Spennandi störf í Strandabyggð
Starf á skrifstofu
Markmið og verkefni
• Símavarsla og móttaka og upplýsingagjöf
• Vinnsla í bókhaldi, reikningagerð og
innheimta
• Launavinnsla
• Umsjón með vef
• Skjalavarsla og skipulag
Menntun, færni og eiginleikar
• Stúdentspróf eða sambærileg menntun
sem nýtist í starfi eða starfsreynslu sem
vega má að jöfnu
• Góð samskiptafærni, skipulagsfærni og
nákvæmni í vinnubrögðum
• Frumkvæði og jákvætt hugarfar
• Hvetjandi og góð fyrirmynd
Um er að ræða fjölbreytt starf þar sem skipulagðir og töluglöggir einstaklingar með góða
samskiptafærni ættu að blómstra.

Tómstundafulltrúi
Markmið og verkefni
• Umsjón og stefnumótun á sviði tómstunda-,
íþrótta- og menningarmála
• Hefur umsjón með og leiðir starf ungs fólks
í sveitarfélaginu
• Stuðningur við félagasamtök varðandi
skipulag og stjórnun
• Samningagerð
• Verkefna- og viðburðastjórnun
Menntun, færni og eiginleikar
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Skipulags- og stjórnunarfærni
• Samskiptafærni og geta til að tjá sig í ræðu
og riti
• Frumkvæði, jákvætt hugarfar og hugmyndaauðgi
• Hvetjandi og góð fyrirmynd
Um er að ræða fjölbreytt og skemmtilegt starf
þar sem skapandi og skiplagðir einstaklingar
sem hafa unun að samskiptum og samstarfi
við ungt fólk ættu að blómstra.

Þjónustumiðstöð
Markmið og verkefni
• Umhirða og minniháttar viðhald eigna
sveitarfélagsins
• Viðhald veitna, gatna, snjómokstur ofl.
• Vinna við vigtun sjávarafla á Hafnarvog.
• Verkstjórn sumarstarfsmanna og vinnuskóla
Menntun, færni og eiginleikar
• Iðnmenntun eða starfsreynsla sem nýtist í
starfi
• Reynsla af verkefnastjórnun og verkstjórn.
• Kostur að búa yfir reynslu af jarðvinnu, hafa
suðuréttindi og vinnuvélaréttindi
• Góð samskiptafærni, jákvætt hugarfar og
frumkvæði
• Hvetjandi og góð fyrirmynd
Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi starf þar
sem kraftmiklir og úrræðagóðir einstaklingar
sem hafa ánægju af samskiptum ættu að
blómstra.

Leikskólakennari
Markmið og verkefni
• Vinna að uppeldi og menntun barna ásamt
því að sinna velferð og aðhlynningu
• Almennt leikskólastarf og faglegt starf á
deild
• Önnur störf sem falla að starfi leikskólakennara
Menntun, færni og eiginleikar
• Leikskólakennararéttindi
• Brennandi áhugi á starfi með börnum
• Frumkvæði, góð samskiptafærni jákvætt
hugarfar
• Hvetjandi og góð fyrirmynd
Við leikskólann er unnið metnaðarfullt starf
þar sem barnið er í brennidepli. Einstaklingar
sem hafa ánægju af vinnu með börnum og
ánægju af góðum samskiptum ættu að blómstra á þessum góða vinnustað.

Umsóknarfrestur fyrir öll störfin er til 10. maí og skulu umsóknir ásamt ferilskrá berast skrifstofu Strandabyggðar, Höfðagötu 3, 510 Hómavík eða á netfangið
strandabyggd@strandabyggd.is merktar því starfi sem sótt er um. Nánari upplýsingar um störfin og sveitarfélagið er að finna á vefsíðunni www.strandabyggd.is.
Íbúar Strandabyggðar eru rétt innan við 500 og er Hólmavík þéttbýlisstaður sveitarfélagsins. Atvinnulífið er fjölbreytt og skólastarf öflugt. Félagsstarf í sveitarfélaginu er fjölbreytt
og þar er hugað að því að allir aldurshópar fái notið sín til fullnustu. Góð aðstaða er til íþróttaiðkunar og menningarlíf er kraftmikið og fjörugt allt árið um kring.

