af leikskólastarfi. 

• Áhugi á teymisvinnu 

• Lipurt viðmót og sveigjanleiki 

• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð 

• Góð íslenskukunnátta skilyrði 

• Áhugi og vilji til þess að taka þátt í umhverfis-
vænum og líflegum skólabrag 

Með umsók skulu fylgja: 

• Afrit af leyfisbréfi 

• Starfsferilskrá, skrá yfir menntun 

• Nafn / nöfn á umsagnaraðilum  

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og FL/KÍ. Eingöngu er tekið við 
umsóknum í gegnum ráðningavef Alfreðs. Öllum umsóknum verði svarað þegar ákvörðun um ráðningu 
hefur verið tekin. Þeir sem ráðnir eru til starfa í leikskólum Akraneskaupstaðar þurfa að undirrita heimild til 
að aflað sé upplýsinga úr sakaskrá. Nánari upplýsingar um starfið gefa: Guðrún Bragadóttir, leikskólastjóri  S: 
4331260 gudrun.bragadottir@akrasel.is og Sigurrós Ingimarsdóttir S:4331262 ros@akrasel.is . Umsóknar-
frestur 05.06.23. Staða deildastjóra í leikskólanum Akraseli | Leikskólinn Akrasel (alfred.is) 
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Ræsting og mötuneyti 
Um er að ræða 50% starf. Ræsting á Smiðjuvöllum 15 og umsjón með morgunkaffi og hádegisverði fyrir 
starfsmenn. Umsóknarfrestur 15.06.23. Ræsting og mötuneyti | Bifreiðastöð ÞÞÞ (alfred.is) 

UNESCO Leikskólinn Akrasel á Akranesi 
Kennslustjóri stoðþjónustu /sérkennslustjóri. Óskum eftir leiðtoga til að þróa teymisvinnu í stoðþjónustu 
leikskólans. Teymisvinnan er hugsuð sem leið til þess að efla leikskólastarf án aðgreiningar ásamt því að 
stuðla að þátttöku allra starfsmanna í leikskólanum til þess að bregðast við þörfum og hegðun barna á skil-
virkan hátt. Allir starfsmenn vinna í þágu farsældar og eru því samábyrgir í velferð barna. 
Helstu verkefni og ábyrgð 

• Er faglegur ábyrgðarmaður stoðþjónustu, þróun, 
skipulagningu, framkvæmd og endurmati í sam-
starfi við stjórnendur leikskólans 

• Skipuleggur gagnaöflun og skráningar vegna frum-
greininga í samráði við foreldra, starfsmenn deilda 
og fagaðila 

• Ber ábyrgð skýrslugerðum og gagnavörslu stoð-
þjónustu 

• Miðlar upplýsingum til foreldra, starfsmanna og á 
milli skólastiga 

• Vinnur náið með foreldrum barna, situr fundi og 
viðtöl eftir þörfum. Veitir foreldrum stuðning, 
fræðslu og ráðgjöf 

• Aðstoðar og/eða sinnir þjálfun í samráði við 
starfsmenn deilda og fagaðila 

• Gegnir hlutverki tengiliðar í samþættri þjónustu í 
þágu farsældar barna 

• Tekur þátt í samstarfsverkefnum er falla undir 
menntastefnu Akraneskaupstaðar og á samvinnu 
við stofnanir bæjarins eins og við á 

Menntunar- og hæfniskröfur 

• Leyfisbréf leikskólakennara eða aðra háskóla-
menntun sem nýtist í starfi 

• Reynsla af vinnu í stoðþjónustu /sérkennslu og 
stjórnun 

• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð 

• Lipurt viðmót, sveigjanleiki og hæfni til að geta 
unnið hratt og vel úr ólíkum málum í fjölbreyttum 
aðstæðum. 

• Þekking og reynsla af algengustu greiningargögnum 
og prófum sem nýtt eru í leikskóla 

• Góð íslenskukunnátta skilyrði 

• Áhugi og vilji til þess að taka þátt í umhverfis-
vænum og líflegum skólabrag 

Með umsók skulu fylgja: 

• Afrit af leyfisbréfi 

• Starfsferilskrá, skrá yfir menntun 

• Nafn / nöfn á umsagnaraðilum  

• Kynning á þínum hugmyndum um starfið og mögu-
lega þróun þess 

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðeigandi stéttarfélags. Ein-
göngu er tekið við umsóknum í gegnum ráðningavef Alfreðs. Öllum umsóknum verði svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu hefur verið tekin. Þeir sem ráðnir eru til starfa í leikskólum Akraneskaupstaðar þurfa að undir-
rita heimild til að aflað sé upplýsinga úr sakaskrá. Nánari upplýsingar um starfið gefa: Guðrún Bragadóttir, 
leikskólastjóri  S: 4331260 gudrun.bragadottir@akrasel.is . Anney Ágústsdóttir, verkefnastjóri mennta-og 
menningasviðs Akraneskaupstaðar  S: 8481667 anney@akranes.is . Umsóknarfrestur 31.05.23. UNESCO Leik-

skólinn Akrasel á Akranesi | Leikskólinn Akrasel (alfred.is) 

Umsjón mjólkurdeildar 
Hjá Krónunni starfar fjölbreyttur hópur fólks og við leggjum mikið upp úr því að skapa góðan vinnustað. 
Vinnutími er alla virka daga frá 08:00-15:00 
Hlutverk og ábyrgð: 

• Áfyllingar 

• Frágangur 

• Framstillingar 

• Gæði á mjólkurvörum 

• Pantanir 

• Önnur störf sem stjórnandi felur starfsmanni 
Hæfniskröfur: 

• Ábyrgur einstaklingur 

• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð 

• Góðir samskiptahæfileikar 

• Reynsla úr verslunarstarfi kostur 

Krónan býður upp á fjölbreyttan og metnaðarfullan vinnustað. Hjá Krónunni starfa um þúsund manns, við 
eigum ánægðustu viðskiptavinina 6. árið í röð og erum með jafnlaunavottun VR. Umsóknarfrestur er til og 
með 24. maí. 
Fríðindi í starfi 

• Styrkur til heilsueflingar 

• Aðgangur að Velferðarþjónustu Krónunnar 

• Afsláttarkjör hjá N1, Krónunni og ELKO 

Umsjón mjólkurdeildar | Krónan (alfred.is) 
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Reikningsskil og endurskoðun - Vesturland 
KPMG er alþjóðlegt fyrirtæki sem leggur áherslu á að veita viðskiptavinum sínum framúrskarandi þjónustu 
með sjálfbærni að leiðarljósi og býður upp á frábær tækifæri til starfsþróunar í sveigjanlegu og fjölbreyttu 
vinnuumhverfi. Hefur þú áhuga á reikningsskilum og endurskoðun? Við leitum nú að drífandi og talna-
glöggum einstaklingum sem hafa áhuga á að vinna við að veita viðskiptavinum KPMG þjónustu á sviði reikn-
ingsskila, skatta og endurskoðunar ársreikninga. Okkur vantar starfsfólk bæði á skrifstofur okkar á Akranesi 
og í Borgarnesi.Ef að þú hefur lokið, stundar eða stefnir á M.Acc nám og vilt auka hæfni þína og reynslu hjá 
leiðandi fyrirtæki á sínu sviði þá viljum við endilega heyra frá þér. 
Dæmi um verkefni og ábyrgð: 

• Þjónusta við fyrirtæki og opinbera aðila á sviði; 

• Endurskoðunar og annarrar staðfestingarvinnu, s.s. 
á sviði sjálfbærni. 

• Reikningsskila og gerð ársreikninga. 

• Skattskila og tengdra mál. 

• Annað; 

• Ýmis ráðgjafartengd verkefni. 

• Verkefni tengd gæðamálum og faglegu starfi 
KPMG. 

• Aðrar tilfallandi greiningar og verkefni. 

 
Hæfniskröfur: 

• Brennandi áhugi á viðskiptum og að kynnast 
starfsemi fyrirtækja. 

• Viðskiptamenntun æskileg og kostur að hafa lokið, 
vera í eða stefna að M.Acc gráðu. 

• Reynsla af endurskoðun, bókhaldi og/eða reikn-
ingsskilum er kostur en ekki nauðsynleg. 

• Góð tölvufærni, greiningarhæfni og enskukunnátta. 

• Frumkvæði, vandvirkni og öguð vinnubrögð. 

• Hæfni til að vinna í teymi sem og sjálfstætt auk 
ríkrar þjónustulundar. 

Í samræmi við markmið okkar í jafnréttismálum hvetjum við allt fólk til að sækja um óháð kyni. 
Nokkur dæmi um kosti þess að vinna hjá KPMG: 

• Fjölbreytt verkefni og tækifæri til að hafa jákvæð 
áhrif á viðskiptavini og samfélagið. 

• Frábær tækifæri til að læra af leiðandi sérfræð-
ingum hjá KPMG á Íslandi og erlendis. 

• Möguleikar á að þróast í starfi. 

• Aðgangur að heilsustyrk, samgöngustyrk og styrk 
fyrir tímum hjá sálfræðingi. 

• Sveigjanleiki í starfi. 

• Einn launaður dagur á ári til sjálfboðavinnu. 

• Og margt fleira. 

Umsóknarfrestur er til og með 28. maí 2023. Umsóknir ásamt ferilskrá og kynningarbréfi óskast fylltar út á 
ráðningarsíðu KPMG (hlekkur hér til hliðar til að sækja um).Nánari upplýsingar veitir Hildur Steinþórsdóttir 
sérfræðingur í mannauðsmálum á hsteinthorsdottir@kpmg.is. Reikningsskil og endurskoðun - Vesturland | KPMG á 

Íslandi (alfred.is) 

Bókhald - Akranes 
KPMG er alþjóðlegt fyrirtæki sem leggur áherslu á að veita viðskiptavinum sínum framúrskarandi þjónustu 
með sjálfbærni að leiðarljósi og býður upp á frábær tækifæri til starfsþróunar í sveigjanlegu og fjölbreyttu 
vinnuumhverfi.  
Sérfræðingur í bókhaldi á Akranesi: Við leitum nú að öflugum einstaklingi með reynslu og þekkingu af bók-
halds- og launavinnslu til að starfa á skrifstofu okkar á Akranesi. Starfsfólk okkar þarf almennt að geta tekið 
frumkvæði og unnið sjálfstætt, vera lausnamiðað og njóta fjölbreytni í verkefnum, tileinka sér tækni-
nýjungar, sem og að eiga auðvelt með samskipti við samstarfsfólk og viðskiptavini. 
Hæfniskröfur 

• Viðskiptamenntun æskileg. 

• Góð reynsla af bókhaldi er nauðsynleg, kostur ef 
viðkomandi hefur einnig reynslu af launavinnslu. 

• Reynsla af notkun Navision er kostur. 

• Enskukunnátta æskileg. 

• Frumkvæði, vandvirkni og öguð vinnubrögð. 

• Jákvæðni í samstarfi, lausnamiðað viðhorf og rík 
þjónustulund. 

Nokkur dæmi um kosti þess að vinna hjá KPMG: 

• Fjölbreytt verkefni og tækifæri til að hafa jákvæð 
áhrif á viðskiptavini og samfélagið. 

• Frábær tækifæri til að læra af leiðandi sérfræð-
ingum og þróast í starfi. 

• Aðgangur að heilsustyrk, samgöngustyrk og styrk 
fyrir tímum hjá sálfræðingi. 

• Sveigjanleiki til að vinna frá mismunandi skrif-
stofum og að heiman þegar við á. 

• Einn launaður dagur á ári til sjálfboðavinnu. 

• Og margt fleira.

Umsóknarfrestur er til og með 28. Maí. Umsóknir ásamt ferilskrá og kynningarbréfi óskast fylltar út á ráðn-
ingarsíðu KPMG (hlekkur hér til hliðar til að sækja um). Nánari upplýsingar veitir Hildur Steinþórsdóttir sér-
fræðingur í mannauðsmálum á hsteinthorsdottir@kpmg.is . Bókhald - Akranes | KPMG á Íslandi (alfred.is) 
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Cultivation Technician 
Running Tide is a global ocean health company. Our fast-growing, multidisciplinary teams of world-class 
scientists, engineers, and maritime operators, design and implement interventions that rebalance Earth’s 
carbon cycle, decarbonize global supply chains, restore marine ecosystems, and revitalize coastal 
communities. Our corporate operations, business development, communications, and policy teams support 
Running Tide’s front-line workers in scaling our interventions to tackle humanity’s most urgent challenges: 
restoring ocean health and combating climate change. Our Agronomy team is developing technology for 
scalable production, deployment, and offshore growth of modular macroalgal cultivation systems as a 
central part of Running Tide’s carbon sequestration platform. Robust execution and continuous 
improvement of our algal cultivation processes are critical to realizing this goal. We’re looking to add 
a Cultivation Technician to our team at our R&D facility, called Alda, which is based in Akranes, Iceland. This 
role will primarily involve the cultivation of different macroalgae species in flasks and photobioreactors 
(PBRs), monitoring and collecting process data to improve future operations, and collaborating with our 
field operations team to aid in tasks such as field sampling and deployments of algal seeded substrate. 
Helstu verkefni og ábyrgð 

• Perform routine maintenance of equipment includ-
ing setup, operation, monitoring, and adjustment 
of cultivation units. 

• Clean and organize lab spaces, glassware, 
cultivation tanks, and other laboratory/culture 
materials. 

• Operate various laboratory equipment such as 
photobioreactors, microscopy systems, fluid 
pumps, computer workstations, and instrument 
probes/sensors. 

• Record, maintain, and archive daily data logs for 
cultivation experiments and production runs. 

• Assist with experimental-type and production-type 
hatchery operations, such as sporulation, 
seedstock biomass production, inoculation, and 
controlled cultivation trials. 

• Inventory, track and order hatchery consumables. 

• Execute measurement and data acquisition 
protocols as directed by the Director of Agronomy 
or Cultivation Scientist. 

• Collaborate with the operations teams to support 
ongoing experiments. 

• Develop Standard Operating Procedures (SOPs) for 
regular activities performed by the cultivation 
technician; review and improve upon existing 
hatchery SOPs 

Menntunar- og hæfniskröfur 

• Capable of independent, creative, critical thinking 
and problem-solving; effective communication and 
teamwork skills 

• Meticulous attention to detail 

• Degree/coursework in biochemistry, phycology, 
biological engineering, marine biology, aquatic 
chemistry, aquaculture, or related field 

• Experienced in water quality monitoring, testing, 
and adjustments 

• Adaptive to evolving objectives and workflow; able 
to conduct various established and novel algal 
hatchery processes 

• Mechanical experience/aptitude 
(operating/repairing pumps, basic plumbing sy-
stems, etc.) 

• Eager to continue learning and make iterative 
process improvements 

• Able to work in unconventional settings (in our 
macroalgae hatcheries, on the water, in the field 
throughout the year) 

• Previous experience in aquaculture or related lab-
type setting 

Bonus Points 

• Experience with macroalgae in a laboratory or field 
setting 

• Experience working with a variety of laboratory 
equipment 

• Experience with scientific image capture, 
microscopy, and image analysis 

Our teams operate with utmost persistence. We are tackling the world’s most difficult and important 
problems, and we are unwavering in our motivation to find a solution. At our core, we are innovators 
driven to do "more good" rather than "less bad" in the world. Running Tide is committed to building a 
diverse team, bringing as many possible perspectives to bear on the unprecedented challenges facing our 
planet. We are committed to building an inclusive environment where people of all backgrounds  can come 
to do their best work. Cultivation Technician | Running Tide (alfred.is) 

  

mailto:vesturland@vmst.is
https://alfred.is/starf/cultivation-technician


Vinnumálastofnun Vesturlandi                        24. maí 2023 
Smiðjuvöllum 28, 300 Akranes.  Sími 515-4800 (þjónustuver)  vesturland@vmst.is  

Afgreiðsla  - Clippers ehf. 
Óskum eftir starfsmanni í afgreiðslu í verslun Orkunnar á Akranesi. Almenn afgreiðslustörf á pizzum, ís og 
fleiru. Starfsmaður þarf að vera 18 ára eða eldri. Unnin er vaktavinna (dag-, kvöld- og helgarvinna) og 
launakjörin eru skv. kjarasamningum SA/Eflingar. Fullt starf eða hlutastarf kemur til greina. Um framtíðar-
vinnu er að ræða. Íslenskukunnátta er skilyrði. Umsóknir má senda á netfangið alla@sbarro.is . Afgreiðsla á 

Akranesi | sbarro (alfred.is) 

Matreiðslumaður // Chef & Kitchen staff 
Veitingastaðurinn Galito leitar að metnaðarfullu matreiðslufólki og starfsfólki í eldhúsið sem langar að starfa 
í líflegu og skapandi umhverfi. 
Við óskum eftir starfsfólki í eftirfarandi störf : 

• Matreiðslumenn / konur 

• Matreiðslunemar 

• Aðstoð í eldhúsi 

Ef þú vilt slást í hópinn sendu þína umsókn á doddi@galito.is . Allar umsóknir eru meðhöndlaðar sem 
trúnaðarmál. Galito Restaurant is looking for ambitious chefs and kitchen assistants who want to work in a 
lively and creative environment. To apply please send your CV to doddi@galito.is . All applications are 
confidential. 

Starfsfólk með reynslu í málmiðnaði 
Vilt þú taka þátt í að breyta matvælavinnslu á heimsvísu? Vegna aukinna verkefna á alþjóðlegum markaði 
óskum við eftir kraftmiklu fólki: 
Hæfnis- og menntunarkröfur 
• Reynsla sem nýtist í starfi 
• Reynsla af suðu á ryðfríu stáli 

• Sjálfstæð og vönduð vinnubrögð 
• Áreiðanleiki og stundvísi 

Við hvetjum bæði konur og karla til að sækja um! Nánari upplýsingar um störfin veitir Ólafur Njáll Jakobsson 
(oli@skaginn3x.com). Starfsfólk með reynslu í málmiðnaði | Skaginn 3X ehf. (alfred.is) 

Heimavistarstjóri - Viltu vera ungu fólki innan handar? 
Hjá Fjölbrautaskóla Vesturlands á Akranesi (FVA) er laust til umsóknar starf heimavistarstjóra. Við skólann er 
starfrækt heimavist með 30 tveggja manna herbergjum. Leitað er að fjölhæfum starfsmanni sem á gott með 
að umgangast ungt fólk, hugsar í lausnum, getur skapað heimilislegt andrúmsloft og byggt upp traust og 
jákvæðan aga. Íbúð fylgir starfinu. Unnið er á vöktum. FVA er framsækinn og traustur framhaldsskóli sem 
starfar samkvæmt þremur gildum; jafnrétti, virðingu og fjölbreytileika. Nemendur eru um 450 talsins og 
starfsfólk skólans um 70. 
Helstu verkefni og ábyrgð 

• Umsjón með íbúum heimavistar 

• Eftirlit með húsakynnum 

• Þrif á sameiginlegum svæðum og minniháttar við-
hald 

Hæfniskröfur 

• Reynsla af faglegu starfi með ungu fólki 

• Menntun í uppeldisfræðum, félags- eða sálfræði er 
kostur 

• Mjög góð samskiptahæfni og létt lund 

Frekari upplýsingar um starfið: 
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Sameyki hafa gert. 
Umsókn skal fylgja starfsferilsskrá og kynningarbréf auk afrits af prófskírteinum ef við á. 
Tilgreina skal meðmælendur og skila sakavottorði. Ákvörðun um ráðningu byggir á innsendum gögnum og 
viðtölum. Tekið er mið af jafnréttisáætlun FVA við ráðningu í öll störf. Öllum umsóknum verður svarað. 
Ráðið verður í stöðuna frá 1. ágúst 2023. Starfshlutfall er -100%. Umsóknarfrestur er til og með 30.05.2023. 
Nánari upplýsingar veitir: Steinunn Inga Óttarsdóttir - steinunn@fva.is - 855 5720. Smelltu hér til að sækja 
um starfið 
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Starfsmaður á flutningasviði 
Um er að ræða starf á flutningasviði. 
Helstu verkefni og ábyrgð 

• Bókun á flutningi í lofti, á láði og legi til viðskipta-
vina víðs vegar í heiminum. 

• Skipulag flutnings svo tryggja megi réttan afhend-
ingardag vöru. 

• Öflun tilboða frá flutningsfyrirtækjum. 

• Gerð pökkunar- og flutningsskjala. 

• Samskipti við viðskiptavini innan lands og erlendis. 

• Yfirferð kostnaðarreikninga. 
Menntunar- og hæfniskröfur 

• Marktæk reynsla af flutningsmiðlun. 

• Góð almenn menntun. 

• Nákvæmni og útsjónarsemi í ríkum mæli. 

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

Starfsmaður á flutningasviði | Skaginn 3X ehf. (alfred.is) 

Hvalfjarðarsveit 
Sumarstarf í mötuneyti 
Við leitum að hressu og duglegu fólki í sumarstörf í mötuneytið okkar á Grundartanga. Störfin eru bæði í 
dagvinnu og á 8 tíma dag- og kvöldvöktum. Við leggjum áherslu á heilsusamlegt, öruggt og ánægjulegt 
starfsumhverfi og góðan starfsanda og viljum fá þig með okkur í lið! Starfsfólki bjóðast ferðir til og frá Akra-
nesi, Borgarnesi og af höfuðborgarsvæðinu. 
Menntunar- og hæfniskröfur 

• Sjálfstæð og örugg vinnubrögð 

• Þjónustulund og góð samskiptahæfni 

• Vandvirkni 

• Öryggisvitund 

• Snyrtimennska og stundvísi 

Sótt er um sumarstörfin á www.nordural.is. Við hvetjum áhugasöm til að sækja um sem fyrst. Nánari upp-
lýsingar í síma 430 1000 eða á mannaudur@nordural.is. Öllum umsóknum verður svarað og trúnaði heitið.   
Sumarstarf í mötuneyti | Norðurál (alfred.is) 

Framleiðsla - Cement Production Workers 
BM Vallá leitar að öflugu starfsfólki til að slást í samhentan hóp í Smellinn, einingaframleiðslu BM Vallá 
á Akranesi. Vegna stækkunar verksmiðjunnar eru nokkur stöðugildi í boði. Meginhlutverk starfsins er fram-
leiðsla á forsteyptum einingum. Um er að ræða 100% framtíðarstarf með skilgreindum vinnutíma frá kl. 
07:30-16:50. 
BM Vallá is looking for production workers to join their team in Akranes, Iceland. The job is in the pre-cast 
production unit and involves building and producing pre-cast units used for buildings and constructions. 
The factory is currently expanding and needs experienced constructions workers for the team. 
This is a full-time, future role with defined working hours from 07:30-16:50 with a lunch break. 
We pay competitive wages and there are various benefits for full time employees such as full work clothes 
included, health initiatives and assistance with language learning as well as career progression plann-
ing. We can also assist with housing in Akranes. 
Helstu verkefni og ábyrgð 

• Framleiðsla á forsteyptum einingum 

• Járnabending og niðurlögn steypu 

• Production of pre-cast units 

• Metal work and cement pouring 
Menntunar- og hæfniskröfur 

• Reynsla af byggingarvinnu er kostur 

• Reynsla af mótasmíði mikill kostur 

• Stundvísi, jákvæðni og framúrskarandi lipurð í sam-
skiptum 

• Íslensku og/eða enskukunnátta er kostur 

• Experience in construction work is an advantage 

• Experience in carpentry is a great advantage 

• Some knowledge of English is an advantage 

Umsóknir óskast rafrænt í gegnum Alfreð. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. Framleiðsla - Cement 

Production Workers | BM Vallá (alfred.is) 
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Meiraprófsbílstjóri - Vesturland 
Við leitum að öflugum, áreiðanlegum og jákvæðum einstakling með meiraprófsréttindi á starfsstöðina okkar 
á Akranesi. Við erum að leita eftir aðila sem er með meirapróf C og CE réttindi og er með vinnuvélaréttindi. 
Hlutverk meiraprófsbílstjóra er að þjónusta viðskiptavini okkar við losun á ílátum frá fyrirtækjum, sveitarfé-
lögum og einstaklingum. Öll kyn eru hvött til að sækja um. Hjá Terra umhverfisþjónustu vinnum við í því alla 
daga að gera góða hluti fyrir umhverfið. 
Helstu verkefni og ábyrgð 

• Akstur, lestun og losun 

• Samskipti og þjónusta við viðskiptavini 

• Önnur tilfallandi verkefni 
Menntunar- og hæfniskröfur 

• Meirapróf C og CE 

• Vinnuvélaréttindi 

• Jákvæðni og áreiðanleiki 

• Þjónustulund og samskiptahæfni 

• Íslensku- og/eða enskukunnátta 

Með umsókn skal fylgja ferilskrá. Nánari upplýsingar veitir Lilja Þorsteinsdóttir, rekstrarstjóri Terra 
umhverfisþjónustu á Vesturlandi, lilja@terra.is . Meiraprófsbílstjóri - Vesturland | Terra umhverfisþjónusta hf (alfred.is) 

Málmiðnaðarmenn/Steelwork Grundartanga 
Við leitum að einstaklingum með fagmenntun eða starfsreynslu á sviði vélvirkjunar og/eða stálsmíði á 
starfsstöð fyrirtækisins á Grundartanga. Nemar hvattir til að sækja um starf. Lögð er áhersla á að ráða hæft 
og áhugasamt fólk sem axlar ábyrgð og sýnir frumkvæði í starfi. Það er markmið HD að einstaklingar sem 
sinna starfinu af áhuga og nýta hæfileika sína til fulls eigi raunverulega möguleika á því að byggja sig upp í 
starfi innan fyrirtækisins. 
Helstu verkefni HD: 

• Heildarlausnir fyrir iðnað 

• Vélaviðgerðir og vélsmíði 

• Vöruhönnun, -þróun og tæknileg aðstoð 

• Stálsmíði úr svörtu / ryðfríu stáli og áli 

• Rennismíði í sérsmíði og fjöldaframleiðslu 
Menntunar og hæfniskröfur: 

• Stálsmíði, vélvirkjun, rennismíði, vélfræði eða 
önnur menntun sem nýtist í starfi 

• Reynslumiklir einstaklingar á sviði stálsmíði og 
vélaviðgerða koma til greina en nema eru einnig 
hvattir til að sækja um 

• Hæfni í mannlegum samskiptum og færni til að 
vinna vel í teymi 

• Öguð vinnubrögð og gott skipulag 

• Metnaður til að skila góðu starfi 

• Enskukunnátta er kostur 

Samkeppnishæf laun í boði. 
Boðið upp á ferðir frá Akranesi, Borgarnesi og Reykjavík. 
Allar nánari upplýsingar um starfið veitir: Páll Indriði Pálsson | pallip@hd.is 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
We are looking for individuals with either education or experience in mechanics and/or steelwork related 
fields for our workshop in Grundartangi. Students encouraged to apply for job. 
Emphasis is placed on recruiting qualified, motivated and well-trained people who take responsibility and 
show initiative at work.It is HD's goal that individuals who do the job with interest and make full use of 
their talents have a real chance of building a career within the company. 
HD's main tasks: 

• Complete solutions for industry 

• Machinery repair and machine construction 

• Product design, development and technical supp-
ort 

• Black/stainless steel and aluminum steel 
construction 

• Lathework in customization and mass production 

Education and qualifications: 

• Steel construction, mechanics, machinist, 
mechanics or other education useful on the job 

• Experienced individuals in the field of steelmaking 
and machinery repair are considered but students 
are also encouraged to apply for job 

• Skills in human interaction and skills to work well 
in a team 

• Disciplined practices and good organization 

• Ambition to deliver a good job 

• Icelandic language skills are an advantag

Competitive salary. Transportation available from Akranes, Borgarnes and Reykjavík. All further information 
on the job will be provided: Páll Indriði Pálsson | pallip@hd.is . Málmiðnaðarmenn/Steelwork Grundartanga | HD 

(alfred.is) 
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Viltu stækka með okkur? 
Við leitum að jákvæðu og metnaðarfullu fólki í framleiðslustörf á Grundartanga. Norðurál er eitt stærsta 
iðnfyrirtæki á Íslandi og með gangsetningu nýrrar framleiðslulínu í steypuskálanum erum við að stækka enn 
frekar. Nýja framleiðslulínan mun auka verðmæti álsins okkar án þess að stækka kolefnisspor fram-
leiðslunnar. Við erum því að stækka teymið okkar og viljum gjarnan fá þig til liðs við okkur. Starfsstöðin er á 
Grundartanga, en starfsfólki bjóðast ferðir til og frá Akranesi, Borgarnesi og af höfuðborgarsvæðinu. Starfs-
fólk hefur möguleika á að afla sér vinnuvélaréttinda á kostnað fyrirtækisins. 
Menntunar- og hæfniskröfur 

• 18 ára lágmarksaldur 

• Mikil öryggisvitund og árvekni 

• Heiðarleiki og stundvísi 

• Góð samskiptahæfni 

• Dugnaður og sjálfstæði 

• Bílpróf er skilyrði 

Norðurál leggur áherslu á heilsusamlegt, öruggt og ánægjulegt starfsumhverfi og góðan starfsanda. Við 
hvetjum fólk af öllum kynjum að sækja um. Sótt er um starfið á nordural.is. Farið verður með allar umsóknir 
og fyrirspurnir sem trúnaðarmál. Nánari upplýsingar um starfið veitir Heiðrún Eiríksdóttir í síma 430 1000 
og heidrunde@nordural.is. Viltu stækka með okkur? | Norðurál (alfred.is) 

Laus staða kennara í Heiðarskóla skólaárið 2023 - 2024 
Heiðarskóli auglýsir eftir metnaðarfullum kennara sem er reiðubúinn að leggja sig fram við að mæta þörfum 
allra barna í góðu samstarfi við samstarfsfólk og foreldra. Um tímabundna ráðningu er að ræða frá 1. ágúst 
2023 – 31. júlí 2024. 
Kennslugreinar eru: 100% staða list- og verkgreinar; myndmennt, smíði og tónmennt. 
Menntunar og hæfniskröfur 

• Leyfisbréf til kennslu. 

• Reynsla af teymiskennslu og fjölbreyttum kennslu-
háttum æskileg. 

• Hæfni til að skipuleggja nám í fjölbreyttum nem-
endahópi þar sem allir fá að njóta sín á eigin for-
sendum. 

• Lipurð í samskiptum, jákvæðni og sveigjanleiki í 
starfi. 

• Færni í samvinnu og teymisvinnu. 

• Góð íslenskukunnátta. 

Nánari upplýsingar um störfin veitir Sigríður Lára Guðmundsdóttir skólastjóri í síma 433 8525. Umsóknar-
frestur er til og með 2. júní og skal senda umsóknir ásamt starfsferilskrá í tölvupósti á netfang skólastjóra; 
sigridur.gudmundsdottir@hvalfjardarsveit.is. Öllum umsóknum verður svarað. Starfið hentar öllum kynjum. 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Laus staða 

kennara í Heiðarskóla skólaárið 2023 - 2024 | Hvalfjarðarsveit (hvalfjardarsveit.is) 

Stuðningsfjölskyldur fyrir börn óskast 
Félagsþjónusta Hvalfjarðarsveitar leitar eftir fjölskyldum/einstaklingum sem eru tilbúnar að gerast stuðn-
ingsfjölskyldur fyrir börn. Hlutverk stuðningsfjölskyldna felst í því að taka barn/börn inn á heimilið í stuttan 
tíma, að jafnaði eina-tvær helgar í mánuði skv. samningi þar um. Um er að ræða börn með fötlun og/eða 
börn sem þurfa stuðning. Við leitum að fjölskyldum/einstaklingum sem eru færir um að skapa öruggar 
aðstæður með hlýju og nærgætni en skýrum mörkum. Um er að ræða verktakavinnu. Frekari upplýsingar og 
reglur Hvalfjarðarsveitar um stuðningfjölskyldur má finna hér: Nánari upplýsingar veitir Elín Thelma Ró-
bertsdóttir, félagsmálastjóra í síma 433-8500 eða á netfanginu felagsmalastjori@hvalfjardarsveit.is  
Stuðningsfjölskyldur fyrir börn óskast | Hvalfjarðarsveit (hvalfjardarsveit.is) 
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100% starf skipulags- og byggingarfulltrúa laust til umsóknar 
Laust er til umsóknar starf skipulags- og byggingarfulltrúa Hvalfjarðarsveitar. Um er að ræða 100% starf 
innan stjórnsýslu sveitarfélagsins. Leitað er að metnaðarfullum aðila til að stýra fjölbreyttum verkefnum í 
skipulags- og byggingarmálum sveitarfélagsins. 
Helstu verkefni og ábyrgðarsvið: Skipulags- og byggingarfulltrúi hefur yfirumsjón með skipulags- og bygg-
ingarmálum sveitarfélagsins, þjónustar íbúa Hvalfjarðarsveitar á því málefnasviði og er ráðgefandi fyrir 
sveitarstjórn og umhverfis-, skipulags-, náttúruverndar- og landbúnaðarnefnd og vinnur skv. samþykktum 
þeirra. Eftirfarandi heyrir m.a. undir verkefna- og ábyrgðarsvið skipulags- og byggingarfulltrúa Hvalfjarðar-
sveitar: 

• Yfirumsjón, framkvæmd og málsmeðferð skipulags- 
og byggingarmála í sveitarfélaginu. 

• Leyfisveitingar, eftirlit, umsagnir, skráning mann-
virkja og úttektir ásamt staðfestingu eignaskipta-
yfirlýsinga. 

• Útgáfa framkvæmdaleyfa og eftirlit með að fram-
kvæmdir séu í samræmi við skipulag og útgefin 
leyfi. 

• Umsýsla vegna stofnun lóða í sveitarfélaginu ásamt 
umsjón með lóðaúthlutunum. 

• Skipulagsgerð, undirbúningur, úrvinnsla og verk-
stjórn. 

• Undirbúningur nefndarfunda, lögformleg afgreiðsla 
erinda og eftirfylgni mála. 

• Gerð starfs- rekstrar-, og framkvæmdaáætlana fyrir 
þá málaflokka sem undir hann heyra. 

Skipulags- og byggingarfulltrúi ber ábyrgð á meðferð, skráningu og varðveislu gagna, úrvinnslu og upplýs-
ingagjöf, stefnumótun, þróun verklags og þjónustugæða. Skipulags- og byggingarfulltrúi er starfsmaður 
umhverfis-, skipulags,- náttúruverndar- og landbúnaðarnefndar. 
Almennt stjórnunarsvið: Skipulags- og byggingarfulltrúi starfar og stjórnar í samræmi við lög og reglugerðir 
sem gilda um skipulags- og byggingarmál sveitarfélaga. Einnig eftir lögum er varða opinbera þjónustu og 
stjórnsýslu, samkvæmt markmiðum sveitarstjórnar og í samræmi við fjárhagsáætlun Hvalfjarðarsveitar á 
hverjum tíma. 
Menntunar- og hæfniskröfur: 

• Háskólamenntun á sviði byggingarmála sbr. 8. gr. 
mannvirkjalaga nr. 160/2010. 

• Viðkomandi skal hafa löggildingu sem hönnuður 
skv. 25. gr. mannvirkjalaga nr. 160/2010. 

• Æskilegt er að viðkomandi sé með réttindi í skipu-
lagsmálum sbr. 7. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. 

• Þekking og reynsla á sviði skipulags- og byggingar-
mála. 

• Reynsla af notkun One System, Navision og 
Autodesk forrita (autocad/civil o.þ.h.) er kostur. 

• Færni í mannlegum samskiptum auk forystu- og 
skipulagshæfileika. 

• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum. 

Kjör: Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningum viðkomandi stéttarfélags og Sambands íslenskra 
sveitarfélaga. Umsóknarfrestur er til og með 25. maí 2023. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem 
fyrst. Með umsókn óskast starfsferilsskrá og kynningarbréf með frekari upplýsingum, m.a. um menntun og 
fyrri reynslu. Umsóknir skal senda á skrifstofu Hvalfjarðarsveitar, Innrimel 3, 301 Akranes eða á net-
fangið hvalfjardarsveit@hvalfjardarsveit.is . Nánari upplýsingar um starfið veitir Linda Björk Pálsdóttir 
sveitarstjóri í síma 433-8500 og á netfanginu linda@hvalfjardarsveit.is . 100% starf skipulags- og byggingarfulltrúa 

laust til umsóknar | Hvalfjarðarsveit (hvalfjardarsveit.is) 

Liðveitendur og persónulegir ráðgjafar óskast fyrir börn 
Félagsþjónusta Hvalfjarðarsveitar auglýsir eftir einstaklingum til starfa sem liðveitendur og persónulegir 
ráðgjafar fyrir börn og unglinga. Við leitum að einstaklingum sem náð hafa 18 ára aldri, óháð kyni. Um er að 
ræða hlutastörf, yfirleitt seinnipart dags og/eða um helgar og er því tilvalið sem aukastarf með námi eða 
öðru starfi. Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfé-
lags. Félagsleg liðveisla er veitt börnum með fötlun og hefur það markmið að veita persónulegan stuðning 
og aðstoð sem miðar að því að rjúfa félagslega einangrun til dæmis til þess að njóta menningarlífs, félagslífs 
og tómstunda ásamt því að auka félagsfærni viðkomandi. Persónulegur ráðgjafi hefur svipað hlutaverk og 
liðveitandi og er úrræði skv. barnaverndarlögum. Umsókn um starf má finna á heimasíðu Hvalfjarðar-
sveitar: Umsókn um atvinnu | Hvalfjarðarsveit (hvalfjardarsveit.is) . Nánari upplýsingar veitir Elín Thelma 
Róbertsdóttir, félagsmálastjóra í síma 433-8500 eða á netfanginu felagsmalastjori@hvalfjardarsveit.is . Lið-

veitendur og persónulegir ráðgjafar óskast fyrir börn | Hvalfjarðarsveit (hvalfjardarsveit.is)  
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Borgarbyggð 
Bílstjóri/Driver Into the Glacier 
Into the Glacier leitar af bílstjórum . Starfið felst í sér að sjá um að keyra ferðamenn sem koma í ferðir hjá 
Into the Glacier upp á Langjökul. Trukkarnir sem eru notaðir í þessar ferðir eru 8x8 Man Trucks, fyrrverandi 
NATO bílar. Into the Glacier er vaxandi fyrirtæki í ferðaþjónustu með starfsstöð bæði í Reykjavík og Húsafelli. 
Félagið starfrækir ísgöngin á Langjökli og er með daglegar ferðir þangað allt árið um kring. Hjá fyrirtækinu 
starfar þéttur hópur af hæfileikaríku fólki sem tekst á við margskonar verkefni á næststærsta jökli Íslands. 
Starfið hentar bæði fólki sem býr á Vesturlandi sem og á höfuðborgarsvæðinu þar sem ferðir eru til og frá 
starfsstöð daglega. Starfsmönnum er einnig boðið að gista í starfsmannahúsum í Húsafelli í vaktalotum. 
Helstu verkefni og ábyrgð 

• Keyra ferðir 
• Tilfallandi verkefni 

Menntunar- og hæfniskröfur 

• Ensku mælandi 

• Skyndihjálpanámskeið 

• Meirapróf 

Umsóknarfrestur 02.06.23. Bílstjóri/Driver Into the Glacier | Into the Glacier (alfred.is) 

Verkefnastjóri á skipulags- og umhverfissviði 
Borgarbyggð auglýsir eftir verkefnastjóra á skipulags- og umhverfissviði. Leitað er að drífandi einstaklingi 
sem sýnir metnað og frumkvæði í starfi. Verkefnastjóri sér um utanumhald verkefna sem snúa að skipulags- 
og umhverfismálum. Undir það fellur m.a. undirbúningur fyrir grenndarkynningar, útgáfa framkvæmdaleyfa 
og umsjón lóðamála. 
Helstu verkefni og ábyrgð 

• Móttaka á umsóknum í gegnum þjónustugátt 
Borgarbyggðar, yfirferð fylgiskjala og utanum hald 
ásamt samskiptum við hönnuði og/eða eigendur. 

• Útbúa grenndarkynningargögn og senda á 
umsagnar- og hagsmunaaðila. 

• Umsjón lóðarmála m.a. samningar og yfirumsjón 
með innmælingum á lóðum. 

• Umsjón með auglýsingum er varða skipulagsmál. 

• Aðkoma að óverulegum breytingum á deili-
skipulögum og framkvæmdaleyfum. 

• Önnur tilfallandi verkefni á sviðinu. 
Menntunar- og hæfniskröfur 

• Háskólamenntun og/eða reynsla sem nýtist í starfi. 

• Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu af teiknifor-
ritum á borð við Microstation eða Autocad. 

• Þekking á opinberri stjórnsýslu og starfsemi 
sveitarfélaga æskileg. 

• Hæfni í mannlegum samskiptum. 

• Sjálfstæði í störfum, faglegur metnaður, frumkvæði 
og góð skipulagshæfni. 

• Rík þjónustulund. 

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

Launakjör eru samkvæmt gildandi samningum Sambands íslenskra sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfé-
lag. Umsókn skal fylgja náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af prófskírteinum og starfsleyfi. Umsókn fylgi 
einnig kynningarbréf. Vinnutími: Dagvinna. Starfshlutfall: 100%. Starfssvið: Skipulags- og umhverfissvið 
Umsóknarfrestur er til og með 5. júní n.k. Nánari upplýsingar veitir Lilja Björg Ágústsdóttir, sviðsstjóri fjár-
mála- og stjórnsýslusviðs netfang: lilja.agustsdottir@borgarbyggd.is . Verkefnastjóri á skipulags- og 
umhverfissviði | Borgarbyggð (alfred.is) 

Góð störf í boði í Olís Borgarnesi 
Olís Borgarnesi óskar eftir duglegu starfsfólki í hlutastörf. Starfsmaður á Lemon mini og í almenna 
afgreiðslu. Unnið eftir vaktakerfi 2-2-3 vinnutími er frá 12:00-24:00. Starfsmaður í almenna 
afgreiðslu. Unnið eftir vaktakerfi 2-2-3 vinnutími er frá 16:00-22:00 virka daga og 10:00-22:00 um helgar. 
Helstu verkefni: 

• Afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini 

• Áfyllingar í verslun og vörumóttaka 

• Þrif og annað tilfallandi 
Hæfniskröfur: 

• Snyrtimennska og reglusemi 

• Jákvæðni, dugnaður, þjónustulund og stundvísi 

• Hæfni í manlegum samskiptum 

• Reynsla af verslunarstörfum er kostur 

Lífsreynsla aldur og þroski eru æskilegir eiginleikar og hvetjum við jafnt ungt fólk sem eldra að sækja um. 
Umsóknir skilist inn í gegnum vefform 50skills en einnig má skila inn umsóknum beint til verslunarstjóra á 
staðnum eða senda á borgarnes@olis.is . Góð störf í boði í Olís Borgarnesi | Olís ehf. (alfred.is) 
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Grunnskólinn í Borgarnesi 
Við leitum að öflugum einstaklingi í 80% stöðu íslenskukennara á unglingastigi frá og með 1. ágúst 2023 
Menntunar- og hæfniskröfur 
· Kennsluréttindi í grunnskóla og kennslureynsla æskileg 
· Ríkir samstarfs- og samskiptahæfileikar 

· Frumkvæði, metnaður og sjálfstæð vinnubrögð 
· Jákvæðni, ábyrgðarkennd 

Óskað er eftir einstaklingi sem er tilbúnir að taka þátt í virku og skapandi skólastarfi og hefur hugrekki til 
þess að feta nýjar leiðir. Grunnskólinn í Borgarnesi er heildstæður skóli með um 300 nemendur í 1.–10. bekk 
og tekur virkan þátt í skólasamfélagi Borgarbyggðar. Umsóknarfrestur er til 3. júní  2023. Nánari upplýsingar 
veitir Kristín Valgarðsdóttir í síma 433 7400/4337402 eða á netfanginu kristinv@grunnborg.is  
Grunnskólinn í Borgarnesi | Borgarbyggð (alfred.is) 

Sviðsstjóri skipulags- og umhverfissviðs 
Borgarbyggð auglýsir laust til umsóknar fjölbreytt starf sem felur í sér að leiða uppbyggingu í sveitarfé-
laginu. Í starfinu felst að stýra sviði sem ber ábyrgð á skipulags- og byggingamálum og umhverfis- og land-
búnaðarmálum í vaxandi samfélagi. Sviðsstjóri skipulags- og umhverfissviðs er hluti af framkvæmdaráði 
sveitarfélagsins og heyrir beint undir sveitarstjóra. 
Helstu verkefni og ábyrgð 

• Dagleg stjórn skipulags- og umhverfissviðs en undir 
það heyra skipulags- og byggingardeild og 
umhverfis- og framkvæmdadeild 

• Að leiða aðkomu sveitarfélagsins að uppbyggingu, 
viðhaldi og öðrum framkvæmdum 

• Yfirumsjón með umhverfis- og landbúnaðarmálum 
í sveitarfélaginu 

• Umsjón með útboðum og verkkaupum er varða 
málaflokkinn 

• Samskipti við íbúa, fyrirtæki, opinbera aðila og 
aðra sem eiga erindi við sveitarfélagið í þeim mála-
flokkum sem heyra undir sviðið 

• Kynning og ráðgjöf til sveitarstjórnar, byggðarráðs 
og sveitarstjóra 

• Önnur verkefni sem sveitarstjóri felur sviðsstjóra 

Menntunar- og hæfniskröfur 

• Menntun sem nýtist í starfi. Framhaldsmenntun er 
kostur 

• Farsæl stjórnunarreynsla er kostur 

• Þekking og farsæl reynsla af opinberri stjórnsýslu 
er kostur 

• Reynsla af viðhaldi og framkvæmdum. Reynsla af 
opinberum framkvæmdum er kostur 

• Leiðtogahæfni og framúrskarandi samstarfs og 
samskiptahæfni 

• Frumkvæði, skipulagshæfni og fagmennska 

• Góð almenn tölvukunnátta 

• Færni í framsetningu og miðlun upplýsinga bæði í 
ræðu og riti 

• Gott vald á íslensku og ensku 

Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns 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. Umsókn fylgi einnig kynningarbréf. Öllum umsóknum verður 
svarað. Um er að ræða 100% starf og er æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Umsóknarfrestur 
er til og með 4 júní nk. Nánari upplýsingar veita Elín Dögg Ómarsdóttir, elin@hagvangur.is og Þórdís Sif 
Arnarsdóttir, thordis@hagvangur.is . Sviðsstjóri skipulags- og umhverfissviðs | Borgarbyggð (alfred.is) 

Framtíðarstarf í timbursölu Húsasmiðjunnar í Borgarnesi 
Við leitum að jákvæðum og metnaðarfullum einstakling til þess að bætast í hóp öflugra starfsmanna 
timbursölu Húsasmiðjunnar í Borgarnesi. Starfið eru fjölbreytt og skemmtilegt þar sem reynir á jákvætt 
hugarfar og metnað fyrir því að veita framúrskarandi þjónustu til okkar viðskiptavina. Helstu verkefni eru 
sala, afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini, almenn umhirða á timbursvæði. 
Menntunar- og hæfniskröfur 

• Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum sam-
skiptum 

• Sjálfstæð, skipulög og vönduð vinnubrögð 

• Stundvísi, reglusemi og snyrtimennska 

• Sterk öryggisvitund 

• Almenn tölvukunnátta 
Fríðindi í starfi 

• Styrkur til heilsueflingar 

• Afsláttarkjör í verslunum Húsasmiðjunnar, Blóma-
vals og Ískarfts 

• Aðgangur að orlofshúsum 

Nánari upplýsingar um starfið gefur Sigríður Bjarnadóttir rekstrarstjóra, á sigridurb@husa.is  
Hvetjum öll áhugasöm til þess að sækja um, óháð kyni. Umsóknarfrestur 01.06.23. Framtíðarstarf í timbursölu 

Húsasmiðjunnar í Borgarnesi | Húsasmiðjan (alfred.is) 
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Húsasmiður í reisingaflokk 
Steypustöðin óskar eftir að ráða húsasmið í reisingarflokk. Steypustöðinn hefur verið leiðandi á svið fram-
leiðslu og reisinga á forsteyptum einingum í rúm fjörtíu ár. Vegna ört vaxandi áhuga og góðrar verkefna-
stöðu leitum við að metnaðarfullum einstakling í okkar góða hóp, sem er tilbúinn til að takast á við fjöl-
breytt og spennandi verkefni. Um framtíðarstarf er að ræða. 
Helstu verkefni og ábyrgð 

• Starfið felst í vinnu við uppsetningu forsteyptra 
eininga úr einingaframleiðslu félagsins í Borgarnesi. 

Menntunar- og hæfniskröfur 

• Sveinsbréf í húsasmíði. 

• Rík öryggis- og umhverfisvitund 

• Nákvæmni og vandvirkni 

• Stundvísi og samviskusemi 

• Góð samskiptahæfni og hæfni til að starfa í teymi 

• Áhugi og vilji til að kynnast nýju umhverfi og fjöl-
breyttum verkefnum 

• Íslensku- og/eða enskukunnátta skilyrði. 

• Frumkvæði, metnaður og sjálfstæð vinnubrögð 

• Reynsla af sambærilegu starfi eða uppsteypu og 
mótasmíði er kostur. 

Fríðindi í starfi 

• Jákvætt og hvetjandi vinnuumhverfi 

• Líkamsræktarstyrkur 

• Námskeið og fræðsla 

• Hádegismatur 

• Fjölbreytt verkefni 

Allar umsóknir skulu berast í gegnum ráðningarkerfi Alfred.is. Allar nánari upplýsingar um starfið veitir Örn 
Arnarson í netfangið orn@steypustodin.is . Húsasmiður í reisingaflokk | Steypustöðin (alfred.is) 

Meiraprófsbílstjóri 
Steypustöðin ehf. leitar af sterkum, jákvæðum og áreiðanlegum bílstjóra með meiraprófsréttindi í starfsstöð 
Steypustöðvarinnar í Borgarnesi. Ef þú hefur gaman að keyra, vinnur vel undir álagi og hefur sterka öryggis-
vitund þá gæti þetta verið rétta starfið fyrir þig. Starfið fellst að mestu leyti í útkeyrslu á framleiðsluvörum á 
dráttarbíl. Æskilegt er að umsækjandi hafi reynslu af akstri vörubifreiða með krana. Við hvetjum öll kyn til 
að sækja um. Kostur er að viðkomandi getur hafið störf sem fyrst. Nánari upplýsingar um starfið veitir 
Reynir Magnússon, reynir@steypustodin.is . 
Helstu verkefni og ábyrgð 

• Útkeyrslu á framleiðsluvöru 

• Öryggis- og gæðameðvitund. 

• Önnur tilfallandi störf í samstarfi við yfirmann 
Menntunar- og hæfniskröfur 

• Gilt meirapróf 

• Góð hæfni í mannlegum samskiptum 

• Sjálfstæði og frumkvæði í starfi 

• Samviskusemi og stundvísi 

• Reglusemi og snyrtimennska 

• Reynsla á stjórnun krana er kostur. 
Fríðindi í starfi 

• Jákvætt og hvetjandi umhverfi 

• Hádegismatur 

• Fjölbreytt verkefni 

• Námskeið og fræðsla 

• Líkamsræktarstyrkur 

Meiraprófsbílstjóri | Steypustöðin (alfred.is) 

 

Verkamaður/Worker 
Borgarverk leitar að verkamönnum í lagnavinnu í nýju hverfi á Akranesi. Vinnutími er frá 7:30-18:00 eða 
lengur alla virka daga. We are looking for construction workers as soon as possible. Location is 30 minutes 
from Reykjavik (Akranes). Working hours 7:30-18:00 or longer. 
Helstu verkefni og ábyrgð 

• Lagnavinna við nýjar götur/ Fitting water pipes in 
the ground 

• Uppsetninga ljósastaura / Fitting light poles 

• Ýmis önnur gróf jarðvinna / Other general 
construction ground work 

Menntunar- og hæfniskröfur 

• Reynsla af svipuði starfi er kostur en ekki skilyrði / 
No experience is needed 

• Stundvísi og áreiðanleiki / Punctuality and relia-
bility 

• Góð hæfni í mannlegum samskiptum / Good 
comunication skills 

Kostur að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Umsóknarfrestur 29.05.23. Verkamaður/Worker | Borgarverk ehf 

(alfred.is) 
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Ökuleiðsögumaður (Driver-Guide) 
Viltu starfa í skemmtilegu og skapandi umhverfi með drífandi fólki. Hótel Húsafell og Húsafell Giljaböð leitar 
að metnaðarfullum og skipulögðum starfsmanni með brennandi áhuga að miðla þekkingu sinni á landi og 
þjóð. Viðkomandi mun starfa sem driver-guide (ökuleiðsögumaður) fyrir ferðir í giljaböðin í nánd við Húsa-
fell. Skemmtilegt og lifandi starf á einu ástsælasta útivistarsvæði á Íslandi 
Helstu verkefni og ábyrgð 

• Stýra ferðum með gesti af festu en liðleika til að 
gestir skilji við með ógleymanlega upplifun 

• Passa uppá öryggi gesta, veita aðstoð ef þarf við 
tröppur og böð 

• Halda rútu hreinni fyrir og á milli ferða og koma 
handklæðum í þvott 

• Geta lesið í hópin til að aðlaga ferðina og leiðsögn 
eftir því sem við á 

• Leiðbeina fólki í afþreyingarmiðstöð 

• Þrif á starfsstöðvum 
Menntunar- og hæfniskröfur 

• Leiðsöguréttindi er kostur 

• Hafa reynslu af stuttum ferðum 

• Hafa fulla líkamlega starfsgetu 

• Hafa rútupróf D (stóra rútuprófið) 

• Geta leiðsagt á amk 2 tungumálum, annað þarf að 
vera íslenska 

Farnar eru amk 4 ferðir á dag, auk prívat ferða þegar þær eru bókaðar. Unnið er á vöktum, þar af amk 2 
helgar í mánuði. Gisting í boði á staðnum, gegn vægu gjaldi.  Möguleiki á öðrum ferðum, fer eftir bókunar-
stöðu á gönguhópum. Ökuleiðsögumaður (Driver-Guide) | Hótel Húsafell (alfred.is) 

Tónmennta-og leiklistarkennari við Grunnskólann í Borgarnesi 
Við leitum að öflugum einstaklingi í tónmennta- og leiklistarkennslu í 80% stöðuhlutfall sem er tilbúnir að 
taka þátt í virku og skapandi skólastarfi og hefur hugrekki til þess að feta nýjar leiðir. 
Helstu verkefni og ábyrgð 

• Tónmenntakennsla 

• Leiklistarkennsla 

• Annast kennslu samkvæmt markmiðum Aðal-
námsskrár og stefnu skólans 

• Tekur þátt í þeirri skólaþróun sem á sér stað í 
skólanum 

Menntunar- og hæfniskröfur 

• Leyfisbréf til kennslu 

• Æskileg kennslureynsla í grunnskóla 

• Ríkir samstarfs- og samskiptahæfileikar 

• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð 

• Jákvæðni, ábyrgðarkennd og skipulagshæfileikar 

Grunnskólinn í Borgarnesi er heildstæður skóli með um 320 nemendur í 1.–10. bekk og tekur virkan þátt í 
skólasamfélagi Borgarbyggðar. Skólinn er teymiskennsluskóli og vinnur eftir áherslum Uppeldis til ábyrgðar. 
Mikil þróun á sér stað innan skólans og einstakt tækifæri fólgið í því að vera hluti af þeirri sterku heild sem 
kennarar og starfsfólk skólans mynda. Umsóknarfrestur er til 19. maí 2023. Nánari upplýsingar veitir Kristín 
Valgarðsdóttir í síma 433 7400/4337402 eða á netfanginu kristinv@grunnborg.is. Tónmennta-og leiklistarkennari 

við Grunnskólann í Borgarnesi | Borgarbyggð (alfred.is) 

Starfsmaður í heimaþjónustu - sumarstarf 
Borgarbyggð óskar eftir starfsfólki í heimilishjálp. Um er að ræða sumarstarf, með möguleika á áframhald-
andi ráðningu. Um er að ræða 50 – 100% starf á dagvinnutíma. Starfið felst í almennum heimilisþrifum og 
aðstoð við útréttingar. Viðkomandi aðili þarf að geta hafið störf sem fyrst. 
Menntunar- og hæfniskröfur 

• Æskilegt er að umsækjandi hafi reynslu af heimilis-
störfum 

• Hæfni í mannlegum samskiptum 

• Lögð er áhersla á faglegan metnað, frumkvæði, og 
sjálfstæð vinnubrögð 

• Stundvísi 

• Ökuréttindi 

• Góð íslenskukunnátta skilyrði 

• Pólska kostur 

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 fylgi einnig kynningarbréf. 
Öllum umsóknum verður svarað. Vinnutími: Dagvinna - sveigjanlegur vinnutími. Starfshlutfall: 50%-100% 
Starfssvið: Fjölskyldusvið. Umsóknarfrestur er til og með: 29. maí 2023. Nánari upplýsingar veitir Kristín 
Kristjánsdóttir deildarstjóri heimþjónustu á netfangið felagsstarf@borgarbyggd.is . Starfsmaður í heimaþjónustu 

- sumarstarf | Borgarbyggð (alfred.is) 
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Starfsfólk óskast 
Óskum eftir að ráða starfsmann í vöruafgreiðslu í Borgarnesi. Æskilegt er að viðkomandi hafi bílpróf og lyft-
arapróf. Einning vantar bílstjóra bæði með eða án meiraprófs. 
Helstu verkefni og ábyrgð 

• Almenn vöruafgreiðsla og akstur 

Menntunar- og hæfniskröfur 

• Bílpróf , lyftarapróf og meirapróf 

Starfsfólk óskast | Vörumiðlun ehf (alfred.is) 

Bókhald og leiguumsjón - Leigufélagið Bríet ehf. 
Bríet leigufélag óskar eftir að ráða starfsmann í Borgarnesi. Starfið er afleysing til eins árs. 
1. Umsjón með leigumati og úthlutun íbúða. 
2. Annast gerð húsaleigusamninga og sinnir leigusalahlut-
verki félagsins. 
3. Annast skráningu og tilkynningum íbúa við leigutaka-
skipti. 
4. Samskipti við meðeigendur eigna ef upp koma hús-
reglnabrot. 
5. Umsjón með framfylgni húsreglna og húsaleigulaga. 
6. Tengiliður við sveitafélög og fleiri um málefni leigjenda. 
7. Umsjón með sölueignum og samskipti við fasteignasala 
og vinnslu innkominna tilboða. 
8. Símaþjónusta, upplýsingar, umsjón með pósti og dagleg 

afgreiðsla. 
9. Almenn þjónusta og fyrirgreiðsla við leigjendur. 
10. Gæðamál og verkferlar, ber ábyrgð á að til staðar séu 
skilvirkir og skráðir verkferlar og 
verklagsreglur. 
11. Ábyrgð og utanumhald á kostnaðarbókhaldi 
12. Umsjón með skönnun og skjölun pósts og gagna. 
13. Umsjón með heimasíðu 
14. Þátttaka í lykilverkefnum, umbóta- og átaksverkefnum 
Bríetar. 
15. Önnur tilfallandi verkefni að beiðni framkvæmdastjóra.

Æskilegt að viðkomandi hafi reynslu af bókhaldsstörfum eða sé viðurkenndur bókari. Þarf að geta hafið störf 
sem fyrst. Fullt starf. Vinnutími sveigjanlegur kl 8-16 / 9-17 alla virka daga nema föstudaga í styttri vinnu-
viku. Laun skv. kjarasamningi VR. Nánari upplýsingar veitir Harpa Ingólfsdóttir Gígja í tölvupósti á netfangið 
harpa@briet.is . Umsóknarfrestur 29.05.2023. 

Snæfellsbær 
Eldhús/Kitchen 
Helstu verkefni og ábyrgð 

• Leitum að jákvæðum og hressum einstaklingi með 
brennandi ástríðu fyrir matargerð sem vinnur vel í 
hóp og undir álagi. 

• Mikil reynsla er kostur. 

• Í boði er krefjandi vinna í skemmtilegum hópi og 
líflegu umhverfi með möguleika á að vaxa í starfi. 

• Ef þú vilt slást í hópinn sendu ferilskrá á 
info@reks.is 

• Allar umsóknir eru meðhöndlaðar sem trúnaðar-
mál. 

• ---- 

• REKS is restaurant in Ólafsvík and we are looking to 
hire a kitchen assistant for a full time job. 

• We are looking for a positive and upbeat person 
with a passion for good food that works well as a 
part of a group and under pressure. Experience is a 
big plus. 

• We offer a dynamic job in a fun group of 
professionals with a possibility for advancement. 

• If you want to apply send your CV to info@reks.is 
Fríðindi í starfi 

• matur á vinnutíma og húsnæði fyrir lítið / 

Umsóknarfrestur 24.05.23. Eldhús/Kitchen | Reks (alfred.is) 

Housekeeping and breakfast service 
Hótel Hellissandur is looking to hire housekeepers who also take care of our continental breakfast service, 
to join our team. The work involves cleaning the hotel rooms, hallways, and common spaces. We are look-
ing for staff for both full-time (2-2-3 shifts) and part-time positions. 
Helstu verkefni og ábyrgð 
- Cleaning the rooms and common spaces of the hotel 
-Prepare, serve and clean up after continental breakfast 

-Doing the laundry with the help of fully automated 
machines 

Menntunar- og hæfniskröfur 
-are ready to work in 2-2-3 shifts, which include weekends 
and holidays; 
-can easily work under some time pressure 

-have the ability to handle physical work 
-have a good, basic knowledge of English 
-have some prior cleaning experience  

Housekeeping and breakfast service | Hotel Hellissandur (alfred.is) 
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Þjónn og þernur - Hótel Búðir ehf. 
Langar þig að starfa á glæsilegu og sögufrægu hóteli? Við óskum eftir kröftugu og þjónustulunduðu fólki á 
Hótel Búðir: Þjónn, kokkur og þernur. Reynsla eða menntun á viðkomandi starfssviði er æskileg, en ekki skil-
yrði. Laun og húsnæði eftir samkomulagi. Hafðu samband við Berglindi Arnardóttur hótelstjóra, berg-
lind@budir.is. Vinsamlegast sendið inn CV/ferilskrá með umsókninni. 
Job opportunity in an elegant and historical hotel: Reception, waiter, chef, housekeeping 
Experience or formal education for the position is desirable, but not obligatory. Salary and accommodation 
by agreement. Please contact Berglind Arnardóttir hotel manager by email; berglind@budir.is. Please send 
a CV/resume with the application. 
ÞERNUR STARFSSVIÐ, STARFSLÝSING: Öll almenn verkefni sem snúa að herbergjaþrifum og þvottahúsi. 
Íslenskukunnátta æskileg, en ekki skilyrði. VAKTSTJÓRI / ÞJÓNN MEÐ REYNSLU: Hótel Búðir leitar að öfl-
ugum samstarfskrafti í stöðu vaktstjóra í sal. Umsjón með vakt. Skipulagning og samkipti vegna stærri við-
burða í samstarfi við veitingastjóra. Fagleg framsetning og kennsla þjóna. Undir vaktstjóra starfa þjónar á 
vakt. ÞJÓNN STARFSSVIÐ, STARFSLÝSING: Öll almenn þjónsstörf í sal, aðstoð og þjónusta við gesti á hótelinu 
og í matsal. Reynsla af þjónsstarfi skilyrði, menntun í greininni æskileg. Umsóknarfrestur 01.06.2023. 

Grundarfjörður 
--- 

Stykkishólmur 
100% staða umsjónarkennara 
Í Grunnskólanum í Stykkishólmi eru 170 nemendur. Gleði – samvinna – sjálfstæði eru einkunnarorð skólans. 
Eftirfarandi eru áherslur skólans: Byrjendalæsi, leiðsagnarnám, upplýsingatækni og teymis-
kennsla. Umsækjendur þurfa að vera tilbúnir til að efla starfið enn frekar í þeim anda. Laun og starfskjör eru 
samkvæmt kjarasamningum Kennarasambands Íslands og Starfsmannafélag Dala- og Snæfellsness. 
Menntunar- og hæfniskröfur 

• Leyfi til þess að nota starfsheitið grunnskólakennari 

• Leikni í mannlegum samskiptum og færni í að 
umgangast börn og unglinga 

• Skipulagshæfni, stundvísi, frumkvæði, framtaks-
semi og sjálfstæði 

• Faglegur metnaður 

• Áhugi og hæfni til að starfa í teymisvinnu 

Umsókn um stöðurnar skal fylgja skrá yfir menntun og starfsferil og afrit af leyfisbréfi, kynningarbréf þar 
sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar með rökstuðningi fyrir hæfni viðkomandi í starfið og upplýsingar 
um umsagnaraðila. Fólk af öllum kynjum er hvatt til þess að sækja 
um. Umsóknir skulu sendar á berglind@stykk.is. Öllum umsóknum verður svarað. Umsóknir gilda í sex 
mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út. Nánari upplýsingar um starfið veitir Berglind Axelsdóttir 
skólastjóri í síma 433-8178/895-3828 eða á netfangið berglind@stykk.is. Umsóknarfrestur er til og með 29. 
maí 2023. 100% staða umsjónarkennara | Stykkishólmsbær (alfred.is) 
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Dalabyggð og Reykhólar 
Auðarskóli leitar að metnaðarfullum, jákvæðum og skapandi starfsmönnum með 
þekkingu og áhuga á skólastarfi! 
Auðarskóli er samrekinn leik-, grunn- og tónlistarskóli og er staðsettur í Búðardal sem er eini þéttbýliskjarni 
sveitarfélagsins. Starfsandinn í skólanum er góður og einkennist af samvinnu og samhjálp og því er leitað 
eftir starfsfólki sem hefur metnað til að taka þátt í þróun skólastarfs og vill vera virkur hluti liðsheildar. 
Deildarstjóri grunnskóla 100% – 1 staða 
Menntunar- og hæfniskröfur deildarstjóra í grunnskóla: 

• Leyfisbréf til kennslustarfa í grunnskóla 

• Leiðtogahæfileikar og áhugi á þróunarstarfi 

• Skipulagshæfileika, jákvæðni og sveigjanleiki 

• Reynsla af teymisvinnu og samvinnu 

• Frumkvæði í starfi og faglegur metnaður 

• Hæfni í mannlegum samskiptum 

• Mjög góð íslensku- og tölvukunnátta 

• Færni til að tjá sig í ræðu og riti 

Aðstoðarleikskólastjóri 50%/Deildarstjóri leikskólans 50% – 1 staða 
Menntunar- og hæfniskröfur: 

• Leikskólakennaramenntun og leyfisbréf til kennslu-
starfa 

• Leiðtogahæfileikar og áhugi á þróunarstarfi 

• Reynsla af starfi og/eða stjórnun í leikskóla 

• Skipulagshæfileika, jákvæðni og sveigjanleiki 

• Frumkvæði í starfi og faglegur metnaður 

• Hæfni í mannlegum samskiptum 

• Mjög góð íslensku- og tölvukunnátta 

• Færni til að tjá sig í ræðu og riti 

Leikskólakennarar 100% – 4 stöður 
Grunnskólakennarar – Umsjónarkennarar 80-
100% 

• Umjónarkennari – Yngsta stig 2 stöður 

• Umsjónarkennari – Miðstig 2 stöður 

• Umsjónarkennari – Elsta stig 1 staða 

• Íþróttakennari – Tímabundið í 1 ár (starfslok 
31.7.2024) 

Sérkennari grunnskóla 80-100% – 1 staða 
Menntunar- og hæfniskröfur kennara: 

• Leyfisbréf til kennslustarfa 

• Reynsla sem nýtist í starfi 

• Frumkvæði, sjálfstæði og faglegur metnaður 

• Lipurð og færni í samskiptum og samvinnu 

• Jákvæðni og sveigjanleiki 

• Stundvísi, reglusemi og skipulögð vinnubrögð 

• Mjög góð íslenskukunnátta 

• Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands 
Íslands. 

Þroskaþjálfi 100% – 1 staða 
Menntunar- og hæfniskröfur þroskaþjálfa: 

• Þroskaþjálfa eða sambærilega menntun 

• Reynsla af starfi með nemendum með sérþarfir 

• Frumkvæði, sjálfstæði og faglegur metnaður 

• Lipurð og færni í samskiptum og samvinnu 

• Jákvæðni og sveigjanleiki 

• Stundvísi, reglusemi og skipulögð vinnubrögð 

• Mjög góð íslenskukunnátta 

• Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og Þroskaþjálfafélags 

• Íslands. 
Stuðningsfulltrúar grunnskóla 70-100% – 3 stöður 
Menntunar- og hæfniskröfur stuðningsfulltrúa: 

• Góð færni í samskiptum 

• Frumkvæði, sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð 

• Áhugi á að vinna með börnum og metnaður til að 
þróa öflugt skólastarf 

• Góð íslenskukunnátta 

• Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og Kjalar stéttarfélags 
starfsmanna í almannaþjónustu. 

Skólaliðar grunnskóla 50-100% – 2 stöður 
Menntunar- og hæfniskröfur skólaliða: 

• Góð færni í samskiptum 

• Frumkvæði, sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð 

• Áhugi á að vinna með börnum 

• Reynsla af starfi í skóla æskileg 

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kjalar stéttarfélags starfs-
manna í almannaþjónustu. Fáist ekki menntaður kennari í stöðu sem auglýst er, er heimilt að ráða annan í 
stöðuna og ræður hæfni umsækjanda þar um. Önnur uppeldismenntun og/eða reynsla er þá metin. Ráðið 
verður í kennarastöður og þroskaþjálfastöðu frá 1. ágúst 2023. Ráðið verður í stöðu stuðningsfulltrúa og 
skólaliða frá 15. ágúst 2023. Umsækjandi má hvorki hafa hlotið refsidóm vegna brota á ákvæðum XXII. kafla 
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almennra hegningarlaga, nr. 19/1940 né hafa hlotið refsidóm fyrir brot gegn lögum um ávana- og fíkniefni, 
nr. 65/1974, á síðastliðnum fimm árum. Umsóknarfrestur er til og með 17. júní 2023. Nánari upplýsingar 
veitir Herdís Erna Gunnarsdóttir, skólastjóri, í síma 4304757. Senda má fyrirspurn á netfangið: her-
dis@audarskoli.is. Umsóknir á að senda á sama netfang. Umsókn skal fylgja náms- og starfsferilskrá ásamt 
afriti af prófskírteinum og starfsleyfi ef við á. Umsókn skal einnig fylgja kynningarbréf. Öllum umsóknum 
verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Auðarskóli - Dalirnir heilla! | Auðarskóli (alfred.is) 

Starfsmaður á leikjanámskeið Undra 
Íþróttafélagið Undri auglýsir eftir starfsmanni í 100% starf á leikjanámskeið í júní. 
Starfið felur í sér skipulagningu og daglega umsjón námskeiðsins sem er fyrir börn fædd 2011-2016. 
Hæfnikröfur: 
– 18 ára aldurstakmark. 
– Góð fyrirmynd, stundvísi og vinnusemi. 
– Sjálfstæð vinnubrögð og góð samskiptahæfni. 
– Frumkvæði og þolinmæði. 

– Reynsla af störfum með börnum æskileg. 
– Hreint sakavottorð. 
– Góð íslensku kunnátta. 
– Menntun á sviði íþrótta- og tómstunda er kostur. 

Umsóknir skulu berast fyrir 17. maí n.k. á netfangið undri21@gmail.com . Laus störf - Dalabyggð (dalir.is) 

Hjúkrunarheimilið Fellsendi – starf í eldhúsi 
Óskað eftir aðstoðarmanni í eldhúsið á Fellsenda. Laun eru samkvæmt kjarasamningi samtökum fyrirtækja í 
atvinnurekstri og viðkomandi stéttarfélags. Starfið fellst í astoð við matreiðslu, uppvask og þrif. Starfið er 
89% vinna, unnið þriðjudaga til föstudaga frá 8-16. Möguleiki á minna starfshlutfalli eftir samkomulagi. 
Fyrirspurnir og umsóknir sendist til Heiðrúnar Söndru á netfangið eldhus@fellsendi.is eða síma 772-0860. 

Félagsleg heimaþjónusta 
Starfsmann vantar hjá félagsþjónustu Dalabyggðar við heimaþjónustu. Í félagslegri heimaþjónustu er veitt 
aðstoð við þrif, heimilisstörf og/eða félagslegur stuðningur til að gera viðkomandi kleift að búa á eigin 
heimili við sem eðlilegastar aðstæður. Umsækjandi þarf að vera stundvís, áreiðanlegur, heiðarlegur og hafa 
góða samskiptahæfileika. Allir eldri en 17 ára (með bílpróf) hvattir til að sækja um. Frekari upplýsingar gefur 
Sigríður í síma 839 1400 á þriðjudögum og fimmtudögum kl. 10–12. Einnig er hægt að senda fyrirspurn á 
netfangið heima.tjonusta@dalir.is. Laus störf - Dalabyggð (dalir.is) 

Laus störf í stuðningsþjónustu (liðveislu) 
Félagsþjónustan auglýsir eftir einstaklingum til að starfa sem liðveitendur. Við leitum að einstaklingum sem 
náð hafa 18 ára aldri, óháð kyni. Um er að ræða hlutastarf, oftast seinnipart dags og er því tilvalið sem 
aukastarf með námi eða öðru starfi. Laun eru samkvæmt kjarasamningi. Félagsleg liðveisla er veitt fötluðum 
börnum frá 6 ára aldri, sem og fullorðnu fötluðu fólki. Félagsleg liðveisla hefur það markmið að rjúfa félags-
lega einangrun og styrkja fólk til þátttöku í menningar- og félagslífi. Nánari upplýsingar veitir Sylvía Ósk 
Rodriguez, verkefnastjóri í málefnum fatlaðs fólks, í síma síma 433-7100 eða 
 sylvia.rodriguez@borgarbyggd.is Laus störf - Dalabyggð (dalir.is) 

Mosfellsbær: Auglýst á vef Mosfellsbæjar  
Auglýst á www.alfred.is 
Auglýst á www.vmst.is 

Auglýst á https://www.mbl.is/atvinna/ 

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 

Auglýst á Hagvangs - 50skills 

Laus störf á Vesturlandi hjá ríkin má sjá hér: Stjórnarráðið | Starfatorg - laus störf hjá ríkinu 
(stjornarradid.is) 
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