HÚSÖNDIN

19. tbl. 3.árg.
27. maí 2020

Fréttablað Mývatnssveitar, husondin@gmail.com
Útgefandi og ábyrgðarmaður: Arnþrúður Dagsdóttir

sími:
8492804

AFMÆLISBÖRN DAGANA 28. MAÍ- 3. JÚNÍ
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Þuríður Pétursdóttir, Sonja Rut Stefánsdóttir
Arngrímur Geirsson, Bergþóra Eysteinsdóttir
Claudia Nicole Jakobs, Þórarinn Böðvarsson
Ólafur Þröstur Stefánsson, Friðjón Jóhannsson, Margus Kaeaer
Íris Ósk Ásgeirsdóttir Muller, Ásdís Erla Jóhannesdóttir
Friðrik Arnarson, Júlíus Gunnar Björnsson

Stuðningsfulltrúa vantar við
Reykjahlíðarskóla frá 20. ágúst 2020
í 80% starf.
Stuðningsfulltrúi er þátttakandi í uppeldisstarfi skóla.
Hann skal hafa góða hæfni í mannlegum samskiptum og hafa
skólareglur í heiðri.
Hann sýnir nemendum skóla gott fordæmi, er jákvæður, heilsuhraustur,
traustur og samkvæmur sjálfum sér.
Hann tekur þátt í daglegu starfi bekkjar undir verkstjórn kennara.
Hann aðstoðar nemendur í námi og þarf að hafa gott vald á íslensku.
Hann starfar eftir starfslýsingu fyrir stuðningsfulltrúa við
Reykjahlíðarskóla.
Umsóknarfrestur er til 30. maí 2020.
Laun samkvæmt kjarasamningi Framsýnar.
Hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um.
Frekari upplýsingar gefur Sólveig Jónsdóttir skólastjóri.
Sími 464-4375
Tölvupóstur: reykjahlidarskoli@reykjahlidarskoli.is

Starfsmaður í Mötuneyti Framhaldsskólans á Laugum
Laust er til umsóknar 40% starf í Mötnuneyti Framhaldsskólans á Laugum. Í starfinu felast öll almenn
mötuneytis- og eldhússtörf, eldamennska og bakstur auk þess sem stundum getur þurft að aðstoða
þvottastjóra skólans. Um vaktavinnu er að ræða og viðkomandi þarf að geta unnið u.þ.b. eina helgi í
mánuði og geta verið ein/n á vakt. Viðkomandi ber ábyrgð á því að verkefni sem undir hann/hana
falla séu unnin samviskusamlega og innan settra tímamarka þannig að skólinn geti hverju sinni veitt
notendum sínum sem besta þjónustu. Starfsfólk Mötuneytisins er í talsverðum samskiptum við
nemendur og starfsfólk og starfar undir stjórn bryta skólans.
Krafist er sjálfstæðra vinnubragða, skipulagshæfileika, frumkvæðis, þjónustulipurðar, hæfni í
samskiptum og lágmarks tölvukunnáttu. Viðkomandi þarf að vera tilbúinn til að takast á við
margvísleg verkefni á skemmtilegum vinnustað. Ráðið er í stöðuna frá 20. ágúst 2020. Laun eru
samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags.
Umsóknir sem greina frá menntun og starfsreynslu skulu sendar til og með 12. júní 2020 til
skólameistara Framhaldsskólans á Laugum, sarngrim@laugar.is, sem veitir allar frekari upplýsingar í
síma 464-6301. Einnig er hægt að senda fyrirspurnir á sarngrim@laugar.is. Ekki þarf að sækja um á
sérstöku eyðublaði og eru öll kyn hvött til þess að sækja um. Umsókn þarf að fylgja sakavottorð í
samræmi við 4. mgr. 8. gr. laga um framhaldsskóla nr. 92/2008. Öllum umsóknum verður svarað og
umsækjendum tilkynnt um ráðstöfum starfsins þegar ákvörðun hefur verið tekin.
Sigurbjörn Árni Arngrímsson
Skólameistari
Framhaldsskólans á Laugum
650 Laugar

Stjórn Veiðifélags Mývatns boðar til aðalfundar
mánudaginn 01.06.2020 í Skjólbrekku
og hefst hann kl. 20:00. Á dagskrá fundarins eru
þau mál sem tilgreind eru í 9. grein samþykkta
veiðifélagsins.
Dagskrá:
1. Skýrsla stjórnar vegna 2019
2. Reikningar vegna 2019
3. Fjárhagsáætlun
4. Greiðsla á reikningi v. arðskrár
5. Umræður um samþykktir félagsins og veiðireglur.
6. Kosningar
7. Önnur mál
Stjórn Veiðifélags Mývatns
Virðingarfyllst,
Helgi Héðinsson
Netfang hhedins@hi.is
Sími 663-1410

Landbúnaður.
Vantar verknýtan karlmann, morgunhraustan og með dráttarvélaréttindi til
starfa á bænum u.þ.b. tíunda hvern dag. 10-15 st. vinnudagur í hvert sinn.
Verktakavinna við allt sem til fellur á kúabúi. Ekkert Vegan.
Kári, Garði s.6154268 eða netf.karith@simnet.is

Sumarstörf fyrir námsmenn
Framhaldsskólinn á Laugum og Nýsköpun í norðri auglýsa tíu sumarstörf fyrir
námsmenn. Um úrræði fyrir námsmenn á vegum Vinnumálastofnunar er að
ræða. Öll störfin eru tveggja mánaða störf sem vinnast á tímabilinu 10. júní til
28. ágúst eftir samkomulagi starfsmanns og vinnuveitanda. Viðkomandi þarf að
vera fædd/ur 2002 eða fyrr og hafa verið við nám í framhalds- eða háskóla á
vorönn 2020 og vera skráður í nám á haustönn 2020.

Umhirða skólalóðar
Um er að ræða tvö störf sem felast m.a. í slætti og hirðingu lóðar, hreinsun beða, snyrtingu runna,
grisjun trjáa, fúavörn á tréverki, hreinsun stétta, upprætingu kerfils, ruslatínslu, tiltekt í geymslurými,
aðstoð við húsvörð o.fl. Mögulega mun starfsmaður að auki aðstoða við rannsóknir á lífríki Laxár. Um
þessi störf er hægt að sækja um sem fullt starf eða hlutastarf. Upplýsingar veitir Sigurbjörn Árni
Arngrímsson, sarngrim@laugar.is.

Arkitektúr Nýsköpunar í norðri
Um er að ræða tvö störf tengt arkitektúr, þar sem vinna á með útivistarupplifun í Þingeyjarsveit og
Skútustaðahreppi, ásamt mögulega öðrum störfum tengt arkitektúr og nýsköpun í Þingeyjarsveit og
Skútustaðahreppi. Upplýsingar veitir Sveinn Margeirsson, sveinn.margeirsson@gmail.com.

Grafísk hönnun Nýsköpunar í norðri
Um er að ræða starf sem felst í grafískri hönnun stafræns korts fyrir ferðamenn, ásamt mögulega
öðrum störfum tengt grafískri hönnun. Upplýsingar veitir Sveinn Margeirsson,
sveinn.margeirsson@gmail.com.

Hugbúnaðarvinna Nýsköpunar í norðri
Um er að ræða hugbúnaðarvinnu tengt stafrænni leiðsögn, ásamt mögulega öðrum
hugbúnaðartengdum störfum tengt nýsköpun í Þingeyjarsveit og Skútustaðahreppi. Upplýsingar veitir
Sveinn Margeirsson, sveinn.margeirsson@gmail.com.

Kolefnisbinding og þróun hringrásarhagkerfis
Um er að ræða þrjú störf sem felast í kolefnisbindingu og uppgræðslu með notkun heimafengins
áburðar, ásamt mögulega öðrum störfum tengt þróun hringrásarhagkerfis Þingeyjarsveitar og
Skútustaðahrepps. Upplýsingar veitir Sveinn Margeirsson, sveinn.margeirsson@gmail.com.

Vöruhönnun Nýsköpunar í norðri
Um er að ræða starf sem felst í vöruhönnun tengt Matarskemmunni á Laugum og öðrum svæðum í
Þingeyjarsveit og Skútustaðahreppi. Upplýsingar veitir Sveinn Margeirsson,
sveinn.margeirsson@gmail.com.
Umsóknir sem greina frá menntun og starfsreynslu skulu sendar fyrir 6. júní 2020 til skólameistara
Framhaldsskólans á Laugum, sarngrim@laugar.is. Umsækjendur þurfa að staðfesta skólavist sína á
vorönn 2020 og veita upplýsingar um nám sitt á haustönn 2020. Öllum umsóknum verður svarað og
umsækjendum tilkynnt um ráðstöfum starfsins þegar ákvörðun hefur verið tekin.
Sigurbjörn Árni Arngrímsson
Skólameistari Framhaldsskólans á Laugum

