
atvinna Allar atvinnuauglýsingar 
vikunnar á visir.is

SÖLUFULLTRÚAR 
Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426
Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441

Ábyrgð og verkefni

Menntun og hæfni

Umsóknarfrestur er til 15. júlí 2013

Þar sem núverandi markaðsstjóri Pfizer á Íslandi flyst til starfa hjá Pfizer í Danmörku þann 1. ágúst nk. leitum við 
að markaðsstjóra fyrir Pfizer.

Markaðsstjóra fyrir  
Icepharma leitar að

Lynghálsi 13  •  110 Reykjavík  •  Sími 540 8000  •  Fax 540 8001

·       · 
   

kopavogur.is

Kópavogsbær

· Tónmenntakennari óskast í Kársnesskóla

· Leiklistar- og danskennari óskast í Smáraskóla

· Skólaliði óskast í Smáraskóla

· Deildarstjóri óskast í leikskólann Dal

· Leikskólakennari óskast í leikskólann Marbakka

· Leikskólakennari óskast í leiksk. Rjúpnahæð

· Þroskaþjálfar óskast v/stuðnings við einhverft 
barn og barn með SMA 1 í leiksk. Rjúpnahæð

Fleiri störf og nánari upplýsingar er að finna á
vef Kópavogsbæjar

Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt  
á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

Fjarðabyggð
Framkvæmdasvið Fjarðabyggðar leitar að öflugu starfsfólki  
til starfa hjá ört vaxandi sveitarfélagi.
Eigna- og framkvæmdafulltrúi
Hefur umsjón og eftirlit með öllum fasteignum Fjarðabyggðar og heldur utan um viðhalds- og nýframkvæmdir  
sveitarfélagsins í samvinnu við mannvirkjastjóra.
Leitað er að aðila með verkfræði, tæknifræði eða sambærilega menntun á háskólastigi.

Aðstoðarmaður skipulags- og byggingafulltrúa
Sinnir verkefnum á sviði skipulags- og byggingamála í samvinnu við skipulags- og byggingarfulltrúa.
Leitað er að aðila með verkfræði, tæknifræði eða sambærileg menntun á háskólastigi.

Þjónustufulltrúi á framkvæmdasviði   
Dagleg umsjón með skjala- og teikningavörslu.
Leitað er að aðila með menntun sem nýtist í starfi og almenna tölvukunnáttu

Nánari starfslýsingar eru á vefforsíðu fjardabyggd.is undir „Laus störf“.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum LN við viðkomandi stéttarfélag. 
Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um störfin.

Nánari upplýsingar veitir Guðmundur Elíasson, mannvirkjastjóri, í síma 470 9019. 

Umsóknir skulu sendar á netfangið gudmundur.eliasson@fjardabyggd.is merkt umsókn um starf á framkvæmdasviði.

Umsóknarfrestur er til og með 21. júlí 2013.  

Mjóifjörður Norðfjörður Eskifjörður Reyðarfjörður Fáskrúðsfjörður Stöðvarfjörður

Fjarðabyggð er vaxandi sveitarfélag á Austurlandi og það fjölmennasta með ríflega 4.600 íbúa. Bæjarkjarnar þess eru sex talsins eða Mjóifjörður, Neskaupstaður, Eskifjörður, Reyðar-
fjörður, Fáskrúðsfjörður og Stöðvarfjörður. Framkvæmdasvið Fjarðabyggðar vinnur að fjölbreyttum verkefnum í hverjum þeirra í samstarfi við stjórnsýslunefndir bæjarins og opinberar 
fagstofnanir. Í mannauðsstefnu Fjarðabyggðar er áhersla lögð á vandaða stjórnsýsluhætti við ráðningar, gott starfsumhverfi og jöfn tækifæri karla og kvenna.



S: 511 1144

Starfssvið
• Umsjón með rekstri stofnanna og mannvirkja er heyra undir þennan málaflokk
• Umsjón með vinnu á vegum nefnda er fjalla um íþrótta- og tómstundamál
• Umsjón með ungmennaráði
• Umsjón með niðurröðun og útleigu á íþróttamannvirkjum
• Samræmingarhlutverk innan verksviðs íþrótta- og tómstundamála
• Sér um kostnaðareftirlit á fjárhagsáætlun sem heyrir undir deildarstjóra fjölskyldudeildar
• Hefur umsjón með áætlanagerð verkefna sem heyra undir viðkomandi deildarstjóra
• Sinnir forvarnarstarfi í samvinnu við aðrar stofnanir bæjarfélagsins
• Stjórnar vinnuskóla bæjarfélagsins
• Kemur að eflingu hvers konar félagsstarfssemi í bæjarfélaginu
 

Menntunar- og hæfniskröfur
• Reynsla og þekking á sviði íþrótta- og tómstundamála 
• Reynsla af stefnumótun sem og verkefnastjórnun æskileg
• Reynsla af framkvæmd rekstrar- og fjárhagsáætlana
• Reynsla og þekking á málefnum sveitarfélaga æskileg
• Hæfni til að miðla upplýsingum á einfaldan hátt í töluðu og rituðu máli
• Menntun og þekking sem nýtist í starfi
• Þekking og reynsla af starfsmannastjórnun

Íþrótta- og tómstundafulltrúi heyrir undir deildarstjóra fjölskyldudeildar Fjallabyggðar sem ber ábyrgð á innleiðingu breytinga sem standa yfir og eru framundan. Starfsmenn á sviðinu eru u.þ.b. 20.  
Æskilegt er að viðkomandi hefji störf sem fyrst. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands ísl. sveitarfélaga og hlutaðeigandi stéttarfélags. Starfshlutfall er 100%.
Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfi.
Umsóknir skulu hafa borist bæjarskrifstofum Fjallabyggðar að Gránugötu 24, Siglufirði 580 eða Ólafsvegi 4, Ólafsfirði 625, eigi síðar en föstudaginn 26. júlí 2013.

Frekari upplýsingar um starfið veitir Sigurður Valur Ásbjarnarson, bæjarstjóri  í síma 464 -9100, netfang sigurdur@fjallabyggd.is eða Hjörtur Hjartarson, deildarstjóri fjölskyldudeildar, hh@fjallabyggd.is

Íþrótta- og tómstundafulltrúi
 
Fjallabyggð óskar eftir að ráða drífandi og metnaðarfullan einstakling til starfa. Íþrótta- og tómstundafulltrúi er yfirmaður  
starfsmanna sundlauga, íþróttamannvirkja og félagsmiðstöðva og sér um önnur málefni er tengjast íþrótta- og tómstundamálum.
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Rafvirkjar
Vegna góðrar verkefnastöðu vantar okkur tvo vana rafvirkja 
(með sveinspróf) til starfa í tímabundin verkefni til 1. október 
n.k. en möguleiki er á áframhaldandi vinnu. 
Verða að geta hafið störf strax.

Umsóknum ásamt ferilskrá skal skilað inn til skrifstofu  
Rafmanna sem allra fyrst eða senda á rafmenn@rafmenn.is 

RAFÍS EHF 
auglýsir eftir rafvirkjum

Fyrirtækið vantar rafvirkja til starfa nú þegar vegna 
mikilli verkefna framundan.
 
Hæfniskröfur:
Sveinspróf í rafvirkjun eða mikil reynsla í faginu.
Stundvísi og reglusemi
Jákvætt hugarfar

Áhugasamir sendi tölvupóst, gjarnan með ferilskrá, 
á einar@rafisehf.is.

Guðmundur Jónasson ehf óskar 
að ráða bifvélavirkja

Viðkomandi starfsmaður þarf að geta starfað 
sjálfstætt 

Umsóknarfrestur er til 16. júlí.

Áhugasamir sendi umsókn á netfangið
sigurdur@gjtravel.is

Ferðaskrifstofa Guðmundar Jónassonar
Borgartún 34, 105 Reykjavík, S: 511 1515
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Metnaður
Þjónustulund
Sérþekking

Húsasmiðjan leggur metnað sinn 
í að veita fyrsta flokks þjónustu og 
hafa gott aðgengi að vörum sínum 
og starfsfólki.  Það sem einkennir 
starfsmenn Húsasmiðjunnar eru 
eftirfarandi gildi:

HLUTI AF BYGMA

ALLT FRÁ GRUNNI AÐ GÓÐU HEIMILI 
SÍÐAN 1956

ÁHUGAVERÐ 
FRAMTÍÐARSTÖRF

Umsóknir berist fyrir 19. júlí n.k.
Til Guðrúnar Kristinsdóttur   
gudrunk@husa.ia
Öllum umsóknum verður svarað

Húsasmiðjan vill ráða öfluga starfsmenn 
í eftirtalin störf

Starfsmann í áhaldaleigu Húsasmiðjunnar í Skútuvogi
Ábyrgðarsvið                                                                                                                                    

Hæfniskröfur                              

Starfsmann á þungavörulager 
Húsasmiðjunnar í Kjalarvogi
Ábyrgðarsvið

Hæfniskröfur:

 

 

 

 

 

Hæfniskröfur:Helstu verkefni:

Góð almenn tæknikunnátta.

Reynsla af uppsetningu og rekstri gagnagrunnsþjóna.

Þekking á rekstri stýrikerfa og Windows netþjóna.

Góð íslenskukunnátta og ritfærni. 

Þekking á Citrix, Vmware og eða HyperV.

Tæknilegar vottanir og háskólamenntun er kostur. 

Umsóknarfrestur er til og með 22. júlí 2013. Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um 
starfið á vef Nýherja, nyherji.is/atvinna. Allar umsóknir og fyrirspurnir eru meðhöndlaðar sem 
trúnaðarmál og þeim svarað. 

Nánari upplýsingar veitir Linda B. Waage deildarstjóri á tæknisviði, linda.waage@nyherji.is

Ert þú með Alt undir Ctrl
í kerfismálum?

Daglegur rekstur á eigin kerfum og 

viðskiptavina, s.s. uppsetningar, breytingar, 

ráðgjöf og viðhald. Leitað er að einstaklingi 

sem hefur brennandi áhuga á tæknimálum 

og metnað til að fara fram úr væntingum 

viðskiptavina.

Nýherji er eitt öflugasta upplýsingatæknifélag landsins. Hjá Nýherja og dótturfélögum
starfa samtals um 550 starfsmenn á Íslandi, í Danmörku og Svíþjóð. 

Við leitum að kerfisstjóra í rekstrarhópinn okkar
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Frístundaleiðbeinandi.

Grindvíkurbær auglýsir starf frístundaleiðbeinanda 
laust til umsóknar. Frístundaleiðbeinandi mun hafa 
umsjón með félagsstarfi ungmenna í Grindavík, bæði í 
félagsmiðstöðinni Þrumunni og í Grunnskóla Grindavíkur. 
Leitað er að reglusömum, skemmtilegum og áreiðanlegum 
einstaklingi sem hefur m.a. til að bera frumkvæði, góða 
samskiptahæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum. 

Helstu starfssvið: 
• Umsjón og ábyrgð á félagsstarfi barna og ungmenna. 

Annars vegar í félagsmiðstöðinni Þrumunni og hins 
vegar í Grunnskóla Grindavíkur.

• Umsjón með ungmennaráði Grindavíkur.
• Skipulagning og framvæmd viðburða í samráði við 

nemendaráð/ungmennaráð.
• Sinnir fyrirbyggjandi starfi s.s. forvörnum og fræðslu.
• Samskipti og samstarf við samstarfsaðila og forráða-

menn.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf í tómstunda- og félagsmálafræði eða 

sambærileg háskólamenntun á uppeldissviði.
• Reynsla af starfi með börnum og ungmennum.
• Stjórnunarreynsla æskileg.
• Sjálfstæði og frumkvæði.
• Skipuleg og fagleg vinnubrögð.
• Góð samskiptahæfni.
• Almenn tölvukunnátta.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf um miðjan 
ágúst.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags og um er að 
ræða fullt starf. 

Grindavíkurbær er um 2.900 íbúa samfélag í næsta  
nágrenni höfuðborgarsvæðisins. Í Grindavík er lögð 
áhersla á fjölskylduvænt umhverfi, íþróttastarf og heilsu- 
eflingu í skóla og leikskóla. Starfsmenn Grindavíkurbæjar 
eru um 170, en bærinn býður upp á alla helstu opinbera 
þjónustu. Starfsmenn Grindavíkurbæjar hafa sett sér 
eftirfarandi gildi sem unnið er eftir í starfsemi bæjarins: 
jafnræði, jákvæðni, þekking, framsækni og traust. 

Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um starfið. 
Umsóknarfrestur rennur út 19. júlí næstkomandi. 

Umsóknir skulu sendar á Grindavíkurbæ, Víkurbraut 62, 
240 Grindavík eða með tölvupósti á kreim@grindavik.is 
merkt; „Starfsumsókn frístundaleiðbeinandi”. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Kristinn J. Reimars-
son, sviðsstjóri frístunda- og menningarsviðs Grindavíkur-
bæjar kreim@grindavik.is. Sími 660 7310.

Viðkomandi starfsmaður mun m.a. sjá um:
• Stjórnun og gerð tilboða vegna hópferða
• Skipulagningu ferða
• Símsvörun

Hæfniskröfur vegna starfsins eru þessar:
• Meirapróf og reynsla af akstri hópferðabíla
• Íslenskukunnátta
• Þekking í tölvunotkun, Outlook, Word og Exel
• Rík þjónustulund
• Sæmileg enskukunnátta
• Hreint sakavottorð

Guðmundur Jónasson ehf. er framsækið 
ferðaþjónustu fyrirtæki og jafnframt eitt af elstu  
fyrirtækjum á sínu sviði á landinu.

Umsóknarfrestur er til 16. júlí.

Áhugasamir sendi ferilsrá á netfangið  
sigurdur@gjtravel.is

Guðmundur Jónasson ehf. 
óskar að ráða starfsmann í 
stjórnstöð

atvinna@epli.is

Epli.is leitar að öflugum sölu- og þjónustufulltrúum í frábæran 
starfshóp Epli.is, ásamt hópstjóra sem mun leiða þjónustuver okkar.

Ef þú hefur ríka þjónustulund, mikla hæfni í mannlegum samskiptum og hefur 
óþrjótandi áhuga á tölvum og tækni, erum við líklega að leita að þér en okkur vantar 
liðsmenn í framvarðarsveit okkar.
Um framtíðarstörf er að ræða þar sem gerðar eru kröfur um öguð vinnubrögð, 
faglega framkomu, frumkvæði og sjálfstæði í starfi. Sveigjanleiki, jákvæðni og 
glaðværð eru mikils metnir eiginleikar.

 

   Sölu- og þjónustufulltrúi:
Þú ert andlit okkar.  Reynsla af sölu- og þjónustustörfum er nauðsynlegt.  Vilji til að 
uppfylla óskir viðskiptavina umfram væntingar þarf að vera þér meðfæddur eiginleiki 
ásamt því að vera afburða kurteis með jákvæða geislun.

Við leitum eftir þremur sölufulltrúum í verslanir okkar og tveimur starfsmönnum 
í þjónustuver.

   Hópstjóri:
Þú er leiðtogi.  Þú sérð um að sala og þjónusta hjá framvarðarsveit fari langt 
umfram væntingar, þú fylgist með nýjungum og miðlar nýrri þekkingu áfram til 
liðsmanna.  Þú tekur þátt í að þróa fyrirkomulag þjónustu okkar og tryggir að 
viðskiptavinir okkar fái þá lausn sem leitað er eftir.

Sendu okkur umsókn ásamt ferilskrá á netfangið: atvinna@epli.is, 
umsóknarfrestur er til 14. júlí 2013

Epli.is er sölu-, þjónustu- og 
dreifingaraðili Apple á Íslandi.

RAFÍS EHF 
auglýsir eftir rafvirkjum

Fyrirtækið vantar rafvirkja til starfa nú þegar vegna 
mikilli verkefna framundan.
 
Hæfniskröfur:
Sveinspróf í rafvirkjun eða mikil reynsla í faginu.
Stundvísi og reglusemi
Jákvætt hugarfar

Áhugasamir sendi tölvupóst, gjarnan með ferilskrá, 
á einar@rafisehf.is.

 

Leikskólinn er staðsettur í Seldal Lækjarbotnum í 
yndislegu umhverfi þar sem náttúran hefur skapandi og 
nærandi áhrif á bæði leikskólabörn og starfsfólk.
Starfað er eftir hugmyndafræði Rudólfs Steiner þar sem 
virðing fyrir þörfum leikskólabarna er metin ofar öllu. 
Æskilegt er að umsækjendur hafi þekkingu og/eða áhuga 
á Waldorfuppeldisfræði. 

Ylur@simnet.is    Sigrún 6617750

Waldorfleikskólinn Ylur auglýsir 
eftir leikskólakennara eða  

áhugasömum einstakling í starf 
frá og með 1. Ágúst.
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SÉRFRÆÐINGUR
Sérfræðingur í markaðs- og kynningarmálum fyrir Útvarpssvið 365

Leitum af kraftmiklum einstaklingi sem hefur ástríðu fyrir markaðsmálum og fjölmiðlun.

VERKSVIÐ

• Móta og framkvæma stefnu í markaðs- og kynningarmálum 

• Fylgja eftir markaðs- og kostnaðaráætlunum

• Samskipti við auglýsingastofu og tengda aðila

• Tengiliður milli dagskrár- og auglýsingadeildar

• Myndvinnsla, textagerð og atburðastjórnun

• Umsjón með vef- og samfélagsmiðlum

• Heyrir undir forstöðmann útvarps

 

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR

• Háskólamenntun æskileg

• Starfsreynsla af markaðs- og kynningarmálum

• Verður að vera hugmyndríkur með mikla skipulagshæfni,   

 frumkvæði og gríðarlegan drifkraft

• Mjög góð samskiptafærni og hæfni til að tjá sig í ræðu og riti

• Þekking á myndvinnsluforrit nauðsynleg

• Þekking á samfélagsmiðla nauðsynleg

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ágúst Héðinsson, forstöðumaður útvarps á netfanginu: agusth@365.is
Áhugasamir umsækjendur sæki um starfið á vef 365 miðla, www.365midlar.is, ekki síðar en 14. júlí n.k.

Aðstoðarleikskólastjóri
Staða aðstoðarleikskólastjóra við leikskólann Arnarberg 
er laus til umsóknar. Leitað er að metnaðarfullum einstak-
lingi sem er tilbúinn til að leiða áfram og taka þátt í góðu 
faglegu samstarfi í skólanum og hafa að leiðarljósi að gott 
leikskólastarf má ávallt bæta. Leikskólinn er forystuskóli í 
læsishvetjandi umhverfi og starfhættir byggjast á verk-
færum  SMT skólafærni. 
 
Menntunar- og hæfniskröfur
• Leikskólakennarapróf
• Framhaldsmenntun og/eða reynsla á sviði stjórnunar  
 æskileg
• Frumkvæði og samstarfsvilji
• Góðir skipulagshæfileikar
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Sé reiðubúinn til að leita nýrra leiða í leikskólastarfi
• Hafi áhuga og/eða reynslu til að leiða þróunarstarf
 
Umsókninni skal fylgja greinargóð skýrsla um störf  
umsækjanda og menntun, stjórnunarreynslu og hver þau 
verkefni sem hann hefur unnið við og varpað geta ljósi á 
færni hans til að sinna stjórnunarstarfi
 
Allar upplýsingar um stöðuna veitir Oddfríður Jónsdóttir, 
leikskólastjóri í síma 5553493/ 664 5837  
arnarberg@hafnarfjordur.is 
 
Umsóknarfrestur til og með 15. júlí 2013

    Fræðslustjórinn í Hafnarfirði

A PHARMACIST required for 

We offer: full-time job in a god collective, god 
salary, possibilities for education and personal 
development. (Event. part-time job optional).

We require: reliability, responsibility and openness 
to communication and changes.                

The municipality organises free courses of  
norwegian. 

in Karasjok, Norway. 
apotek.sapmi@gmail.com

0047 94 166 486

Tveir samhentir smiðir taka að sér verkefni fyrir einstaklinga, 
fyrirtæki og stærri verktaka.  Með mikla reynslu í gifsveggjum, 
uppsteypu, þakvinnu, gluggum, hurðum, parketlögn, pallasmíði 
sem og allri smíðavinnu.  Kranaréttindi og vinnuvélaréttindi.

Smiðir

Erindi skal sent á 2smidir@gmail.com

Sölumaður óskast á rótgróna 
fasteignasölu

Traust og rótgróin fasteignasala óskar eftir sölumanni til 
starfa. Þóknun er afkastatengd en söluskráin bíður upp á 

mikla möguleika fyrir duglegan starfsmann.  
Umsóknir sendast á box@frett.is merkt  

,,Fasteignasala-1805“

www.alcoa.is
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óskar eftir besta fólki í heimi!Stærsti skemmtistaður í heimi

Verslanir Nova eru í Kringlunni, Smáralind, Lágmúla, á Selfossi og á Glerártorgi Akureyri
Þjónustuver 519 1919  | www.nova.is  |  m.nova.is  |  Facebook  |  Twitter
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Sæktuum fyrir
15.  júlíÞar sem 4G netið hefur slegið í gegn þurfum við að bæta

Hæfniskröfur
æðni, frumkvæði, kraftur og framúrskarandi þjónustulund einkennir 

 

Nú gerum við stórleit að kraftmiklum, ábyrgum og skemmtilegum 
starfskrafti með bilaðan drifkraft. 

Ert þú

Ef s -

Tæknifulltrúi

Nánari upplýsingar

www.radum.is

– fólk sem er meira en fallegt andlit Nova; það er líka hluti af bestu 
sölumönnum landsins. 

Sölu- og þjónusturáðgjafar í verslun

– týpan sem virkar róandi á alla og maður treystir á að hjálpi manni 
með hvað sem mann vantar. 

Sölu- og þjónusturáðgjafar í þjónustuver
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Starfssvið 
• Stýra upplýsingatækni, gæðamálum  

og vefmálum LÍN.
• Umsjón með þróun og rekstri tölvukerfa 

sjóðsins, virkni upplýsingavinnsla  
og úrvinnslu úr gagnagrunni sjóðsins.

• Samþætting tölvukerfa sjóðsins og 
gæðastjórnunar.

Eiginleikar umsækjanda
• Góðir samskiptahæfileikar.
• Skipulögð vinnubr 
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi.
• Jákvæðni og samstarfsvilja

Menntun og hæfniskröfur
• Háskólapróf í tölvunarfræði, viðskiptafræði, 

verkfræði eða sambærilegt.
• Þekking og reynsla af verkefnastjórnun 

nauðsynleg. 
• Æskilegt væri að hafa reysnlu af stýringu 

upplýsingatækniverkefna.
• Þekking og reynsla af gæðamálum 

mikilvæg.
• Reynsla af forritun, SQL og rekstri kerfa 

æskileg.

Deildarstjóri upplýsingatækni hjá LÍN

Lánasjóður íslenskra námsmanna óskar eftir að ráða deildarstjóra upplýsingatækni (UT) sjóðsins. Hugbúnaðarþróun og stórum hluta rekstrar á kerfum 
sjóðsins er úthýst. UT annast verkefnastjórnun upplýsingatæknimála, gæðamál, tækniþjónustu við starfsmenn og ýmis dagleg rekstrarmál.

Í boði er lifandi og krefjandi starfsumhverfi þar sem starfsþróun og uppbygging öflugrar þjónustu haldast í hendur.  
Umsóknir skulu sendar á gudrun@lin.is, merktar „Deildarstjóri UT LÍN“. Umsóknarfrestur er til 21. júlí 2013.

Bókasafn Mosfellsbæjar/
Listasalur Mosfellsbæjar

Leitar eftir starfsmanni í 50% stöðugildi. 
Daglegur vinnutími á bilinu 12-18.

Bókasafnið og Listasalurinn eru staðsett í Kjarna 
og  þar starfa að jafnaði 8-10 manns.

Helstu verkefni:
Almenn afgreiðsla í Bókasafni.
Umsjón með Listasal Mosfellsbæjar.
Niðurröðun sýninga og framkvæmd í samstarfi við listamenn.
Aðstoð við heimasíðu Bókasafns/Listasalar.
Hugmyndavinna og hönnun kynningarefnis vegna viðburða 
í Bókasafni og Listasal.

Æskileg menntun og reynsla:
Háskólapróf. Menntun og þekking á sviði myndlistar og 
hönnunar. Þekking og reynsla á helstu myndvinnsluforritum 
og á uppsetningu kynningar- og markaðssetningarefni. 
Þekking og reynsla af heimasíðuvinnu.

Leitað er eftir starfsmanni með:
Jákvætt lífsviðhorf, lipurð gagnvart viðskiptavinum og 
samstarfsfólki, frumkvæði og sjálfstæði í starfi, samstarfshæfni, 
sveigjanleika til að takast á við fjölbreytt verkefni og metnað 
fyrir sjálfan sig og vinnustaðinn.

Umsóknarfrestur er til 22. júlí 2013.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf 1. september 2013.

Nánari upplýsingar hjá forstöðumanni í síma 566-6822 eða 
899-5166.
Umsókn berist til safnsins merkt Forstöðumaður Bókasafns og 
Listasalar Mosfellsbæjar, eða á netfangið mhr@mos.is.

Við hvetjum karla til jafns við konur að sækja um starfið.

HRAFNISTA
Reykjavík | Hafnarfjörður | Kópavogur

Deild iðjuþjálfunar og félagsstarfs Hrafnistu í Hafnarfirði

Iðjuþjálfi óskast til starfa 1. september 2013

Helstu verkefni:
• Hópþjálfun og hópastarf á hjúkrunardeildum heimilisins.  
 Áhersla lögð meðal annars á hugmyndafræði Jane Verity/  
 Lífsneistann og endurminningavinnu.
• Þjálfun heimilismanna
• Fræðsla og ráðgjöf fyrir heimilismenn og starfsfólk
• Ýmis þverfagleg vinna

Menntunar- og hæfniskröfur:
Próf í iðjuþjálfun frá skóla viðurkenndum af Heimssamtökum 
iðjuþjálfa (WFOT) og með íslenskt starfsleyfi og löggildingu. 
Krafist er góðrar hæfni í mannlegum samskiptum, frum-
kvæðis og sjálfstæðis í vinnubrögðum.
 
Markmið Hrafnistu er að:
• vera leiðandi í umönnun og þjónustu við aldraða
• stuðla að andlegri, líkamlegri og félagslegri vellíðan 
 heimilisfólks
• efla faglega þekkingu starfsfólks
• auka starfsánægju og bæta starfsumhverfi starfsfólks
 
Athugið að um er að ræða hlutastarf. Launakjör eru sam-
kvæmt kjarasamningi Iðjuþjálfafélags Íslands og Sam-
taka fyrirtækja í heilbrigðisþjónustu  og stofnanasamningi 
Iðjuþjálfafélags Íslands og Hrafnistu. 
 
Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðrún Hallgrímsdóttir, 
deildarstjóri iðjuþjálfunar og félagsstarfs í síma: 585-3292 / 
664-9467.  

Umsóknarfrestur er til 22. júlí. Vinsamlegast sendið 
umsóknir á netfangið gudrun.hallgrimsdottir@hrafnista.is

Múrbúðin Kletthálsi, óskar eftir að ráða:
  Lagermann með meirapróf og  

vinnuvélaréttindi. Leitað er að  
ein staklingi 25 ára eða eldri með  
reynslu af lagerstörfum.

Umsóknir ásamt ferilsskrá óskast sendar 
á netfangið: arnar@murbudin.is  

MÚRBÚÐIN  ÓSKAR 
AÐ RÁÐA LAGERMANN

SÁLFRÆÐINGUR 
Fjölskyldusvið Húnaþings vestra auglýsir lausa til 
umsóknar stöðu sálfræðings. Um er að ræða 100% 
stöðugildi. Á Fjölskyldusviði starfa félagsráðgjafi, 
þroskaþjálfi, kennsluráðgjafi íþrótta- og tómstunda-
fulltrúi auk sviðsstjóra. 

Verksvið: Skóla- og félagsþjónusta: ráðgjöf, greining, 
leiðsögn, einstaklinga og fjölskyldna; barnavernd, 
teymisviðfangsefni. 

Umsækjandi skal hafa starfsbundin réttindi til starfa 
sem sálfræðingur á Íslandi, hafi til að bera góða 
samskiptahæfni, ríkt frumkvæði og samstarfsvilja til 
þverfaglegs samstarfs. 

Sálfræðingi verður tryggð utanaðkomandi hand-
leiðsla og endurmenntun sem þörf er á. Laun eru 
greidd skv. samningum Sálfræðingafélagsins og 
sveitarfélaganna auk viðbótarkjara handa einstak-
lingi sem hentar vel í starfið. 

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 

Frekari upplýsingar veitir Eydís Aðalbjörnsdóttir 
sviðsstjóri Fjölskyldusviðs s. 4552400 s. 8451345. 
Skriflegar umsóknir er tilgreini menntun, fyrri störf 
og umsagnaraðila berist Fjölskyldusviði Húnaþings 
vestra, Hvammstangabraut 5 530 Hvammstanga eða 
á netfangið eydis@hunathing.is. 

 

Umsóknarfrestur er til 22.júlí 2013

 Hvammstangi í Húnaþingi vestra er stærsti þéttbýliskjarni 
sveitarfélagsins með um 600 íbúa en íbúar í Húnaþingi vesta eru 
um 1.200. Hvammstangi er í alfaraleið, aðeins 6 km. frá þjóðvegi 1 
og í u.þ.b. tveggja klst. akstursfjarlægð frá Reykjavík og Akureyri. 
Í Húnaþingi vestra er til staðar öll almenn opinber þjónusta auk 
annarrar fjölbreyttrar þjónustu. Möguleikar til útivistar, íþrótta, 
afþreyingar og félagsstarfa eru fjölmargir og því er Húnaþing vestra 
góður búsetukostur fyrir fjölskyldufólk. Skólar í Húnaþingi vestra eru 
grænfánaskólar. Þeir eru staðsettir á Hvammstanga, Laugarbakka og 
Borðeyri. Framhaldsskóladeild frá FNV er staðsett á Hvammstanga. 

Verslunin The Pier leitar að:

Hugmyndaríkum fagurkera sem vill bætast í 
samhentan starfsmannahóp á Korputorgi.

Hæfniskröfur:
• Næmt auga fyrir framsetningu og útstillingum
• Rík þjónustulund
• Reynsla af sölustörfum
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Stundvísi
 
Áhugasamir sendi umsóknir með ferilskrá fyrir 20.júlí 2013 
á netfangið pier@pier.is

Viltu vinna 
í litríkri og 
skemmtilegri 
verslun?
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Viltu vinna í besta innanhúss 
Skemmtigarði í heimi?
Skemmtigarðurinn í Smáralind leitar að öflugum einstaklingum 

í starfsmannahóp besta innanhúss Skemmtigarðs í heimi.

Þjónustu- og rekstrarfulltrúi

Ábyrgð
 · Daglegur rekstur Skemmtigarðsins
 · Að tryggja góða þjónustu
 · Að tryggja góðan starfsanda og starfsumhverfi
 · Innkaup og birgðir
 · Mannaforráð: Tæknimaður, vaktstjóri og hlutastarfsmenn

Hæfniskröfur
 · Reynsla af þjónustu og rekstri eða sambærilegu
 · Reynsla af vaktaskipulagi og stjórnun
 · Tækniþekking er kostur en ekki skilyrði
 · Almenn tölvukunnátta
 · Lágmarksaldur 35 ár

Starfið heyrir undir framkvæmdastjóra

Sölu- og markaðsfulltrúi

Ábyrgð
 · Að fylgja eftir söluáætlunum og söluherferðum
 · Að fylgja eftir og innleiða markaðsaðgerðir
 · Bókanir og utanumhald á hópum og afmælum
 · Greining á tækifærum
 · Að stuðla að góðu upplýsingaflæði meðal starfsmanna og gesta

Hæfniskröfur
 · Reynsla af sölumennsku og framúrskarandi söluhæfileikar eru skilyrði
 · Góð hæfni í mannlegum samskiptum
 · Jákvæðni, frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt
 · Góð tölvukunnátta

Starfið heyrir undir framkvæmdastjóra

Skemmtigarðurinn Smáralind býður upp á fjölbreytta skemmtun á tveimur hæðum. Neðri hæðin er stútfull 
af allskonar spennandi tækjum, leikjum, barnapössun og afþreyingu fyrir alla aldurshópa. Á efri hæðinni er 
meðal annars körfuboltatæki, bílaleikir, tölvuleikir, danstæki, gítarleikir, Lasertag og pool ásamt Sportbar.
 Hjá Skemmtigarðinum Smáralind starfar hópur af metnaðarfullu starfsfólki sem leggur sig fram við að 
gera heimsókn gesta í garðinn sem ánægjulegasta og eftirminnilegasta.

Umsóknir óskast sendar á vinna@skemmtigardur.is merkt 
viðeigandi starfsheiti. Umsóknarfrestur er til og með 14. Júlí.

HRAFNISTA
Reykjavík | Hafnarfjörður | Kópavogur

Deild iðjuþjálfunar og félagsstarfs Hrafnistu í Hafnarfirði

Aðstoðarmaður iðjuþjálfa óskast til  
afleysinga frá ágúst 2013.

Helstu verkefni:
• Aðstoðar iðjuþjálfa við íhlutun heimilismanna. 
• Leiðbeinir, hvetur og aðstoðar heimilismenn við handverk.
• Aðstoðar við daglegt starf félagsstarfs.
• Tekur þátt í og hefur umsjón með ýmsum verkefnum í  
 samvinnu við deildarstjóra. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
Þekking og reynsla af handverki er nauðsyn en ekki er gerð 
krafa um menntun.
 
Markmið Hrafnistu er að:
• vera leiðandi í umönnun og þjónustu við aldraða
• stuðla að andlegri, líkamlegri og félagslegri vellíðan  
 heimilisfólks
• efla faglega þekkingu starfsfólks
• auka starfsánægju og bæta starfsumhverfi starfsfólks
 
Athugið að um er að ræða hlutastarf. Launakjör eru sam-
kvæmt stofnanasamningi SFR og Hrafnistu.
 
Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðrún Hallgrímsdóttir, 
deildarstjóri iðjuþjálfunar og félagsstarfs í síma:  
585-3292 / 664-9467.  

Umsóknarfrestur er til 15. júlí. Vinsamlegast sendið 
umsóknir á netfangið gudrun.hallgrimsdottir@hrafnista.is 

Doktorsnemi í efnafræði HÍ - Verkfræði- og náttúruv.svið Reykjavík 201307/019
Dósent við Jarðvísindadeild HÍ - Verkfræði- og náttúruv.svið Reykjavík 201307/018
Lektor í ljósmóðurfræði - tímab. HÍ - Hjúkrunarfræðideild  Reykjavík 201307/017
Doktorsnemi í eðlisfræði HÍ - Verkfræði- og náttúruv.svið Reykjavík 201307/016
Nýdoktor á sviði eldfjallaaflögunar Jarðvísindastofnun Háskólans Reykjavík 201307/015
Lektor í jarðfræði HÍ - Verkfræði- og náttúruv.svið Reykjavík 201307/014
Lektor í jarðefnafræði HÍ - Verkfræði- og náttúruv.svið Reykjavík 201307/013
Fræðimaður við Jarðvísindastofnun HÍ - Verkfræði- og náttúruv.svið Reykjavík 201307/012
Umsjónarmaður nótna Sinfóníuhljómsveit Íslands Reykjavík 201307/011
Deildarstjóri upplýsingatækni Lánasjóður íslenskra námsmanna Reykjavík 201307/010
Starfsmaður á símavakt Sjúkrahúsið Akureyri Akureyri 201307/009
Forstjóri Sjúkrahúsið Akureyri Akureyri 201307/008
Starfsmannastjóri Landspítali Reykjavík 201307/007
Sérfræðilæknar Barnaspítali Hringsins Reykjavík 201307/006
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæsla Mosfellsumdæmis Mosfellsbær 201307/005
Sjúkraliði Öldrunardeild L2 Landakoti Reykjavík 201307/004
Varðstjóri Embætti lögreglustj. á Vestfj. Ísafjörður 201307/003
Vélvirki/Bifvélavirki Verkstæðið á Reyðarfirði Reyðarfjörður 201307/002
Starfsfólk í aðhlynningu Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201307/001
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Fagmennska – Þekking – Upplifun
Te & Kaf  er framsækið íslenskt fjölskyldufyrirtæki. Stofnað og rekið af 
sömu fjölskyldunni síðan 1984. Líflegt vinnuumhverfi, gott starfsöryggi og 
frábært starfsfólk. Hjá okkur starfa yfir 100 manns í framleiðslu, eldhúsi, á 
þjónustuverkstæði, skrifstofu og kaffihúsum.

ERTU FRÁBÆR?

ÞÁ ERUM VIÐ AÐ LEITA AÐ ÞÉR

Við leitum að frábærum liðsfélögum. Jákvæðni, dugnaður og framúrskarandi 
þjónustulund einkennir þann frábæra hóp sem okkur vantar viðbót við.

Við leitum að verslunarstjórum og almennu starfsfólki.
Í boði er bæði fullt starf og hlutastarf.

Aldurstakmark 20 ár og um er að ræða framtíðarstarf. 
Umsóknarfrestur er til 16. júlí 2013.

Fyrirspurnum svarar Halldór Guðmundsson, framkvæmdastjóri kaffihúsa. 
Umsóknir óskast sendar á netfangið atvinna@teogkaffi.is

Breiðhöfði 10 | 110 Reykjavík | Sími: 414 8700 |  www.ev.is |  eev@ev.is

STARFSMENN 
ÓSKAST 
Í VERKSMIÐJU

ERUM AÐ LEITA AÐ TRAUSTUM OG GÓÐUM STARFSMÖNNUM  Í STEYPUVERKSMIÐJUOKKAR AÐ BREIÐHÖFÐAÓskað er eftir mönnum vönum mótasmíði og steypuvinnu. Einnig óskað eftir manni á lager. Vinnuvélaréttindi kostur. 

Umsóknir og meðmæli óskast sent á ev@ev issent á ev@ev.isEEinnig er hæ t ðinnig er hægt að fá upplýsingar í síma 414-8700700 og á staðnum.um.

Einingaverksmiðjan sérhæfir sig 
í framleiðslu forsteyptra einingagag
til byggingaframkvæmdmddda.
FyrFyrrFy irtirtiri ækiækiækækæ ð eð eð eððð r ír í fo f rystu á 
sínsínnnínnu su su sviðviðviðviððiði oi oi ooi oi oo g tg tg tgggg tækjækjækjækjæk abúabbab naður r r

og sérhæfð þekking geerir 
fyrirtækinu kleift að afggreiða 
bæði stór og smá byggginga-
verkefni fljótt og öruggglega.

Í starfinu flest eftirlit, viðhald og stjórnun sorpbrennslu ásamt öðrum tilfallandi störfum.

Leitað er að fjölhæfum einstaklingi með vélstjóramenntun eða aðra menntun sem nýtist í starfi.

Frumkvæði, snyrtimennska, skipulag, sjálfstæð vinnubrögð og hæfni til að tileinka sér nýjungar er kostur.  Unnið er á vöktum.

Umsóknarfrestur er til 12. júlí og upplýsingar veitir framkvæmdastjóri í síma 421-8010.

Umsóknir sendist til Sorpeyðingarstöðvar Suðurnesja sf. og einnig má senda umsóknir rafrænt á netföngin jon@kalka.is  
og ingtor@kalka.is

Sorpeyðingarstöð Suðurnesja sf., Berghólabraut 7, 230 Reykjanesbæ

Vélstjóri – framtíðarstarf
Sorpeyðingarstöð Suðurnesja sf. leitar að vélstjóra  

í framtíðarstarf í brennslustöðinni Kölku.

Þróunarsamvinnustofnun Íslands  
auglýsir eftir ráðgjöfum

Þróunarsamvinnustofnun Íslands (ÞSSÍ) hefur opnað  
skráningarvef fyrir einstaklinga, ráðgjafahópa og fyrirtæki, 
sem vilja bjóða sig fram til að taka að sér tímabundin og  
tilfallandi sérverkefni sem tengjast starfsemi stofnunarinnar. 

Um er að ræða sérfræðinga sem geta veitt ráðgjöf við  
eftirfarandi þætti: 

• Undirbúning þróunarverkefna 
• Afmörkuð svið í framkvæmd þróunarverkefna 
• Úttektir á þróunarverkefnum sem komin eru á veg eða lokið.

Skráning á vef stofnunarinnar er gerð án skuldbindinga 
af beggja hálfu og felur í sér viljayfirlýsingu um samstarf 
verkkaupa og verktaka í framtíðinni.  Tilgangur er að tryggja 
ÞSSÍ greiðan aðgang að hæfum sérfræðingum sem hægt 
er að ráða til skammtímaverkefna með gagnsæjum hætti. Á 
næstu mánuðum er fyrirhugað að bjóða út nokkur verkefni, 
svo sem úttektir á verkefnum.

Gerðar eru kröfur um háskólapróf á framhaldsstigi sem  
tengjast þeim sérsviðum sem tilgreind eru að neðan .  
Reynsla af þróunarverkefnum á þessum sviðum er mjög 
æskileg sem og  þekking á þróunarlöndum og störfum á þeim 
vettvangi.
 
Auglýst er eftir sérfræðingum á eftirtöldum sviðum  
þróunarsamvinnu:

• Þróunarsamvinnu í félags- og almannaþjónustu
• Almannaþjónustu í heilsu
• Almannaþjónustu í menntun
• Fiskimálum, veiðum og vinnslu ásamt starfsmannaþjálfun 
• Jafnréttismálum
• Þróunarsamvinnu sem sérsvið er varðar auðlindanýtingu
• Jarðhita og orkumálum
• Vatns og hreinlætismálum
• Umhverfismálum
• Lögfræði
• Fjármálastjórn
• Innkaupa- og útboðsmálum

Nánari upplýsingar er að finna á vef Þróunarsamvinnu- 
stofnunar, www.iceida.is , sem og upplýsingar um kröfur.   

Umsóknir skal fylla út rafrænt á ensku á  síðunni:  
http://www.iceida.is/consultancy/

Rauði krossinn í Reykjavík auglýsir 
eftirfarandi stöður til umsóknar: 

Verkefnastjórar Hjálparsíma Rauða krossins 1717

Auglýst er eftir þremur verkefnastjórum Hjálparsíma Rauða 
krossins 1717. Um er að ræða 70% starf en verkefnastjórar 
vinna í teymi. 

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Mikil leikni í mannlegum samskiptum
• Skipulagshæfileikar, sjálfstæði og frumkvæði 
• Stjórnunarreynsla æskileg

Helstu verkefni:
• Umsjón og ábyrgð á daglegum rekstri
• Öflun, umsýsla og þjónusta við sjálfboðaliða 
• Samvinna við samstarfsaðila
• Skipulagning starfseminnar
• Kynning á starfseminni

Umsækjandi þarf að geta hafi störf seinni part sumars.

Upplýsingar um verkefnið má finna á heimasíðu Rauða 
krossins www.redcross.is og nánari upplýsingar um starfið 
gefur Katla Þorsteinsdóttir, á netfanginu katla@redcross.is 

Umsóknum skal skila á skrifstofu Rauða krossins  
í Reykjavík, Laugavegi 120, 4. hæð, 105 Reykjavík eða  
á ofangreint netfang fyrir 13. júlí nk. 



| ATVINNA | 

 

 

 

 

Landsnet óskar eftir tilboðum í jarðvinnu, byggingu og 

fullnaðarfrágang húss fyrir nýtt tengivirki sem byggt verður í 

Bolungarvíkí samræmi við útboðsgögn BOL-02.

Verkið felur í sér jarðvinnu og byggingu staðsteypts húss yfir 

rofabúnað, spenna, spólur og stjórnbúnað ásamt díeselraf-

stöðvar. Húsið verður í tveimur hlutum, rofasalir, spennarými 

og stjórnrými sem verða samtals um 450 m2 að grunnfleti og 

díeselrafstöðvarhús um 450 m2 að grunnfleti.

Helstu verkliðir eru:

• Gröftur og fylling fyrir húsi, lögnum, plönum og aðkomuvegi.

• Leggja jarðskautskerfi í steypu og jörð.

• Steypa upp tengivirki ásamt díeselrafstöðvarhús og steypa 

undirstöður undir olíubirgðatanka.

• Leggja lagna-, loftræsi- og rafkerfi fyrir húsið ásamt lagnir á 

lóð.

• Útvegun og uppsetning 2x 100m3 olíbirgðatanka á lóð  

ásamt olíuskilju.

• Fullnaðarfrágangur utan- og innanhúss.

• Fullnaðarfrágangur lóðar. 

Helstu magntölur eru:

• Fylling 350 m3

• Mót 4900 m2  þar af 600m2 sjónsteypuáferð

• Steypa 1000 m3

• Járnbending 100.000 kg

• Stálvirki 12.000 kg

• Málmklæðning 450 m2 

• Malarslitlag 2600m2

• Malbikuð plön 110 m2

Húsið skal vera tilbúið til uppsetningar á háspennubúnaði og 

díeselrafstöðvum fyrir apríl 2014.

Útboðsgögn verða afhent á skrifstofu Landsnets, Gylfaflöt 9, 

112 Reykjavík, frá og með þriðjudeginum 9. júlí 2013. 

Tilboðum skal skila á skrifstofu Landsnets, Gylfaflöt 9, 112 

Reykjavík, þriðjudaginn 30. júlí  2013 fyrir kl. 14:00 þar sem 

þau verða opnuð og lesin upp að viðstöddum fulltrúum þeirra 

bjóðenda sem þess óska. 

 
VARAAFLSTÖÐ Í BOLUNGARVÍK 

BYGGINGAVIRKI 

Útboð BOL-02

Suðurlandsbraut 16   108 Reykjavík
Sími 5880500  www.rafha.is

VANTAR ÞIG VINNU?

LIÐSAUKI
ÓSKAST STAX

Vegna aukinna umsvifa vantar okkur hörkuduglegan 
lagerstarfsmann sem jafnframt getur aðstoðað á verkstæði 
og við önnur tilfallin störf.

Við ætlumst til að þú:
   Getir sinnt vöruafgreiðslum, útkeyrslu, gámalosunum,
   vörutalningu og öðrum tilfallandi störfum. 
   Hafir ótakmarkaða þjónustulund og góða samskiptahæfileika.
   Hafir frumkvæði og sért virkur og drífandi starfskraftur.
   Getir leyst vandamál á sjálfstæðan og ábyrgðarfullan hátt.
   Hafir góða tölvu- og tungumálakunnáttu. 
   Sért stundvís, áreiðanlegur og reglusamur.  
   Rafvirkjamenntun er kostur en ekki skilyrði. Ekki er krafist 
   meiraprófs.
Við bjóðum uppá:
   Góð laun.
   Þægilegt vinnuumhverfi og góður vinnuandi.
   Þjálfun og starfsþróun í boði.
   Fjölbreytt og hvetjandi starfsumhverfi.
Umsókn og ferilskrá óskast sendar á egill@rafha.is fyrir 12. 
júlí. Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf sem fyrst. 

HIGH VOLTAGE EQUIPMENT AND INSTALLATION 

HÁSPENNUBÚNAÐUR - UPPSETNING

Landsnet óskar eftir tilboðum í háspennubúnað og 

hjálparkerfi fyrir nýtt tengivirki í Bolungarvík í samræmi við 

útboðsgögn BOL-31.

Um er að ræða 66 kV rofabúnað, 11 kV dreifiskápa, 3 MVAr, 

spólu, 315 kVA stöðvarnotkunarspenni, stjórn- og varnar-

kerfi ásamt 400 VAC og 110 VDC dreifingar.

Verkið felur í sér hönnun, framleiðslu/útvegun á búnaði og 

uppsetningu, ásamt prófunum og gangsetningu. Landsnet 

mun leggja til hluta búnaðarins sem verktakinn á að setja 

upp, þar með talið 66 kV rofabúnað og varnarliða.

Helstu verkliðir eru:

• Verkfræðilegir útreikningar

• Deilihönnun á háspennubúnaði og hjálparkerfum

• Framleiðsla og útvegun á búnaði

• Uppsetning á verkstæði og prófanir

• Flutningur búnaðar á verkstað

• Uppsetning búnaðar á verkstað

• Prófanir og gangsetning.

Búnaðurinn er til afhendingar í júlí 2014.

Útboðsgögn verða afhent á skrifstofu Landsnets, Gylfaflöt 

9, 112 Reykjavík, frá og með þriðjudeginum 9. júlí 2013. 

Tilboðum skal skila á skrifstofu Landsnets, Gylfaflöt 9, 112 

Reykjavík, þriðjudaginn 13. ágúst  2013 fyrir kl. 14:00 þar 

sem þau verða opnuð og lesin upp að viðstöddum fulltrúum 

þeirra bjóðenda sem þess óska. 

Útboð BOL-31

 Leikskóli:
 Álfasteinn (664 5939 alfasteinn@hafnarfjordur.is)                                         
- Matreiðslumeistari

Grunnskólar:      
 Lækjarskóli (664 5877 haraldur@laekjarskoli.is)
- Bókasafnsfræðingur 

Víðistaðaskóli (664 5890/664 5881 sigurdur@
vidistadaskoli.is)

- Skólaliði
 
Allar upplýsingar veita skólastjórar og aðstoðar-
skólastjórar viðkomandi skóla.  Sjá einnig  
heimasíður skólanna.
Umsóknarfrestur er til og með 15. júlí 2013. 
Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um 
störfin.
 Fræðslustjórinn í Hafnarfirði

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar  
Lausar stöður í leik- og grunnskólum

Skólaárið 2013 - 2014

GRANDAGARÐUR 16 –  
SKRIFSTOFUKLASI, 2.áfangi 

Auglýsing um útboð vegna endurbóta á húsnæði 

Faxaflóahafnir sf.  óska eftir tilboðum í verkið

Grandagarður 16 – skrifstofuklasi, 2.áfangi

Hér er um almennt útboð að ræða og lýtur þeim reglum sem 
um það gilda.

Um er að ræða innréttingu hluta 2. hæðar að Grandagarði 16, 
Reykjavík og breytingu á inngangi á 1. hæð.  Stærð húsnæðis 
er um 1150 m².

Útboðið innfelur rif á  báruplasti í mæni og viðgerð á þaki 
með nýju járni og þakgluggum.

Útboðið innfelur einnig smíði nýrra milliveggja, innihurða og 
glerveggja, lofta og fastra innréttinga, endurnýjun neys-
luvatnslagna og hita- og frárennslislagna og endurnýjun 
raflagna, tölvulagna, loftræstilagna og uppsetningu öryg-
giskerfa. 

Gert er ráð fyrir að verkinu verði skilað fullbúnu 15. nóvember 
2013.

Útboðsgögn má nálgast á heimasíðu ASK arkitekta ehf eftir 
kl. 9.00, þann  8.júlí 2013 á www.ask.is án endurgjalds, eða 
panta á pappír á sama stað gegn ljósritunarkostnaði,  

kr. 5000.-

Senda skal tölvupóst á:

to: steina@ask.is;jonas@ask.is 

cc: pall@ask.is

og óska eftir því að fá sent aðgangsorð og upplýsingar um 
aðgang að útboðsgögnum

á netinu. 

VETTVANGSSKOÐUN VERÐUR FIMMTUDAGINN 11.  JÚLÍ 
2013  KL. 14.00

Tilboðum skal skila á skrifstofu Faxaflóahafna sf.,  
Tryggvagötu 17 101 R. (4. hæð)  fyrir kl. 11:00 þriðjudaginn 
þann 23. Júlí 2013 er þau verða opnuð að viðstöddum þeim 
bjóðendum sem þess óska.

Allar nánari upplýsingar um verkið gefur Steinunn Guð-
mundsdóttir arkitekt í síma  515 0310  eða í tölvupósti  
steina@ask.is 

www.gardabaer.is

Garðabær óskar eftir tilboðum í eftirfarandi 
verk:

SLEPPI- OG BÍLASTÆÐI VIÐ 
BREIÐUMÝRI Á SKÓLASVÆÐI 
ÁLFTANESS
Jarðvinna, lagnir og yfirborðsfrágangur

Helstu magntölur eru:

Tækni- og umhverfissvið

ÚTBOÐ

LAUGARDAGUR  6. júlí 2013 11



Einstaklega fallegt einbýli á einni hæð, húsið var endurgert árið 2007 auk  
þess sem  byggt var við húsið.  Lofthæð í stofu er mikil auk þess sem gólfsíðir 
ál gluggar gera stofuna afar glæsilega. Mjög stór og fallegur garður, lýsing í  
garði, rúmlega 200 fm timburpallar allt í kring um húsið, ásamt skjólveggjum.
Allt trévirki er afar vandað úr harðvið. Ekkert áhvílandi. Verð 132.000.000

Kjartan Hallgeirsson 
s.824-9093 
kjartan@eignamidlun.is

Hannes Steindórsson 
s.699-5008  
hannes@remax.is

Haðaland 
– Glæsilegt einbýlishús í Fossvogi 

ÓÐINSGÖTU 4
SÍMI 570 4500,  

OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is  

www.fastmark.is
Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. 

Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

SUNNUFLÖT- GARÐABÆ

Mjög mikið endurnýjað 268,3 fm. einbýlishús á tveimur hæðum auk u.þ.b. 30 fermetra sólskála á frábærum stað innst í götu við opið svæði við 
Sunnuflöt í Garðabæ.  Virkilega glæsileg aðkoma er að húsinu og stór nýlega flísalögð innkeyrsla með hitalögnum undir.  Stórar samliggjandi stofur 
með arni og útsýni að suðurnesjunum og út í hraunið. Eldhús með nýlegri og vandaðari innréttingu. Fjögur herbergi. Sólskáli með heitum potti. 
Gólfefni eru nýleg auk loftaklæðninga og innihurða á efri hæð. Að utan er húsið í góðu ástandi með nýlegu þakjárni og álklæddum þakkanti, gler er 
gott og húsið hefur verið klætt með ímúr kerfi að utan.  Lóðin er ræktuð og falleg með hellulagðri skjólgóðri verönd til suðurs og með stórri grasflöt 
norðan við húsið. Verð 95,0 millj.

Veitingarekstur í Ráðhúsi Reykjavíkur

Reykjavíkurborg óskar eftir aðila til að taka að sér 
veitinga rekstur í kaffihúsarými á 1. hæð Ráðhúss  
Reykjavíkur. 

Áhugasamir hafi samband við kaffi@reykjavik.is

Skrifstofa þjónustu- og reksturs
Borgartúni 12-14,  105 Reykjavík.
Sími 411 1058

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Betri hverfi, austurhluti 

 -   útboð nr. 13071.

Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod

Innkaupadeild

ÚTBOÐ
Viðbygging við tilraunaeldisstöð 

Hafrannsóknastofnunar í Grindavík 
ÚTBOÐ NR. 15496 

Framkvæmdasýsla ríkisins, f.h.Hafrannsóknarstofnunar, 
óskar eftir tilboðum í framkvæmdir við Viðbyggingu við 
tilraunaeldisstöð Hafrannsóknastofnunarinnar í Grindavík. 

Byggingin á að vera 264 m² af grunnfleti. Steyptir verða 
sökklar og botnplata, ásamt lagnavinnu. 
Ofan á plötu koma stálrammar sem verða klæddir að utan 
og innan. 
Þakið verður byggt upp úr tilbúnum einingum, alusink-
húðuðum trapisusamlokum. 
Athygli er vakin á því að verktaka ber að skila inn útreikning-
um fyrir stálramma s.b.r. kafla 0.4.2 í útboðs- og samnings-
skilmálum. 
Verkinu skal vera að fullu lokið eigi síðar en 1. desember 
2013. 
Útboðsgögn verða til sýnis og sölu á kr. 3.500 hjá Ríkiskaup-
um, Borgartúni 7C, 105 Reykjavík frá og með þriðjudeginum 
9. júlí 2013. Tilboðin verða opnuð hjá Ríkiskaupum miðviku-
daginn 7. ágúst 2013 kl. 15:00 að viðstöddum þeim bjóð-
endum sem þess óska. 
FRAMKVÆMDASÝSLA RÍKISINS 

Með vísan til laga nr. 79/2008 um endurskoðendur, er 
fyrirhugað að halda próf til löggildingar til  
endurskoðunarstarfa  í október 2013 sem hér segir:

Fyrri hluti mánudaginn 7. október
Seinni hluti miðvikudaginn 9. október

Prófin hefjast kl. 9 hvorn dag og standa til kl. 17.

Um efnissvið prófanna vísast til 3. gr. reglugerðar nr. 
589/2009 um próf til löggildingar endurskoðunarstarfa.

Próftökugjald er kr. 260.000

Væntanlegir prófmenn skulu skila umsóknum fyrir 9. 
ágúst nk. til prófnefndar. Tilkynningar sendist formanni 
prófnefndar, Árna Tómassyni, Hraunbraut 20, 200  
Kópavogi.

Tilkynningu skulu fylgja nafn prófmanns og kennitala, 
heimilisfang, tölvupóstfang og staðfesting um að 
fullnægt sé skilyrðum 4. og 6. tl. 1. mgr. 2. gr. laga nr. 
79/2008 ásamt kvittun fyrir greiðslu prófgjalds sam-
kvæmt gjaldskrá.  Greiða skal prófgjald inn á reikning 
ríkissjóðs: 0001-26-025017, kt. 540269-6459.

Prófnefndin mun boða til fundar með prófmönnum fyrir 
lok ágúst nk.

Reykjavík 6.  júlí 2013.
Prófnefnd löggiltra endurskoðenda

Auglýsing um próf til 

endurskoðunarstarfa

ÚTBOÐ
Gjögurflugvöllur 

- Efnisvinnsla 2013 
Útboð 15504

Verkið felst í efnisvinnslu fyrir klæðingu, burðarlag og 
styrktarlag við flugvöllinn að Gjögri.  

Helstu verkþættir og magntölur: 

 • Klæðingarefni                   1.100 m3 
• Burðarlagsefni                  5.800 m3 
• Styrktarlagsefni                3.600 m3 

 
Nánari upplýsingar er að finna í útboðsgögnum sem 
verða aðgengileg á vef Ríkiskaupa, www.ríkiskaup.
is miðvikudaginn 10. Júlí. 2013. Tilboð verða opnuð í 
viðurvist þeirra bjóðenda sem þess óska 23. júlí 2013 
kl 15:00 hjá Ríkiskaupum, Borgartúni 7C, 105 Reykjavík. 
Verð á útboðsgögnum 3500 kr. 

BYGGINGAREFNI

byggingarefni til byggingar sumarhúsi sem sjóðurinn 
hyggst reisa. Hurðir, gluggar, krossviður, sperrur, 

Nánari upplýsingar í síma 696 3699
og á vefsíðunni www.skiframfor.is

Sjóðurinn er til styrktar ungu íþróttafólki.

SUMARHÚSALÓÐIR VIÐ ÞINGVALLAVATN 

Til sölu eru samliggjandi lóðir nr. 9,11,13,15,17 og 19 við 
Illagili í landi Nesja í Grímsnes- og Grafningshreppi. 
Lóðirnar eru 6000 til 7900 fm. Á hverri þeirra má reisa 
allt að 150 fm timburhús auk geymslu, svefnhúss eða 
gróðurhúss. Lóðirnar eru innan sameiginlegrar girðingar 
og starfandi er félag sumarhúsaeigenda sem annast 
ýmsar sameiginlegar framkvæmdir. 

Áætlað er að selja lóðirnar allar saman en tilboð í stakar 
lóðir verða skoðuð. Áhugasamir sendi tilboð og/eða 
fyrirspurnir á tölvupóstfangið lmb@lmb.is. 

LMB Lögmenn Bankastræti slf. 


