
Okkur vantar deildarstjóra sem er að auki:  

• Leikskólakennaramenntaður 
• Hæfur í mannlegum samskiptum 
• Góður leiðtogi og hvetur fólk til góðra verka  
• Hugmyndaríkur og sveigjanlegur 
• Sýnir frumkvæði í starfi og getur unnið sjálfstætt 
• Áhugasamur um fræðslu barna og velferð þeirra 
• Tilbúin/n að takast á við nýjar og  
            fjölbreyttar áherslur í nýjum leikskóla 

Ert þú rétta manneskjan fyrir nýjan leikskóla? 
 

Í Dalvíkurbyggð er verið að móta nýjan leikskóla með áherslu á eldri hluta leikskólaaldursins. 
Hugmyndavinna er á byrjunarstigi en útlit er fyrir að hann muni leggja sérstaka áherslu á hreyfingu og 
umhverfið. Okkur vantar starfsfólk til að taka þátt í þessu starfi með okkur og er lykilatriði að vera 
lausnamiðuð/aður og jákvæð/ur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Upplýsingar veitir Gísli Bjarnason í síma  
460-4983/863-1329. Umsókn og ferilskrá skal 

senda á netfangið gisli@dalvikurskoli.is. 
Móttaka umsókna verður staðfest. 

Umsækendur þurfa að vera tilbúnir að 
framvísa sakavottorði ef til ráðningar kemur. 

 
 
 
 

Lausar stöður við Grunnskóla Dalvíkurbyggðar 
Eftirfarandi störf eru í boði: 

 

 

Upplýsingar veitir Gísli Bjarnason í síma 460-4983/863-1329. Umsókn og ferilskrá skal senda á netfangið 
gisli@dalvikurskoli.is. Móttaka umsókna verður staðfest.  

Umsækendur þurfa að vera tilbúnir að framvísa sakavottorði ef til ráðningar kemur. 

 
Dalvíkurbyggð er sveitarfélag við utanverðan Eyjafjörð, um 40 km. norðan við Akureyri. Sveitarfélagið er framsækið 
og leggur metnað sinn í að veita íbúum góða þjónustu. Grunnskóli Dalvíkur er skóli með í kringum 300 nemendur og 
metnaðarfulla skólastefnu. Leikskólarnir eru þrír og byggja sín sérkenni á framsæknu skólastarfi og nálægð við 
náttúruna. Sveitarfélagið státar af blómlegu menningarlífi og fjölbreyttum möguleikum til íþróttaiðkunar og útivistar.  
 

Að búa í Dalvíkurbyggð er kjörið fyrir fólk á öllum aldri, barnafjölskyldur, útivistarfólk og þá sem vilja njóta nálægðar 
við náttúruna. Það er ómetanlegt að geta stigið út úr erli hvunndagsins og dregið að sér kraft sjávarins og fjallanna og 
endurnært þannig sálina.   Þetta er spurning um lífsstíl! 

 

 

 
www.dalvik.is  

www.dalvikurskoli.is 
arskogarskoli.dalvik.is 

www.dalvik.is 

• Umsjónarkennsla í 1. – 6. bekk 
• Heimilisfræðikennsla (hlutastarf) 
• Textílmennt (hlutastarf) 
• Tungumálakennsla í unglingadeild 
            (hlutastarf) 

Umsóknarfrestur er til  

22 maí. 

Einnig vantar okkur leikskólakennara  

og/eða aðra einstaklinga með annan bakgrunn, sem 

eru að auki  

• Leikskólakennaramenntaðir og/eða með aðra 
menntun 

• Jákvæðir og sveigjanlegir 
• Hæfir í mannlegum samskiptum 
• Sýna frumvæði í starfi og geta unnið sjálfstætt 
• Áhugasamir um fræðslu barna og velferð þeirra 
• Tilbúin/n að takast á við nýjar og fjölbreyttar 

áherslur í nýjum leikskóla 

Umsóknarfrestur er til  

22 maí. 

 


