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Leikskólakennarar

Leikskólinn Barnabær, auglýsir eftir leikskólakennurum í 100% stöður frá og með 6. ágúst 2020.
Barnabær er fjögurra deilda leikskóli með 64 nemendum og eru börnin frá 8 mánaða aldri til 6 ára
aldurs. Deildirnar eru aldursskiptar og er elsti hópurinn staðsettur í öðru húsnæði. Mjög gott samstarf er við Blönduskóla. Á Barnabæ er verið að
innleiða jákvæðan aga og gott samstarf er við
leikskólana í nágrenninu. Verið er að vinna
þróunarverkefnið, „Mál og læsi, færni til framtíðar.“
Hæfniskröfur:
• Leyfisbréf til að nota starfsheitið leikskólakennari
• Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum æskileg
• Góð samskiptafærni
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi og faglegur
metnaður
Umsóknarfrestur er til og með 30. apríl 2020,
karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja
um. Áhugasamir hafi samband við Jóhönnu G.
Jónasdóttur, leikskólastjóra í síma 452 4530
eða á netfangið johanna@blonduos.is

-------------------------------Kjötiðnaðarmaður
SAH Afurðir ehf. óska eftir að ráða kjötiðnaðarmann í 100% starf.

Starfs- og ábyrgðarsvið:
• Vinna í kjötvinnslu við skurð, sultu, pökkun ofl.
• Taka til pantanir
• Yfirumsjón með reykhúsi
• Ýmis önnur tilfallandi verkefni
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun og/eða reynsla á sviði kjötiðnaðar
er kostur en ekki skilyrði
• Nákvæm og vönduð vinnubrögð
• Góð almenn tölvukunnátta
• Sjálfstæði og reglusemi
• Metnaður til að ná árangri í starfi
SAH Afurðir ehf. var stofnað 1. janúar 2006 og
byggja á traustum grunni Sölufélags A-Húnvetninga.
Slátrað er sauðfé af svæði sem nær frá Kelduhverfi
í austri til Dýrafjarðar í vestri, ásamt fé úr Borgarfirði og Dölum. Nautgripum og hrossum er slátrað
eftir því sem framboð gefur tilefni til. Samhliða
rekstri sláturhúss er rekin kjötvinnsla sem stofnuð
var 1963, þar sem megináherslan er lögð á grófvinnslu fyrir aðrar kjötvinnslur.
Nánari upplýsingar veittar í síma 455 2200
eða á netfanginu vala@sahun.is
- móttaka umsókna er á sama netfangi.

H:N Markaðssamskipti / SÍA

-------------------------------Vefforritari

Etix Everywhere Borealis óskar eftir að ráða
viðmóts- og vefforritara með reynslu af tengingum
við JSON vefþjónustur, SQL og time series
gagnagrunna. Æskilegt að viðkomandi hafi
þekkingu og reynslu af netkerfum og vélbúnaði.
Einnig óskum við eftir að ráða handlaginn einstakling í hlutastarf til að sinna ýmsum verkefnum.
Starfsstöð er í gagnaveri félagsins við Fálkagerði
á Blönduósi.
Umsóknir ásamt ferilsskrá skal senda
á marcel.mendesdacosta@etixgroup.com

Yfirhjúkrunarfræðingur
hjúkrunarsviðs

Blönduósbær

Hjúkrunarfræðingur

Blönduós er helsta þjónustumiðstöð landbúnaðar og ferðamennsku
á Norðurlandi vestra. Staðsett á einu stórbrotnasta bæjarstæði
landsins, umvafin fallegri náttúru. Blönduós er kraftmikið vaxtarsvæði með öflugri uppbyggingu iðnaðar, íbúðarhúsnæðis og
þjónustu við barnafjölskyldur.

Heilbrigðisstofnun Norðurlands Blönduósi
auglýsir lausa stöðu yfirhjúkrunarfræðings
á hjúkrunarsviði. Starfshlutfall er 100% og
starfið veitist frá og með 1. apríl 2020.
Heilbrigðisstofnun Norðurlands óskar eftir
að ráða hjúkrunarfræðing til starfa
á hjúkrunardeild HSN Blönduósi.

Starfsmaður í eldhús

- sumarafleysing
Heilbrigðisstofnun Norðurlands Blönduósi
óskar eftir að ráða starfsmann í eldhús
í sumarafleysingar.

Sjúkraflutningamaður

- sumarafleysing
Heilbrigðisstofnun Norðurlands Blönduósi
óskar eftir að ráða sjúkraflutningamann
í sumarafleysingar. Í starfinu felst einnig
húsumsjón.

Sjúkraliðar

- sumarafleysingar
Heilbrigðisstofnun Norðurlands Blönduósi
óskar eftir að ráða sjúkraliða í sumarafleysingar.

Hjúkrunarfræðingar

- sumarafleysingar
Heilbrigðisstofnun Norðurlands Blönduósi
óskar eftir að ráða hjúkrunarfræðinga
í sumarafleysingar.

Starfsmenn í aðhlynningu

- sumarafleysing
Heilbrigðisstofnun Norðurlands Blönduósi
auglýsir laust starf við aðhlynningu
í sumarafleysingum.

- fjöldi nýrra og spennandi tækifæra

Staðsetning Blönduóss í einstakri náttúru mitt á milli höfuðborgarinnar og Akureyrar, býður upp á mikla möguleika, jafnt í afþreyingu
sem og ferðamennsku og iðnaði. Fáir staðir á Íslandi vaxa nú jafnt
hratt og því er framtíðin björt við Blönduós.

Pípulagningamaður

Pípari óskast til starfa hjá N1 Píparanum
á Blönduósi.
Upplýsingar veitir Jón í síma 868 6066
eða Guðmundur í síma 898 8489.
Umsóknir sendist á n1pip@simnet.is

--------------------------Rafvirki

Tengill ehf. óskar eftir að ráða rafvirkja
á starfsstöð fyrirtækisins Blönduósi.
Tengill er með starfsstöðvar á Sauðárkróki,
Blönduósi, Hvammstanga, Akureyri og
Reykjavík og tæplega 70 manns vinna hjá
Tengli.
Áhugasamir vinsamlegast sendið
umsókn og upplýsingar á netfangið
gisli@tengillehf.is eða hafið samband
í síma 455 9201 / 858 9201.

Pósturinn

Pósturinn leitar að kraftmiklum og
ábyrgðarfullum landpósti á Blönduósi.
Landpóstur sér um flokkun og dreifingu
bréfa og annarra sendinga sem falla
inn í dreifikerfið í dreifbýli, þ.e. lögbýli
og jafnvel minni þéttbýliskjarna.
Vinnutíminn er á frá 08:00 til 16:15 alla
virka daga og þarf viðkomandi að geta
hafið störf 1. apríl 2020.
Bílpróf er skilyrði.
Umsóknarfrestur er til og með 17.
febrúar 2020. Opið er fyrir umsóknir
á www.postur.is. Öllum umsækjendum
verður svarað og farið er með
umsóknir sem trúnaðarmál.
Nánari upplýsingar veitir Erla Ísafold
Sigurðardóttir stöðvarstjóri á netfanginu erlasi@postur.is

Fasteignir á Blönduósi til sölu:

Móttökuritari

- sumarafleysing
Heilbrigðisstofnun Norðurlands Blönduósi
óskar eftir að ráða móttökuritara
í sumarafleysingar.

Starfsmenn í býtibúr

- sumarafleysing
Heilbrigðisstofnun Norðurlands Blönduósi
auglýsir laust starf í býtibúri í sumarafleysingum.

Starfsmaður við ræstingu

- sumarafleysing
Heilbrigðisstofnun Norðurlands Blönduósi
óskar eftir að ráða starfsmann við ræstingu
í sumarafleysingar.
Nánari upplýsingar um ofantalin störf má
finna á www.hsn.is eða www.starfatorg.is

Heimilisfang:
Aðalgata 1
Aðalgata 3A
Aðalgata 8
Aðalgata 8 e.h.
Hlíðarbraut 4
Hlíðarbraut 10
Hlíðarbraut 17
Húnabraut 22 n.h.
Húnabraut 22 e.h.
Húnabraut 40
Melabraut 13
Smárabraut 19-27
Sunnubraut 13-17
Blöndubyggð 5
Skúlabraut 43

Herb.:
Húsgerð:
13
Fjórbýli
6
Einbýli
4
Fjölbýlishús
4
Fjölbýlishús
4
Einbýlishús
6
Einbýlishús
4
Einbýlishús
4
Sérhæð
4
Sérhæð
4
Sérhæð
5
Einbýli
3-4
Raðhús, nýbygging
3
Raðhús, nýbygging
4
Sérbýli og gestahús
6
Raðhús

Stærð fm2:
301,9
133,4
111,4
161,0
207,4
134,0
184,9
140,8
131,0
128,3
222,9
77,2-89,8
95,2-122,9
172,5
140,4

Verð:
Tilboð
19.700.000
12.300.000
Tilboð
38.000.000
42.900.000
44.900.000
20.900.000
11.000.000
25.900.000
35.900.000
frá 29.900.000
frá 35.900.000
26.000.000
29.500.000

Blönduósbær stefnir á að verða heilsueflandi samfélag

