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Laus störf 
Húnaþing Vestra: Hvammstangi, Laugarbakki 

Þroskaþjálfi og ráðgjafi í málefnum fatlaðra 
Viðvera er í grunn- og leikskóla Húnaþings vestra og á fjölskyldusviði í samræmi við þjónustuþarfir hverju 
sinni. Leitað er að einstaklingi sem hefur áhuga á þverfaglegu samstarfi og framtíðarsýn á samþætta 
þjónustu. 
Helstu verkefni og ábyrgð 

• Ráðgjöf og þjálfun starfsmanna grunn- og leikskóla 
vegna tiltekinna barna. 

• Þjálfun barna. 

• Ráðgjöf í málefnum fatlaðra. 

• Gera frummat á þörfum einstaklinga eða aðstoða 
við að tryggja aðgang að slíku mati. 

• Skýrslugerð um einstaka mál sem viðkomandi 
hefur til meðferðar. 

• Þátttaka í innleiðingu laga um farsæld barna. 

• Taka þátt í starfi stuðningsteymis eftir því sem við 
á. 

• Skipulag og framtíðarsýn í málefnum fatlaðra s.s. 
lengd viðvera, akstursþjónustu, samþættingu 
annarrar þjónustu o.fl. 

Menntunar- og hæfniskröfur 

• Háskólamenntun og/eða starfstengd réttindi 
þroskaþjálfa/iðjuþjálfa. 

• Önnur menntun og reynsla sem nýtist í starfi. 

• Framúrskarandi samskiptahæfni og mikil reynsla af 
teymisvinnu. 

• Frumkvæði, fagmennska, skipulagshæfni og ná-
kvæmni. 

• Góð íslenskukunnátta í ræðu og riti. 

Ráðið verður í stöðurna frá og með 1. ágúst 2023. Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og viðeigandi stéttarfélags. Í umsókn skal greina frá menntun og fyrri störfum, hæfni út frá 
hæfniskröfum starfsins og öðru því sem umsækjandi telur máli skipta og varpað getur ljósi á færni og hæfni 
hans til að sinna viðkomandi starfi. Þau sem uppfylla menntunar- og hæfniskröfur eru hvött til að sækja um 
starfið, óháð kyni. Umsóknarfrestur er til og með 4. júní 2023. Umsóknum skal skila á alfred.is. Upplýsingar 
um störfin veita Sigurður Þór Ágústsson, sviðsstjóri fjölskyldusviðs, siggi@hunathing.is, sími 455-2400 og 
Eydís Bára Jóhannsdóttir, skólastjóri, eydisbara@skoli.hunathing.is, sími 455-2900. Þroskaþjálfi og ráðgjafi í mál-

efnum fatlaðra | Húnaþing vestra (alfred.is) 

Tímabundin afleysingastörf 
Starfsstöðvar sveitarfélagins í Skagafirði, Blönduósi og á Hvammstanga. Við erum reglulega að leita að öfl-
ugu og hæfileikaríku fólki í fjölbreytt störf innan okkar raða. Hægt er að leggja inn umsókn um tímabundið 
afleysingastarf og eru þær umsóknir einungis skoðaðar ef um er að ræða tímabundin störf í allt að 12 
mánuði. Þrátt fyrir að eiga inni umsókn um tímabundið afleysingastarf, þá hvetjum við þig til að fylgjast vel 
með auglýstum störfum á umsóknarvef sveitarfélagsins og senda sérstaklega umsókn inn á auglýst starf. 

• Umsóknir um tímabundin afleysingastörf eru ekki 
teknar með við úrvinnslu á auglýstum störfum. 

• Umsóknir eru virkar í 3 mánuði leiði þær ekki til 
ráðningar. 

• Leiði umsókn um tímabundið afleysingastarf til 
ráðningar verður umsókn sjálfkrafa óvirk. 

• Ef umsækjandi þiggur starf um tímabundið afleys-
ingarstarf en kýs að hafa virka umsókn í kerfinu, 
skal sækja um að nýju. 

• Ef ekki hefur komið til ráðningar innan þriggja 
mánaða og enn er óskað eftir starfi, þarf að sækja 
um á ný. 

• Ef umsækjandi kýs að umsókn verði eytt innan þess 
tíma þá vinsamlega sendið tölvupóst á launa-
deild@skagafjordur.is. 

• Stjórnendur leita í grunninn ef ráða þarf í tíma-
bundið starf og hafa samband við þá sem eru á 
skrá og koma til greina. 

• Umsóknum um tímabundin afleysingastörf er ekki 
svarað sérstaklega en farið er með þá sem 
trúnaðarmál. 

• Þessar umsóknir gilda ekki um sumarstörf eða 
atvinnuátök. 

Tímabundin afleysingastörf - 50skills 
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Ráðgjafi og tengiliður farsældar í grunnskóla. 
Viðvera er í Grunnskóla Húnaþings vestra að stærstum hluta á starfstíma skóla auk samráðsfunda á fjöl-
skyldusviði. Utan starfstíma skóla hefur viðkomandi viðveru á fjölskyldusviði. Leitað er að einstaklingi sem 
hefur áhuga á þverfaglegu samstarfi og samþættri þjónustu við börn á ársgrundvelli. 
Helstu verkefni og ábyrgð 

• Viðtöl og aðstöð við börn um nám og líðan. 

• Þátttaka í innleiðingu laga um farsæld barna. 

• Veita foreldrum og börnum, eftir atvikum 
þjónustuveitendum og þeim sem veita almenna 
þjónustu í þágu farsældar barna, upplýsingar um 
þjónustu í þágu farsældar barns. 

• Gera frummat á þörfum barns eða aðstoða við að 
tryggja aðgang að slíku mati. 

• Skipuleggja og fylgja eftir samþættingu fyrsta stigs 
þjónustu í þágu farsældar barna. 

• Koma upplýsingum til fjölskyldusviðs um þörf fyrir 
tilnefningu málsstjóra þjónustu í þágu farsældar 
barns ef ástæða er til að ætla að barn þurfi fjöl-
þætta þjónustu á öðru og/eða þriðja stigi til lengri 
tíma. 

• Taka þátt í starfi stuðningsteymis eftir því sem við 
á. 

• Skýrslugerð um einstaka mál sem viðkomandi 
hefur til meðferðar. 

• Skipulag og framtíðarsýn í forvörnum innan sveitar-
félags og í samstarfi við önnur sveitarfélög. 

• Snemmtæk íhlutun með nemendum sem sýna ein-
kenni skólaforðunar, sem og vinna með nemendum 
sem glíma við skólaforðun. 

Menntunar- og hæfniskröfur 

• Háskólamenntun og/eða starfstengd réttindi sem 
nýtast í starfi ráðgjafa og tengiliðar farsældar. 

• Þekking og reynslu af starfi með börnum og fjöl-
skyldum sem jafna má til hæfni skv. 1. til 3. tölu-
liðar 6. gr. reglugerðar nr. 1180/2022. 

• Framúrskarandi samskiptahæfni og mikil reynsla af 
teymisvinnu. 

• Frumkvæði, fagmennska, skipulagshæfni og ná-
kvæmni. 

• Góð íslenskukunnátta í ræðu og riti. 

Ráðið verður í stöðurna frá og með 1. ágúst 2023. Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og viðeigandi stéttarfélags. Í umsókn skal greina frá menntun og fyrri störfum, hæfni út frá 
hæfniskröfum starfsins og öðru því sem umsækjandi telur máli skipta og varpað getur ljósi á færni og hæfni 
hans til að sinna viðkomandi starfi. Þau sem uppfylla menntunar- og hæfniskröfur eru hvött til að sækja um 
starfið, óháð kyni. Umsóknarfrestur er til og með 4. júní 2023. Umsóknum skal skila á alfred.is. Upplýsingar 
um störfin veita Sigurður Þór Ágústsson, sviðsstjóri fjölskyldusviðs, siggi@hunathing.is, sími 455-2400 og 
Eydís Bára Jóhannsdóttir, skólastjóri, eydisbara@skoli.hunathing.is, sími 455-2900. Ráðgjafi og tengiliður far-

sældar í grunnskóla. | Húnaþing vestra (alfred.is) 

Húnabyggð: Blönduósbær og Húnavatnshreppur 

Bókari í fjármálateymi Húnabyggðar 
Húnabyggð óskar eftir bókara í öll almenn störf bókara. Bókarinn er hluti af fjármálateymi Húnabyggðar og 
skrifstofu Húnabyggðar og starfið felur í einnig í sér ýmis störf tengd almennum rekstri sveitarfélaga og 
skrifstofu Húnabyggðar. 
Helstu verkefni og ábyrgð 

• Öll bókhaldsumsjón sveitarfélagsins 

• Framsetning rekstrarupplýsinga 

• Skil á gögnum til skattayfirvalda 

• Afstemmingar sveitarfélagsins og tengdra félaga 

• Umsjón með rekstri smærri tengdra félaga sveitar-
félagsins 

• Aðstoð við gerð áætlanna, greininga og skýrslna 

• Þátttaka í gæðastýringu bókhalds sveitarfélagsins 
Menntunar- og hæfniskröfur 

• Lögilding í bókun 

• Háskólamenntun í viðskiptafræði, endurskoðun 
og/eða öðru sem nýtist í starfi 

Umsóknarfrestur 31.05.23. Bókari í fjármálateymi Húnabyggðar | Húnabyggð (alfred.is) 
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Deildarstjórar við leikskóla Húnabyggðar 
Leikskóli Húnabyggðar starfar í tveimur starfsstöðvum á Blönduósi (Barnabær) og einni á Húnavöllum (Valla-
ból). Leikskólinn er 6 deilda með börn á aldrinum 12 mánaða til 5 ára, alls um 86 börn. Um er að ræða 100 
% stöður bæði á Vallabóli og á Barnabæ. Stöðurnar eru lausar frá og með 1. ágúst næstkomandi.  
Umsóknarfrestur er til og með 4. júní 2023. 
Helstu verkefni og ábyrgð 

• Að vinna að uppeldi og menntun leikskólabarna 
samkvæmt starfslýsingu deildarstjóra. 

• Tilbúinn að taka þátt í öflugri starfsþróun og mótun 
leikskólans. 

• 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. 

• Ber ábyrgð á foreldrasamvinnu. 

• Önnur verkefni skv. starfslýsingu og sem yfirmaður 
felur starfsmanni. 

Menntunar- og hæfniskröfur 

• Leikskólakennaranám eða annað kennaranám sem 
veitir leyfisbréf til kennslu. 

• Starfsmaður geti sýnt frumkvæði, sjálfstæði og hafi 
faglegan metnað fyrir starfi sínu. 

• Mikilvægt er að viðkomandi eigi auðvelt með 
mannleg samskipti. 

• Lögð er áhersla á gagnkvæma virðingu, háttvísi, 
stundvísi og áreiðanleika í starfi. 

• Góð íslenskukunnátta skilyrði. 

• Hreint sakavottorð skv. lögum um leikskóla. 

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við hlutaðeigandi stéttarfélag. 
Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru hvattir til að sækja um. Umsóknum skal fylgja ítarleg starfs-
ferilsskrá. Fáist ekki starfsmenn með kennararéttindi er heimilt að ráða leikskólaliða eða leiðbeinendur. 
Sótt er um starfið á heimasíðu Leikskóla Húnabyggðar https://barnabaer.leikskolinn.is/Upplys-
ingar/Starfsumsokn . Allar nánari upplýsingar gefa Sigríður B. Aadnegard leikskólastjóri og Kristín Birgis-
dóttir aðstoðarleikskólastjóri í síma 455-4740 eða með tölvupósti barnabaer@hunabyggd.is .  
Deildarstjórar við leikskóla Húnabyggðar | Húnabyggð (alfred.is) 

Heimaþjónusta í Húnabyggð 
Starfið fellst í heimaþjónustu við skjólstæðinga sveitarfélagsins sem fá slíka þjónustu. Starfið felur í sér að 
þjónusta mismunandi aðila bæði í þéttbýlinu og dreifbýlinu. Starfið felur í sér ferðir milli þjónustuþega á 
hverjum degi og á milli daga. Lágmarksaldur umsækjenda er 25 ár. 
Helstu verkefni og ábyrgð 

• Þrif hjá skjólstæðingum sveitarfélagsins 

• Samskipti við skjólstæðinga sveitarfélagsins 

• Liðveisla við skjólstæðinga sveitarfélagsins 

• Ýmis verkefni með skjólstæðingum sveitarfélagsins 
í samvinnu við skóla og félagsþjónustu svæðisins. 

Menntunar- og hæfniskröfur 

• Bílspróf nauðsynlegt 

• Góð mannleg samskipti og íslensku kunnátta 

• Þjónustulund og sveigjanleiki 

Umsóknarfrestur 31.05.23. Heimaþjónusta í Húnabyggð | Húnabyggð (alfred.is) 

Ferðamál í Húnabyggð (tímabundið starf) 
Húnabyggð óskar eftir að ráða í tímabundið starf verkefnastjóra ferðmála sveitarfélagsins. Æskilegt er að 
viðkomandi geti hafið störf sem fyrst og vinni yfir sumarmánuðina og út ágúst að minnsta kosti. Sveitar-
félagið er með ýmis járn í eldinum hvað varðar uppbyggingu í ferðmálum og starfið felst í að halda utan um 
þá uppbyggingu og koma áhersluverkefnum þessa árs í framkvæmd. 
Helstu verkefni og ábyrgð 

• Utanumhald um ferðamannastaði sveitarfélagins 
(skálar í leigu, opin svæði o.fl.) 

• Uppbygging ferðamannastaða (nokkur svæði eru í 
þróun eins og Þrístapar, Vatnsdæla og gamli bær-
inn) 

• Styrkjaumsóknir 

• Samskipti við verktaka 

Menntunar- og hæfniskröfur 

• Reynsla og/eða menntun sem nýtist í starfi 

• Tölvukunnátta og færni í notkun samfélagsmiðla er 
mikilvæg 

• Færni til að starfað mjög sjálfstætt 

• Samskiptafærni er mjög mikilvæg (við opinbera 
aðila, einkarekin fyrirtæki og einstaklinga) 

• Brennandi áhugi á ferðmálum 

Umsóknarfrestur 31.05.23. Ferðamál í Húnabyggð (tímabundið starf) | Húnabyggð (alfred.is) 
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Starfsmaður í fjármálateymi Húnabyggðar 
Starfið felur í sér þverfaglega vinnu á skrifstofu sveitarfélagsins þar sem launavinnsla sveitarfélagsins er í 
forgrunni ásamt almennri umbótavinnu í ferlum skrifstofunnar. 
Helstu verkefni og ábyrgð 

• Launavinnsla fyrir alla starfsmenn sveitarfélagsins, 
ásamt tengdum félögum. 

• Utanumhald með fræðslu og starfsþróun starfs-
manna sveitarfélagsins. 

• Samskipti við kjarasvið Sambands íslenskra sveita-
félaga. 

• Undirbúning jafnlaunavottunar. 

• Skipulag persónuverndarmála. 

• Verkefni sem tengjast bókhalds- og rekstrar-
stjórnun. 

• Umbætur í ferlum skrifstofunnar. 

• Önnur almenn og sérhæfð skrifstofustörf á skrif-
stofu. 

Menntunar- og hæfniskröfur 

• Háskólamenntun eða önnur menntun sem nýtist í 
starfi. 

• Reynsla af störfum launafulltrúa æskileg og bók-
haldsþekking kostur. 

• Reynsla í mannauðsmálum æskileg. 

• Jákvæðni, skipulagshæfni og færni í mannlegum 
samskiptum. 

• Þekking á skjalastýringarkerfum (ONE) eða sam-
bærilegu æskileg. 

• Þekking á tímaskráningarkerfinu Vinnustund kostur. 
Fríðindi í starfi 

• Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi Sam-
bands íslenskra sveitarfélaga við viðkomandi 
stéttarfélag. Umsækjendur af öllum kynjum eru 
hvattir til þess að sækja um starfið. Æskilegt er að 
viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 

Umsóknarfrestur 31.05.23. Starfsmaður í fjármálateymi Húnabyggðar | Húnabyggð (alfred.is) 

Waiter - Himinn sól ehf. 
A restaurant in Blönduós North West Iceland is seeking waiters. The job includes receiving guests and direct 
them to their seat, take orders, carry food on the table, accept payments and finish after guests, wipe and 
clean, prepare coffee drinks, sell from the menu, make up in the evenings and finish and get ready for the 
next day. Also preparation for the day and cleaning at the end of the day. The positions are 100% with shift 
work (8 - 10 hour shifts) and 2 days off per week.
Requirements: 
- Previous experience from a similar job. 
- Applicants must have good communication skills and work 
well in a group. 

- Applicants must be presentable and hygienic. 
- Applicants must speak English. 
- Applicants must not abuse alcohol and have a clean 
criminal record.

We are looking for employees who will enjoy their time at work and work well under pressure. Wages 
according to collective agreements with the union Samstaða and ASÍ in Iceland. Umsóknarfrestur 27.05.2023 
Please apply by filling in an online application here: https://form.vinnumalastofnun.is/eures/ and put "230511-05" in the field for 
employer.  

Kitchen assistant - Himinn sól ehf. 
A restaurant in Blönduós North West Iceland is seeking kitchen assistants to start soon as possible. The job 
entails baking bread, frying food, make pizzas, salad, sauces and desserts. Also preparation for the day and 
cleaning at the end of the day. The positions are 100% with shift work (8 - 10 hour shifts) and 2 days off per 
week.
Requirements: 
- Experience from similar work. 
- Good communication skills and ability to work well in a 
group. 

- Applicants must be presentable and hygienic. 
- English language skills. 
- Applicants must have a clean criminal record and not 
abuse alcohol.

We are looking for employees who will enjoy their time at work and work well under pressure. Wages 
according to collective agreements in Iceland with union Samstaða and ASÍ. Umsóknarfrestur 27.05.2023. 
Please apply by filling in an online application here: https://form.vinnumalastofnun.is/eures/ and put "230511-04" in 
the field for employer. 
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Skagaströnd og Skagabyggð 

Kjörbúðin Skagaströnd - Sumarstarf 
Kjörbúðin Skagaströnd leitar eftir duglegum og samviskusömum einstaklingum í fullt starf í sumar. 
Viðkomandi þarf að hafa náð 18 ára aldri. Kjörbúðin er skemmtilegur og líflegur vinnustaður og hentar 
starfið einstaklingum af öllum kynjum. 
Helstu verkefni og ábyrgð 

• Áfyllingar á vörum 

• Afgreiðsla 

• Þjónusta við viðskiptavini 

• Framstillingar 
Menntunar- og hæfniskröfur 

• Rík þjónustulund 

• Sjálfstæði 

• Snyrtimennska 

• Skipulögð vinnubrögð 
Fríðindi í starfi 

• Velferðaþjónusta Samkaupa 

• Heilsustyrkur til starfsmanna í boði 

• Afsláttarkjör í verslunum Samkaupa 
Kjörbúðin Skagaströnd - Sumarstarf | Kjörbúðin (alfred.is) 

Sveitarfélagið Skagafjörður: 550 Sauðárkrókur, 565-566 Hofsós, 560-561 
Varmahlíð og Fljótin (570) 

Árskóli, grunnskólakennari 
Árskóli óskar eftir að ráða grunnskólakennara til að sinna heimilisfræði- tónmennta- og leiklistarkennslu í 1. 
- 10. bekk. Einnig er óskað eftir að ráða í umsjónarkennslu á yngsta stigi og miðstigi. Um nokkrar stöður er 
að ræða í 70%-100% starfshlutfalli frá 1. ágúst 2023. Árskóli er heildstæður grunnskóli fyrir nemendur sem 
búa á Sauðárkróki, í Hegranesi, á Reykjaströnd og á Skaga. Leitað er að einstaklingum með mikinn faglegan 
metnað, sem hafa sýnt árangur í störfum sínum og sem leggja áherslu á vellíðan og árangur nemenda í sam-
starfi við samstarfsfólk, stjórnendur skólans og fagaðila.  
Menntunar- og hæfniskröfur: 

• Grunnskólakennaranám og leyfi til kennslu. 

• Reynsla af kennslu í grunnskóla er æskileg. 

• Æskilegt er að hafa sérhæfingu í einhverjum af 
eftirtöldum sviðum: stærðfræði, íslensku, samfé-
lagsfræði, heimilisfræði, listgreinum eða náttúru-
fræði. 

• Áhugi á að starfa með börnum og ungmennum. 

• Vald á fjölbreyttum kennsluaðferðum sem taka mið 
af mismunandi þörfum. 

• Góð tækniþekking sem nýtist í starfi. 

• Góð þekking á kennslu- og uppeldisfræði. 

• Frumkvæði og samstarfsvilji. 

• Geta og vilji til að starfa í teymi með öðrum kenn-
urum. 

• Góðir skipulagshæfileikar, sveigjanleiki og hæfni í 
samskiptum. 

• Vilji til að leita nýrra leiða í skólastarfi og áhugi á 
þróunarstarfi auk þess að efla hefðir í skólastarfi 
Árskóla. 

• Reglusemi, stundvísi og samviskusemi. 

• Mjög góð íslenskukunnátta. 

• Hreint sakavottorð samkvæmt lögum um grunn-
skóla. 

Grunnskólakennarar starfa samkvæmt lögum og reglugerðum um grunnskóla, öðrum lögum er við eiga, 
aðalnámskrá, skólanámskrá og stefnu sveitarfélagsins. Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands vegna Félags grunnskólakennara. Nánari upplýsingar 
veitir Óskar G. Björnsson, skólastjóri, oskargb@arskoli.is, 455 1101. Umsóknarfrestur er framlengdur til og 
með 21. maí 2023. Einungis er tekið við rafrænum umsóknum á heimasíðu sveitarfélagsins (laus störf). Próf-
skírteini, leyfisbréf og greinargóð ferilskrá skal fylgja umsókn. Áhugasamir einstaklingar, óháð kyni, eru 
hvattir til að sækja um. Öllum umsóknum verður svarað að lokinni ráðningu. Árskóli, grunnskólakennari - 50skills 
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Sumarstörf: íþróttamannvirki 
Fjölskyldusvið sveitarfélagsins Skagafjarðar auglýsir eftir sumarstarfsfólki í íþróttamiðstöðina í Varmahlíð, 
íþróttahúsið á Sauðárkróki og í vinnuskólann (flokkstjórar). Tímabil ráðningar er frá byrjun júní til ágústloka. 
Sveigjanleiki er í boði varðandi starfshlutfall (50%-100% starfshlutfall) og starfstíma. 
Störf í íþróttamannvirkjum: Starfsmenn íþróttamannvirkja vinna í vaktavinnu þar sem mannvirkin eru opin alla daga vikunnar. 

• Sundlaugarverðir sinna afgreiðslu, þrifum, bað-
vörslu og öryggisgæslu við sjónvarpsskjái og sund-
laugar. 

• Starfsmenn íþróttahúsa sinna almennri afgreiðslu, 
þrifum og gæslu í íþróttasal og klefum. 

Störf í vinnuskóla: Flokkstjórar vinnuskóla sjá um skipulagningu og utanumhald vinnuskóla sveitarfélagsins, 
s.s. mætingu starfsmanna og eftirfylgni verkefna. Starfið felur í sér að leiðbeina og kenna unglingum á 
aldrinum 13-16 ára að vinna sumarvinnu. Flest verkefni snúa að fjölbreyttum garðyrkjustörfum, umhirðu og 
fegrun á samfélaginu. 
Hæfniskröfur: 

• Menntun sem nýtist í starfi er kostur 

• Almenn tölvuþekking og færni. 

• Reynsla af sambærilegum störfum er kostur. 

• Lipurð í mannlegum samskiptum, háttvísi og 
kurteisi. 

• Jákvæðni, starfsgleði, frumkvæði og sveigjanleiki. 

• Samviskusemi og stundvísi. 

• Umsækjendur skulu hafa náð 18 ára aldri. 

• Hreint sakavottorð skv. æskulýðslögum. 

Nánari upplýsingar um störfin veitir: Þorvaldur Gröndal, frístundastjóri, 455 6033/660 4639, 
valdi@skagafjordur.is . Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við 
hlutaðeigandi stéttarfélag. Starfsheiti sem um ræðir er sundlaugarvörður. Upplýsingar um laun veitir launa-
deild sveitarfélagsins: launadeild@skagafjordur.is . Einungis er tekið við rafrænum umsóknum á heimasíðu 
sveitarfélagsins www.skagafjordur.is (laus störf). Áhugasamir einstaklingar, óháð kyni, eru hvattir til að 
sækja um. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. Umsóknarfrestur 
18.05.23. Sumarstörf: íþróttamannvirki - 50skills 

Hólar í Hjaltadal 
Leikskólinn Tröllaborg óskar eftir að ráða lausnamiðaðan einstakling til að sinna fötluðu barni í leikskólanum 
á Hólum. Starfið felur í sér að sinna einstaklingsbundinni þjálfun og umönnun. Gætir þess að barn sem nýtir 
sérkennslu einangrist ekki heldur sé hluti af hópnum og eigi hlutdeild í leikskólastarfinu. Situr ýmsa fundi er 
leikskólastjóri segir til um og sinnir þeim verkefnum er varða sérkennslu sem yfirmaður felur honum. Æski-
legt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 
Menntunar - og hæfniskröfur: Starfsréttindi í þroskaþjálfafræði eða iðjuþjálfun. (Ef enginn sem uppfyllir 
menntunarkröfur sækir um, verður skoðað að ráða m.a. leikskólakennara eða stuðningsfulltrúa í starfið.) 
Leitað er eftir einstaklingi sem er lausnamiðaður í breytilegum aðstæðum og er góður í mannlegum sam-
skiptum. Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu af því að umgangast fatlaða einstaklinga, sér í lagi börn og 
sé tilbúinn til að koma til móts við sértækar stuðningsþarfir og tileinka sér nýjungar. Nauðsynlegt er að töluð 
sé íslenska, hreint sakavottorð skilyrði skv. leikskólalögum og að viðkomandi sé upplýstur um réttindi fatlaðs 
fólks. Nánari upplýsingar veitir Jóhanna Sveinbjörg Traustadóttir, leikskólastjóri; trollaborg@skagafjordur.is, 
453 5760 / 696 3869. Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við hlutaðeig-
andi stéttarfélag. Upplýsingar um laun veitir launadeild sveitarfélagsins: launadeild@skagafjordur.is 
Einungis er tekið á móti rafrænum umsóknum á heimasíðu sveitarfélagsins www.skagafjordur.is (laus störf). 
Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá. Afrit af prófskírteini og leyfisbréfi þarf að fylgja 
umsókn. Áhugasamir einstaklingar, óháð kyni, eru hvattir til að sækja um. Öllum umsóknum verður svarað 
þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. Umsóknarfrestur: 28.05.2023. Hólar í Hjaltadal - 50skills 
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Sumarstörf búsetukjarni 
Búsetukjarni á Sauðárkróki óskar eftir sumarstarfsfólki. Starfstími er frá maí til ágústloka eða eftir samkomu-
lagi og möguleiki er á áframhaldandi ráðningu. Unnið er í vaktavinnu. Sveigjanleiki er í boði varðandi starfs-
hlutfall (50%-100%) og starfstíma. Búsetukjarni sér um að veita fólki fjölbreytta þjónustu sem miðar að því 
að styðja við sjálfstæða búsetu þess og skapa því aðstæður til að lifa sem eðlilegustu lífi á heimili sínu sem 
utan þess. Unnið er eftir hugmyndafræðinni um þjónandi leiðsögn og valdeflingu. 
Helstu verkefni eru: 

• Veita íbúum persónulegan stuðning og aðstoða þá 
við að njóta menningar-, tómstunda- og félagslífs. 

• Starfið felur í sér öguð og skipulögð vinnubrögð og 
vinnur starfsfólk eftir þjónustuáætlunum og dag-
skipulagi. 

• Almennt heimilishald. 
Hæfniskröfur: 

• Menntun sem nýtist í starfi er kostur, t.d. fé-
lagsliðamenntun. 

• Mikilvægir eiginleikar eru sveigjanleiki, samvisku-
semi, lipurð og jákvætt viðhorf til fólks og vinnu 
sinnar. 

• Þekking og reynsla af starfi með fötluðu fólki er 
kostur. 

• Starfið er líkamlega erfitt og krefst því góðs líkam-
legs atgervis. 

• Skilyrði er að umsækjendur tali og skilji vel 
íslensku. 

• Almenn tölvukunnátta. 

• Almenn ökuréttindi. 

Hreint sakavottorð, skv. lögum um þjónustu við fólk með langvarandi stuðningsþarfir. Laun eru samkvæmt 
kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við hlutaðeigandi stéttarfélag. Nánari upplýsingar veitir 
Ragnheiður M. Rögnvaldsdóttir, forstöðumaður, 844 6532; ragnheidurr@skagafjordur.is . Umsóknarfrestur 
er framlengdur til og með 30. maí 2023. Einungis er tekið á móti rafrænum umsóknum á heimasíðu sveitar-
félagsins www.skagafjordur.is (laus störf). Upplýsingar um menntun og fyrri störf skal skila með umsókn. 
Áhugasamir einstaklingar, óháð kyni, eru hvattir til að sækja um. Öllum umsóknum verður svarað þegar 
ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. https://jobs.50skills.com/skagafjordur/18514  

Sumarstörf stuðnings- og stoðþjónusta 
Fjölskyldusvið Skagafjarðar auglýsir eftir sumarstarfsfólki í stuðnings- og stoðþjónustu sem samanstendur af 
Dagdvöl aldraðra, heimaþjónustu og liðveislu. Starfstími er frá maí til ágústloka eða eftir samkomulagi. Um 
er að ræða störf í dagvinnu (25%-100%) en einnig er helgarvinna í boði (liðveisla). Sveigjanleiki er í boði 
varðandi starfshlutall og starfstíma. Starfssvið: Starf í dagdvöl aldraðra felur í sér að aðstoða einstaklinga við 
athafnir daglegs lífs, s.s. við umönnun og afþreyingu ásamt öðrum verkefnum. Heimaþjónusta veitir aðstoð 
við þrif og önnur heimilisstörf og er veitt þeim sem geta ekki hjálparlaust séð um heimilishald vegna 
skertrar getu eins og veikinda, álags, öldrunar eða fötlunar. Félagsleg liðveisla felst í að aðstoða einstaklinga 
við athafnir daglegs lífs, s.s. við umönnun og afþreyingu ásamt öðrum verkefnum. 
Hæfniskröfur: 

• Menntun sem nýtist í starfi er kostur, t.d. fé-
lagsliðamenntun. 

• Umsækjendur þurfa að tala og skilja vel íslensku. 

• Þekking og reynsla af starfi með öldruðu og/eða 
fötluðu fólki er kostur. 

• Umsækjendur skulu hafa náð 18 ára aldri. 

• Gagnkvæm virðing og umhyggja. Lipurð í mann-
legum samskiptum og háttvísi. Stundvísi. 

• Hreint sakavottorð skv. lögum um þjónustu við fólk 
með langvarandi stuðningsþarfir. 

Nánari upplýsingar um störfin veitir Stefanía Sif Traustadóttir, forstöðumaður; stefaniast@skagafjordur.is, 
455 6089. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við hlutaðeigandi 
stéttarfélag. Um er að ræða starfsheitin: starfsmaður við dagdvöl aldraðra, heimaþjónusta II og félagsleg 
liðveisla I og II. Upplýsingar um laun veitir launadeild sveitarfélagsins: launadeild@skagafjordur.is. 
Umsóknarfrestur er til og með 21. maí 2023. Einungis er tekið við rafrænum umsóknum á heimasíðu 
sveitarfélagsins www.skagafjordur.is (laus störf). Upplýsingar um menntun og fyrri störf skal skila inn með 
umsókn. Áhugasamir einstaklingar, óháð kyni, eru hvattir til að sækja um. Öllum umsóknum verður svarað 
þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. Sumarstörf stuðnings- og stoðþjónusta - 50skills 
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Búsetukjarni - haust 
Búsetukjarni á Sauðárkróki óskar eftir að ráða til starfa þroskaþjálfa eða fólk með aðra uppeldismenntun. 
Nokkur störf eru í boði í vaktavinnu. Störfin eru laus í haust, en mögulegt er að byrja í sumar ef eftir því er 
óskað. Það kemur til greina að ráða ófaglært fólk í störfin ef enginn sem uppfyllir menntunarskilyrði sækir 
um. Búsetukjarni sér um að veita fólki fjölbreytta þjónustu sem miðar að því að styðja við sjálfstæða búsetu 
þess og skapa því aðstæður til að lifa sem eðlilegustu lífi á heimili sínu sem utan þess. Unnið er eftir 
ákveðinni hugmyndafræði og krafist er að starfsfólk tileinki sér þau vinnubrögð er henni fylgja. 
Helstu verkefni eru: 

• Veita íbúum persónulegan stuðning og aðstoða þá 
við að njóta menningar-, tómstunda- og félagslífs. 

• Starfið felur í sér öguð og skipulögð vinnubrögð, 
framkvæmd þjónustuáætlana og dagskipulags. 

• Almennt heimilishald. 
Menntunar- og hæfniskröfur 

• Starfsréttindi í þroskaþjálfafræði. 

• Mikilvægir eiginleikar eru sveigjanleiki, samvisku-
semi, lipurð og jákvætt viðhorf til fólks og vinnu 
sinnar. 

• Þekking á hugmyndafræðinni Þjónandi leið-
sögn og Valdeflingu er kostur. 

• Umsækjandi þarf að geta unnið eftir skipulagi og 
undir miklu álagi, ásamt því að geta tekið sjálf-
stæðar ákvarðanir. 

• Starfið er líkamlega erfitt og krefst því góðs líkam-
legs atgervis. 

• Skilyrði er að umsækjendur tali og skilji vel 
íslensku. 

• Almenn tölvukunnátta. 

• Almenn ökuréttindi. 

• Hreint sakavottorð, skv. lögum um þjónustu við fólk 
með langvarandi stuðningsþarfir. 

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við hlutaðeigandi stéttarfélag. 
Nánari upplýsingar veitir Ragnheiður M. Rögnvaldsdóttir, forstöðumaður, 844 6532; ragnheidurr@skagafjor-
dur.is. Umsóknarfrestur er til og með 23. maí 2023. Einungis er tekið á móti rafrænum umsóknum á heima-
síðu sveitarfélagsins www.skagafjordur.is (laus störf). Prófskírteini og greinargóð ferilskrá skal fylgja umsókn. 
Áhugasamir einstaklingar, óháð kyni, eru hvattir til að sækja um. Öllum umsóknum verður svarað þegar 
ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. Búsetukjarni - 50skills 

Bifvélavirki 
Kaupfélag Skagfirðinga Sauðárkróki. Bifreiðaverkstæði KS óskar eftir að ráða bifvélavirkja í fullt starf. 
Helstu verkefni og ábyrgð 

• Bilanagreining og mat á nauðsynlegum aðgerðum 

• Almennar viðgerðir á bifreiðum, lyfturum, dráttar-
vélum, vörubílum og öðrum tækjum 

• Reglubundnar viðhaldsskoðanir og eftirlit 
Menntunar- og hæfniskröfur 

• Sveinspróf/meistarapróf í bifvélavirkjun 

• Góð almenn tölvukunnátta 

• Gilt bílpróf 

• Vönduð og öguð vinnubrögð 

• Jákvæðni og þjónustulund 

• Góð hæfni í mannlegum samskiptum 

Æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Hvetjum alla áhugasama til að sækja um, óháð kyni. 
Allar nánari upplýsingar veitir Gunnar Valgarðsson forstöðumaður gunnar.valgardsson@ks.is . Bifvélavirki | KS 

(alfred.is)  
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PM Chef 
Eleven Experience in Iceland is now seeking a PM Chef to work at Deplar Farm. At Deplar Farm we aim to 
give our guests a first class culinary experience with an emphasis on Icelandic ingredients and sourcing our 
ingredients from the surrounding area. All meals at Deplar Farm are made in house. The culinary team at 
Deplar Farm has been prominent in the Icelandic F&B scene for the last few years. This is an exciting and 
demanding job with great potential and opportunities for the right people/right person. The job is full time 
and is based in the north at Deplar Farm. 
Scope of work: 

• Create a unique dining experience for guests with 
an emphasis on Icelandic ingredients 

• Create and maintain an ambitious culinary scene at 
Deplar Farm 

Requirements: 

• Experience in fine dining, upscale cuisine 

• Great organizational skills and flexibility on the job 

• Great service attitude 

• Initiative, creativity, and independent working 
methods 

• Proficient English skills are a requirement 

• Good communication skills 

• Lives in the north of Iceland or is willing to relocate 

www.elevenexperience.com . Please submit an application along with a CV in English to the Alfred.is app-
lication platform. PM Chef | Eleven Experience (alfred.is) 

Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra auglýsir eftir kennara í helgarnámi í sérgreinum 
rafiðna 
Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra óskar eftir að ráða: Kennara í helgarnámi í sérgreinum rafiðna skólaárið 
2023-2024. Möguleiki er á áframhaldandi ráðningu. Ráðning er frá 1. ágúst 2023. Umsækjandi þarf að hafa 
iðnmeistararéttindi í rafiðnum og kennsluréttindi á framhaldsskólastigi.  
Helstu verkefni og ábyrgð: Kennsla í helgarnámi í sérgreinum rafiðna skólaárið 2023-2024. 
Hæfniskröfur: Leitað er að kennara sem hefur frumkvæði, er sjálfstæður í vinnubrögðum og hefur áhuga á 
að taka þátt í þróunarstarfi í kennsluháttum og uppbyggingu náms í samræmi við lög um framhaldsskóla (nr. 
92/2008). Í samræmi við jafnréttisáætlun skólans er fólk af öllum kynjum hvatt til að sækja um starfið. 
Frekari upplýsingar um starfið: Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra 
og Kennarasamband Íslands hafa gert. Vakin er athygli umsækjenda á að samkvæmt lögum um framhalds-
skóla nr. 92/2008 er ekki heimilt að ráða einstakling til starfa sem hlotið hefur dóm fyrir brot á XXII. kafla 
almennra hegningarlaga og því er beðið um sakavottorð áður en af ráðningu getur orðið. Umsóknum skal 
fylgja ítarleg starfsferilskrá, leyfisbréf og prófskírteini. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
hefur verið tekin um ráðningu. Starfshlutfall er 100%. Umsóknarfrestur er til og með 22.05.2023. Nánari 
upplýsingar veitir Ingileif Oddsdóttir, skólameistari - ingileif@fnv.is – 8663698. Smelltu hér til að sækja um starfið 
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