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Skrúðvangur
GRÓÐURHÚS LAUGARBAKKA

MATJURTAGARÐAR
Sumarið 2021 verður hægt að leigja matjurtagarð í
Skrúðvangi.
Hver garður er 10m2 og öllum görðum fylgja
forræktaðar plöntur, útsæði, fræ til að sá, öll næring og öll
verkfæri (..og “pössun” fyrir garðinn ef farið er í ferðalag ;) ). Það
er líka í lagi að koma með sitt eigið til að setja niður.
Matjurtagarðarnir í Skrúðvangi eru hugsaðir fyrir alla, en
börn á grunnskólaaldri fá 15% afslátt. Fullt verð er 9.900kr
pr. garð.
Allir fá kennslu og leiðbeiningar á tímabilinu.
Ferkari upplýsingar og skráning:
www.skrudvangur.is/vara/matjurtagardar/
og á netfanginu ber@skrudvangur.is
sjonaukinn@sjonaukinn.is - sjonaukinn.is

Sérfræðingur hjá Fæðingarorlofssjóði – Hvammstanga
Vinnumálastofnun óskar eftir að ráða í stöðu sérfræðings hjá
Fæðingarorlofssjóði með aðsetur á Hvammstanga.
Hlutverk Fæðingarorlofssjóðs er að annast umsýslu og ráðgjöf varðandi
greiðslur til foreldra í fæðingarorlofi.
Sérfræðingur mun sinna úrvinnslu og afgreiðslu umsókna ásamt öðrum
verkefnum sem falla undir verksvið Fæðingarorlofssjóðs. Leitað er eftir
einstaklingi sem á auðvelt með að tileinka sér gildi Vinnumálastofnunar,
fyrirmyndaþjónusta, virðing og áreiðanleiki.
Helstu verkefni:
• Úrvinnsla og afgreiðsla umsókna.
• Eftirlit með greiðslum í fæðingarorlofi.
• Símsvörun.
• Tölvuskráning.
• Almenn upplýsingagjöf til umsækjenda.
• Önnur tilfallandi verkefni.
Menntun og hæfni:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
• Reynsla af skrifstofustörfum kostur.
• Góð tölvukunnátta.
• Reynsla af störfum úr stjórnsýslu kostur.
• Góð tök á íslensku og ensku.
• Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð og góðir skipulagshæfileikar.
• Góð samskiptahæfni, þjónustulund og metnaður til að skila góðu
starfi.
Umsóknafrestur er til og með 19. apríl 2021. Eingöngu er hægt að
sækja um starfið á vef Starfatorgs. Laun eru samkvæmt gildandi
kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og viðkomandi stéttafélag hafa gert.
Athygli er vakin á því að umsóknir geta gilt í 3 mánuði frá því að
umsóknarfrestur rennur út. Öllum umsóknum verður svarað þegar
ákvörðunin um ráðningu hefur verið tekin. Starfshlutfall er 100% og
æskilegt er að viðkomandi geti hafi störf sem fyrst.
Nánari upplýsingar veita:
Þórdís Helga Benediktsdóttir, thordis.h.benediktsdottir@vmst.is og í
síma 515-4800.
Leó Örn Þorleifsson, leo.o.thorleifsson@vmst.is is og í síma 515-4800.
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