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Sauðárkrókur  (Sjónhornið 05.11.2015) 

 

Þjónustufulltrúi - Greiðendaþjónusta Sauðárkróki 

Við hjá Motus leitum að öflugum starfsmanni á skrifstofu fyrirtækisins á Sauðárkróki. 
 
Starf þjónustufulltrúa felst m.a. í afgreiðslu- og upplýsingagjöf til greiðenda, 
símsvörun og úthringingum, ásamt almennri vinnslu innheimtumála á 
milliinnheimtu- og lögfræðistigi. 
Reynsla af innheimtustörfum og/eða reynsla af skrifstofu eða bankastörfum er 
kostur. 
 
Helstu verkefni  
. Afgreiðsla og upplýsingagjöf til greiðenda  
. Símsvörun og úthringingar í greiðendur  
. Ýmis skjala og tölvuvinnsla 
 
Hæfnisþættir 
. Framúrskarandi samskiptahæfileikar  
. Þjónustulund  
. Nákvæm vinnubrögð  
. Góð almenn íslensku og tölvukunnátta 

  

Vinsamlega sækið um með því að fylla út umsóknareyðublað á heimasíðu okkar, 
umsóknarfrestur er til og með 13. nóvember 2015. 

Ráðið verður í starfið sem fyrst. 

 

Hvammstangi  (Sjónaukinn 04.11.2015) 

 
Eldur í Húnaþingi auglýsir eftir umsóknum um störf framkvæmdastjóra og  
fjármálastjóra hátíðarinnar 2016.  
 
Umsóknarfrestur er til og með 15. nóvember n.k. og umsóknum skal skilað á 
eldurihun@gmail.com         
Nánari upplýsingar um störfin veitir Sveinbjörg Pétursdóttir í síma 8665390 
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Sauðárkrókur (www.skagafjordur.is  04.11.2015) 

Starfsmaður í frekari liðveislu óskast 

Fjölskyldusvið óskar eftir að ráða starfsmann í frekari liðveislu við fatlað fólk í sjálfstæðri 

búsetu/þjónustuíbúð. 

Starfið felst í aðstoð við fatlað fólk á heimili og í daglegu umhverfi þess. Daglegur vinnutími 

er fyrri hluta kvölds og um helgar, aðra hverja viku. 

  

Hæfniskröfur: 

Menntun sem nýtist í starfi eða góð, almenn menntun. 

Þekking og reynsla af starfi með fötluðu fólki æskileg. 

Við leitum að samstarfsmanni sem hefur góða vitund fyrir sjálfum sér og hvernig hann geti 

nýtt hæfileika sína sem best í þágu þjónustunotenda, ríka ábyrgðartilfinningu, virðingu í 

mannlegum samskiptum og skilning á mannlegum þörfum, er opinn og jákvæður í viðmóti, 

tilbúinn að tileinka sér nýjar hugmyndir og hafa metnað í starfi. 

  

Starfið hentar bæði körlum sem konum, en umsóknir frá körlum eru sérstaklega vel þegnar 

vegna samsetningar starfsmannahópsins og notenda. 

  

Laun eru samkvæmt samningi  Launanefndar Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kjalar eða 

Öldunnar. 

  

Upplýsingar gefur: 

Sigþrúður Jóna Harðardóttir, forstöðuþroskaþjálfi  í síma 8679809 

sigthrudurh@skagafjordur.is 

  

Umsóknarfrestur er til 9. nóvember 2015. 

  

Umsóknum skal skilað rafrænt í íbúagátt á heimasíðu sveitarfélagsins, www.skagafjordur.is 
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Varmahlíð (www.skagafjordur.is  02.11.2015) 

 

Leikskólakennari óskast í 100% stöðu við Leikskólann Birkilund í Varmahlíð.  

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst eða eftir samkomulagi. 

Menntunar- og hæfniskröfur: 

• Vera með leyfisbréf leikskólakennara / réttindi sem leikskólakennari skv. 3. gr. laga nr. 

87/2008*. (*Ef ekki berast umsóknir frá leikskólakennurum sem uppfylla hæfniskröfur 

er heimilt að ráða leiðbeinanda í stöðuna). 

• Stundvísi, dugnaður og áreiðanleiki í starfi. 

Starfið hentar konum jafnt sem körlum. Laun og önnur starfskjör eru samkvæmt 

kjarasamningum Sambands íslenskra sveitarfélaga við KÍ vegna FL /  við hlutaðeigandi 

stéttarfélag. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Steinunn Arnljótsdóttir, leikskólastjóri, í síma 453-8215 

eða með því að senda fyrirspurn á birkilundur@skagafjordur.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 16. nóvember 2015. 

Umsóknum sem greina frá menntun og fyrri störfum skal skila í gegnum heimasíðu 

sveitarfélagsins,www.skagafjordur.is (störf í boði) eða í gegnum íbúagátt sveitarfélagsins. 

Í Birkilundi er unnið með SMT skólafærni og Stig af stigi. Birkilundur er í samstarfsverkefni  með 

Varmahlíðarskóla þar sem áhersla er lögð á félagsleg samskipti. 

Í Birkilundi eru tvær deildir með 35 börn á aldrinum 1-6 ára. 

Á nýrri deild, sem stefnt er að að opna í nóvember, er gert ráð fyrir að geti verið 12 börn á 

aldrinum 1-2 ára. 

 

 

 

 

 



Vinnumálastofnun Norðurlandi vestra  6. nóvember 2015 

Túnbraut 1-3, 545 Skagaströnd  

Sími: 515-4800 Fax: 582-4920  

Heimasíða: www.vinnumalastofnun.is  Netfang: nordurland.vestra@vmst.is  

4 
 

 

Hvammstangi  (Sjónaukinn 28.10.2015) 

 

 

Störf á sjúkradeild  
Afleysingar á sjúkradeild í nóvember og desember. Um er að ræða vaktavinnu sem felst í 

umönnun og almennum störfum á deildinni, æskilegt að viðkomandi geti tekið næturvaktir.  

Starf við ræstingu. Um framtíðarstarf getur verið að ræða.  

Hæfniskröfur:  

• Jákvæðni og góð samskiptahæfni  

• Snyrtimennska og stundvísi  

• Íslenskukunnátta  

Umsóknareyðublöð eru á heimasíðu: www.hve.is og senda þarf umsóknir á netfangið 

mailto:lilja. hannesdottir@hve.is  en hún veitir einnig nánari upplýsingar um starfið í 

tölvupósti eða í síma 432 1310.  

HVE er reyklaus vinnustaður 

Nánari upplýsingar um Heilbrigðisstofnun Vesturlands á Hvammstanga er að finna á 

http://www.hve.is/islenska/hvammstangi/  

 

Heilbrigðisstofnun Vesturlands Hvammstanga 
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Blönduós (www.starfatorg.is  27.10.2015) 

 
Hjúkrunarfræðingur 
Staða hjúkrunarfræðings á Blönduósi er laus til umsóknar. Starfið er veitt frá 25. október 2015 
eða eftir nánara samkomulagi. 

Á Blönduósi eru sjúkradeild og hjúkrunardeild. 
 
Næsti yfirmaður er yfirhjúkrunarfræðingur sjúkrasviðs á Blönduósi 

Helstu verkefni og ábyrgð 
• Hjúkrun á legudeildum HSN Blönduósi 

Hæfnikröfur 
• Íslenskt hjúkrunarleyfi 

• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri 

• Góð samskiptahæfni 

Frekari upplýsingar um starfið 
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. 

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Umsókn fylgi 
starfsferliskrá og vottfestar upplýsingar um nám og fyrri störf. Umsækendur eru auk þess 
beðnir um að skila kynningarbréfi með rökstuðningi fyrir hæfi og sýn á starfið. 
 
Leiguhúsnæði í boði á hagstæðum kjörum. 
Aðstoðum við flutning. 

Starfshlutfall er 80 - 100% 
Umsóknarfrestur er til og með 16.11.2015 

Nánari upplýsingar veitir 
• Gerður Beta Jóhannsdóttir - gerdur.beta.johannsdottir@hsn.is- 455-4141 

• Guðný Friðriksdóttir - gudny.fridriksdottir@hsn.is- 464-0500 

 

HSN Blönduós Hjúkrunardeild hjúkrun 
Flúðabakka 2 
540 Blönduós 
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Varmahlíð og nágrenni  (www.skagafjordur.is  03.11.2015) 

 

DAGFORELDRI - Viltu vinna sjálfstætt heima og annast börn?  

Fjölskylduþjónusta Skagfirðinga leitar eftir samstarfi við aðila sem gæti hugsað sér að taka 

börn í daggæslu á einkaheimili í Varmahlíð eða næsta nágrenni.  

Dagmæður/dagfeður eru sjálfstætt starfandi verktakar sem taka að sér daggæslu barna á 

heimili sínu. Félags- og tómstundanefnd veitir starfsleyfi að vissum skilyrðum uppfylltum og 

Fjölskylduþjónustan annast niðurgreiðslur vistgjalds,veitir dagforeldrum ráðgjöf og stuðning 

og sinnir eftirliti með starfseminni eins og kveðið er á um í reglugerð félagsmálaráðuneytisins 

nr. 907 frá árinu 2005.  

 

Reglugerðina er að finna á heimasíðu sveitarfélagsins www.skagafjordur.is undir ÞJÓNUSTA - 

VELFERÐ OG FJÖLSKYLDA -ÞJÓNUSTA VIÐ BÖRN OG UNGLINGA - DAGVISTUN Þau sem eru 

áhugasöm að vita meira um málið hafi samband við Gunnar M. Sandholt 

sandholt@skagafjordur.is eða Aðalbjörgu Hallmundsdóttur allah@skagafjordur.is eða í síma 

455 6000 

 


