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Ráðgjafi hjá Intellecta

Nánari upplýsingar um starfið veitir Helga Rún Runólfsdóttir (helga@intellecta.is) og Ari Eyberg (ari@intellecta.is). Umsóknarfrestur 
er til og með 11. nóvember. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is. Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál og 
þeim svarað. Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar.  

Intellecta var stofnað árið 2000.
Fyrirtækið hefur frá þeim tíma unnið með 
stjórnendum við að bæta rekstur og auka 
verðmæti fyrirtækja. Intellecta er sjálfstætt 
þekkingarfyrirtæki sem starfar á þremur 
meginsviðum sem eru: Rekstrarráðgjöf, 
ráðningar og rannsóknir.

Við höfum sterkan faglegan bakgrunn og 
víðtæka alþjóðlega reynslu. Þennan grunn 
notum við í samvinnu við viðskiptavini til að 
móta hugmyndir sem skipta máli og þróa 
og innleiða lausnir sem skila árangri.

Nánari upplýsingar um fyrirtækið má finna á 
heimasíðu þess www.intellecta.is

Helstu verkefni

Gagnavinnsla

Vegna aukinna verkefna óskar Intellecta ehf. eftir að ráða starfsmann í      
rannsókna- og ráðgjafardeild.       

Menntunar- og hæfniskröfur

Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225

RÁÐGJÖF RÁÐNINGAR RANNSÓKNIR 
Að gera betur í dag en í 
gær er drifkraftur nýrra 
hugsana og betri árangurs

Réttir starfsmenn í réttum 
hlutverkum ræður mestu 
um árangur fyrirtækja

Rannsóknir auka       
þekkingu og gera        
ákvarðanir markvissari

Forstjóri Skipta
Innan Samtaka iðnaðarins eru rúmlega 
1400 fyrirtæki og félög sjálfstæðra 
atvinnurekenda. Samtök iðnaðarins eru 
stærstu og öflugustu hagsmunasamtök 
atvinnurekenda í landinu.

Samtök iðnaðarins vinna að hagsmunum 
iðnaðarins á öllum sviðum og í nánu 
samráði við fyrirtækin sjálf. Byggt er á 
markvissri stefnumótunarvinnu fjölmargra 
starfsgreinahópa og félaga. Þjónusta við 
félagsmenn er annars vegar við einstök 
fyrirtæki og starfsgreinahópa en hins 
vegar þverfagleg, s.s.  í gæðamálum, 
menntamálum og markaðs- og 
kynningarmálum.

Nánari upplýsingar um samtökin má finna 
á heimasíðu þeirra www.si.is

Helstu verkefni Menntunar- og hæfniskröfur

ráðgjöf    ráðningar    rannsóknir

Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225

Nánari upplýsingar um starfið veita Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) og Helga Rún Runólfsdóttir (helga@intellecta.is) í 
síma 511 1225.  Umsóknarfrestur er til og með 4. nóvember nk. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is. Umsókn um starf þarf að 
fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf.

Framkvæmdastjóri

Stjórn Samtaka iðnaðarins óskar eftir að ráða framkvæmdastjóra 

SI hvetur konur jafnt sem karla til að sækja um. Um framtíðarstarf er að ræða.

Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál og þeim svarað.
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HAGFRÆÐINGUR
Samtök atvinnulífsins leita að hagfræðingi til starfa á nýju efnahagssviði samtakanna.
Helstu verkefni:
• Almennar rannsóknir og greiningar á þróun efnahagsmála
• Þátttaka við uppbyggingu á þjóðhagslíkani til spágerðar
• Greining á einstökum atvinnugeirum
• Aðrar tilfallandi greiningar  
Menntun og hæfniskröfur:
• Meistarapróf í hagfræði eða önnur sambærileg menntun
• Gott vald á aðferðum við hagrannsóknir og notkun hugbúnaðar við tölfræðigreiningar
• Gott vald á mæltu og rituðu máli
• Hæfileikar til að setja fram fræðilegt efni á skýran hátt
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð 

Efnahagssvið Samtaka atvinnulífsins hefur faglegt sjálfstæði innan samtakanna en meginverkefni þess er að 
annast rannsóknir og greiningar á þróun efnahagsmála ásamt því að greina einstakar atvinnugreinar. 
Nánari upplýsingar um starfið veitir Ásdís Kristjánsdóttir forstöðumaður efnahagssviðs í síma 591 0080.

Umsóknir berist á skrifstofu SA í Húsi atvinnulífsins, Borgartúni 35, Reykjavík eða með tölvupósti til asdis@sa.is. 
Óskað er eftir ferilskrá ásamt prófskírteini og upplýsingum um námsframvindu úr háskóla. Fullum trúnaði er 
heitið og verður öllum umsóknum svarað. Umsóknarfrestur er til og með 15. nóvember 2013.

Samtök atvinnulífsins eru heildarsamtök íslensks 
atvinnulífs. Innan SA eru sjö aðildarsamtök sem 
starfa á grunni atvinnugreina. Aðild að SA eiga 
rúmlega 2.000 smá og stór fyrirtæki þar sem 
starfa u.þ.b. sjö af hverjum tíu launamanna á 
almennum vinnumarkaði á Íslandi.

Samtök atvinnulífsins hafa það meginmarkmið 
að skapa fyrirtækjum hagstæð rekstrarskilyrði, 
vera öflugur málsvari atvinnulífsins í landinu og 
veita aðildarfyrirtækjum sínum góða þjónustu.

Nánari upplýsingar um Samtök atvinnu lífsins er að finna 
á vef SA: www.sa.is
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Vilt þú flytja með
okkur raforku?

Menntun og hæfniskröfur:

•  Menntun á sviði tæknifræði eða verkfræði 

• Reynsla og þekking á reglunartækni er kostur

• Skipulögð og öguð vinnubrögð

• Hæfni til að vinna undir álagi

• Hæfni til að vinna sjálfstætt og taka ákvarðanir

• Hæfni í greiningu og framsetningu tölulegra og ritaðra gagna

• Góðir samskipta- og samstarfshæfileikar

Starfssvið:

 Aðgerðastjórnun og áætlanagerð um rekstur flutningskerfisins

• Kerfisgreining með hermilíkönum

• Hönnun og endurbætur á verkferlum

• Úrvinnsla gagna og skýrslugerð

• Eftirlit með að öryggiskröfum Landsnets og annarra opinberra aðila sé 
framfylgt

• Þátttaka í rekstri reglunaraflsmarkaðar

Landsnet hf. annast flutning raforku á Íslandi og stýrir uppbyggingu flutningakerfisins. 
Landsnet stýrir jafnframt raforkukerfi  landsins og tengir þannig saman framleiðendur 
og notendur raforku. Landsnet er ábyrgt og framsækið þjónustufyrirtæki með öfluga 
liðsheild, sterka samfélagsvitund og í fremstu röð í alþjóðlegum samanburði. Landsnet er 
starfsmanna- og fjölskylduvænt fyrirtæki. Hjá Landsneti starfa u.þ.b. 100 manns.

Um Kerfisstjórn og markað

Kerfisstjórn og markaður annast stýringu raforkukerfisins og samhæfingu aðgerða í flutningskerfinu og tengdum einingum. Deildin vinnur jafnframt að þróun 
og rekstri varnarbúnaðar, þróun markaðslausna, skilmálagerð sem varða viðskipti og rekstur, samskiptum við viðskiptavini, útgáfu upprunaábyrgða og uppgjöri 
orkuflæðis á landsvísu.  Innan deildar er unnið að mörgum þróunar- og greiningarverkefnum sem ýta undir hagkvæma nýtingu flutningskerfisins og áreiðanlega 
afhendingu raforku um allt land með hjálp nýjustu tækni.  Deildin er leiðandi í þróun svo kallaðra snjallnetslausna í raforkukerfinu þar sem hugbúnaður, fjarskiptatækni 
og ýmis mælibúnaður er notaður til að bæta rekstur kerfisins og auka hagkvæmni bæði framleiðenda og notenda.

 Landsnet  |  Gylfaflöt 9  |  112 Reykjavík  |  Sími 563 9300  |  Fax 563 9309  |  landsnet@landsnet.is   |  www.landsnet.is

Umsóknarfrestur er til og með 17. nóvember nk. Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir 
að sækja um starfið á heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is. 

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð 
er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.  Nánari 
upplýsingar veita Helga Jónsdóttir (helga.jonsdottir@capacent.is) og Silja Jóhannesdóttir 
(silja.johannesdottir@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum.

Landsnet auglýsir eftir öflugu fólki á Kerfisstjórn og markað til að stýra raforkukerfinu, vera í beinum tengslum við viðskiptavini 
Landsnets og taka þátt í að þróa tæknilausnir til framtíðar. 
Starfið felur í sér stýringu og vöktun raforkukerfisins frá stjórnstöð Landsnets auk annarra sérverkefna sem tengjast 
rauntímastýringu, áætlanagerð og þróun nýrra lausna.  Starfið er unnið á dag- og næturvöktum í Stjórnstöð Landsnets.



Ert þú með  
Alt undir Ctrl?
Leiðtogi óskast á þjónustuborð okkar

Þjónustuborð Nýherja er skipað sterkum hópi tækni manna sem  
svarar fyrir spurnum við skipta vina skjótt og vel. Þeir leiðbeina,  
greina og veita úrlausn helstu vandamála. 

Helstu verkefni
  Dagleg stjórnun mannauðs.

 Úthlutun og eftirfylgni verkefna.

 Þróun lausnaframboðs.

 Samskipti við viðskiptavini. 

 Sjá um árangursstýringu þjónustu. 

 Eftirfylgni með verkbókhaldi. 

Umsóknarfrestur er til og með 11. nóvember 2013. Umsóknum skal skilað á nyherji.is/atvinna.  
Allar umsóknir og fyrirspurnir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál og þeim svarað.  
Nánari upplýsingar veitir Linda Björk Waage, deildarstjóri á tæknisviði, linda.waage@nyherji.is.

Hæfniskröfur
 Starfsreynsla úr upplýsingatækni. 

 Ágæt tækniþekking.

 Reynsla af stjórnun hópa æskileg.

 Reynsla af verkefnastjórnun er kostur.

 Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð.

 Menntun sem nýtist í starfi.
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Grunnskóla- 
kennari í  
Krikaskóla 

Krikaskóli er leik- og grunnskóli fyrir börn á aldrinum 1-9 ára 
og starfsemin tekur mið af skólastefnu Mosfellsbæjar um 
heildstætt uppeldis- og skólastarf í leik- og grunnskólum. 
Skólaárið 2013-2014 verða börn á aldrinum 2ja-9 ára í skól- 
anum. Umsækjendur eru hvattir til að kynna sér skóla- 
stefnu skólans á heimasíðu hans áður en þeir sækja um 
starf.  Krikaskóli er þróunarskóli með heimild Mennta- og 
menningarmálaráðuneytis.

Skilyrði fyrir ráðningu í Krikaskóla er að viðkomandi hafi 
ánægju af börnum í öllum sínum fjölbreytileika, hafi ríka 
samskiptahæfni í hröðu og lifandi umhverfi skólastarfsins og 
eigi auðvelt með að taka ábyrgð á sjálfum sér.

Eftirfarandi starf er laust til umsóknar:

Grunnskólakennari.
Um er að ræða 100% starf með 6 og 7 ára börnum.  
Grunnskólakennarar í Krikaskóla starfa saman í teymi 
og gert er sérstakt samkomulag við hvern og einn með 
heimild í kjarasamningi.  Skilyrði fyrir ráðningu er leyfisbréf 
grunnskólakennara.  Æskileg er reynsla og/eða menntun af 
kennslu ungra barna.

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningum Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og FG. Við hvetjum fólk af báðum 
kynjum til að sækja um starfið.

Umsóknarfrestur er til og með 15. nóvember 2013.

Áhugasömum er bent á að kynna sér heimasíðu skólans 
www.krikaskoli.is.

Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á netfangið 
krikaskoli[hjá]krikaskoli.is.

Allar nánari upplýsingar veitir skólastjóri Krikaskóla, 
Þrúður Hjelm thrudur[hjá]krikaskoli.is eða Ágústa Óladóttir 
sviðstjóri Krikaskóla agusta[hjá]krikaskoli.is í síma 578-3400.

Jákvæðni – virðing – framsækni – umhyggja

Hagfræðingur hjá fjármála- og efnahagsráðuneytinu

Fjármála- og efnahagsráðuneytið

Starfsvið:

*

*

*

*

*

Hæfniskröfur

Í boði er

Umsóknarfrestur

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf.

leitar að hagfræðingi til að vinna að áætlanagerð
og skrifum um opinber fjármál og ríkisfjármálastefnu stjórnvalda.

Vinna í samstarfi við aðra að upplýsingaöflun og áætlangerð um
markmið og horfur í opinberum fjármálum.

Skrif um opinber fjármál m.a. í fjárlagafrumvarpi.

Kynning og framsetning upplýsinga um stöðu opinberra
fjármála fyrir innlendum og erlendum aðilum.

Kostnaðargreining og þróun reiknilíkana um einstaka þætti
opinberra útgjalda.

Yfirsýn og greining á fjármálum ráðuneyta og samstarf við
þau við undirbúning fjárlagafrumvarps.

eru háskólamenntun á sviði hagfræði/viðskiptafræði en meistaranám er
æskilegt. Frumkvæði, rík greiningarhæfni og hæfni til að vinna sjálfstætt með skipulegum
vinnubrögðum. Marktæk reynsla af greiningu fjármálaupplýsinga og hagfræðilegra
gagna. Reynsla af því að útbúa kynningarefni og að miðla upplýsingum í töluðu og rituðu
máli. Góð enskukunnátta. Færni í mannlegum samskiptum og samstarfi. Þekking á
stjórnsýslunni og opinberum fjármálum er kostur.

áhugavert framtíðarstarf á öflugum vinnustað. Laun eru skv. kjarasamningi
Félags háskólamenntaðra starfsmanna Stjórnarráðsins og fjármála- og
efnahagsráðherra.

er til og með 10. nóv. nk.

veitir nánari upplýsingar um störfin. Vinsamlegast
sendið umsóknir ásamt meðfylgjandi gögnum til stra@stra.is.

Athygli er vakin á því að umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út með vísan
til 3. tölul. 2. mgr. 2. gr. reglna um auglýsingar á lausum störfum nr. 464/1996, með síðari
breytingum, sem settar eru með stoð í 2. mgr. 7. gr. laga nr. 70/1996 um réttindi og skyldur
starfsmanna ríkisins. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið
tekin.

www.stra.is

FJÁRMÁLA- OG EFNAHAGSRÁÐUNEYTIÐ

Suðurlandsbraut 30 - 108 Reykjavík

Útfararstofa Kirkjugarðanna ehf. óskar eftir að ráða framkvæmdastjóra til starfa. 
Hlutverk framkvæmdastjóra er að stjórna daglegum rekstri fyrirtækisins. 

Upplýsingar veitir:
Þórir Þorvarðarson 
thorir@hagvangur.is  

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 15. nóvember. 

Óskað er eftir að umsókninni fylgi 
starfsferilskrá og kynningarbréf.

Gert er ráð fyrir að viðkomandi  
hefji störf 1. mars 2014. 

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

• Leitað er að einstaklingi með góða þjónustulund, sem á auðvelt með að umgangast fólk og tjá sig í ræðu og riti. 
• Almenn tölvu- og enskukunnátta er nauðsynleg og þekking á einu Norðurlandatungumáli er æskileg. 
• Umsækjandi þarf að þekkja vel til innviða kirkjunnar, hafa reynslu af fyrirtækjarekstri, mannaforráðum og  
   markaðssetningu og hafa menntun sem nýtist í starfinu.

Framkvæmdastjóri

Útfararstofan er sjálfstætt starfandi fyrirtæki í eigu Kirkjugarða Reykjavíkurprófastsdæma. 
Upplýsingar um Útfararstofuna má finna á heimasíðunni www.utfor.is

Save the Children á Íslandi
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Við leitum að góðum  
starfsmanni

Lyfjaver ehf óskar eftir að ráða traustan starfsmann 
til framtíðarstarfa við vélskömmtun lyfja.  
Viðkomandi þarf að vera heilsuhraustur, snyrtilegur, 
reglusamur, nákvæmur og samviskusamur og hafa 
hreint sakavottorð. 
Aðrar hæfniskröfur eru:
• Iðnmenntun, stúdentspróf eða annað  
 sambærilegt nám.
• Innsýn og reynsla af vinnu skv.gæðaferlum
• Góð almenn tækniþekking og tölvukunnátta
• Reynsla af vinnu og viðgerðum á vélum er  
 góður kostur

Æskilegt er að viðkomandi hafi náð a.m.k. 25 ára 
aldri. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.  

Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á netfangið 
alli@lyfjaver.is fyrir 10. nóvember n.k.

Vesturbyggð auglýsir eftir deildarstjóra 
við Leikskólann Tjarnarbrekku á Bíldudal 
og deildarstjóra við Leikskólann Araklett 
á Patreksfirði. Um er að ræða tvær 100% 
stöður til frambúðar.

Hæfniskröfur:
• leikskólakennaramenntun
• færni í mannlegum samskiptum
• sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
• góð íslensku kunnátta

Æskilegt að viðkomandi geti hafið störf eins fljótt og auðið 
er. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi. Umsókn og 
ferilskrá, ásamt tveimur umsagnaraðilum sendist á  
asthildur@vesturbyggd.is.
Umsóknarfrestur er til 20. nóvember.

Nánari upplýsingar veitir Helga Bjarnadóttir,  
leikskólastjóri, netfang: araklettur@vesturbyggd.is,  
s. 450-2342 og Ásthildur Sturludóttir, bæjarstjóri,  
netfang: asthildur@vesturbyggd.is, s. 450-2300.

Vesturbyggð auglýsir 
eftir leikskólakennurum

Nátthrafn 
ó  kast til starfa

Helstu starfs- og ábyrgðarsvið:
• Vagnaþvottur.
• Tönkun.
• Viðhald.
• Önnur verkefni. 

Hæfniskröfur:
• Meiraprófsréttindi D.
• Hæfni í mannlegum samskiptum er nauðsyn. 
• Gott auga fyrir smáatriðum. 
• Reynsla af þrifum æskileg. 
• Metnaður og áreiðanleiki hafa mikið að segja.  

Um starfið
Við auglýsum eftir dugmiklum starfsmanni á þvottastöð Strætó bs. sem sér um 
að þrífa strætisvagna að innan og utan. Unnið er eftir fjögurra daga vaktarúllu 
og er vinnutíminn frá kl. 18:00 til 06:45.   

Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um. Launakjör eru samkvæmt ríkjandi 
kjarasamningi. Umsóknarfrestur er til og með 15. nóvember.
Nánari upplýsingar veitir Guðfinna Ingjaldsdóttir starfsmannastjóri, hægt er að senda 
fyrirspurn á netfangið gudfinna@straeto.is eða hringja í síma 540-2700. Sendið umsókn 
ásamt ferilsskrá til Guðfinnu Ingjaldsdóttur á netfangið gudfinna@straeto.is.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
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Atvinnuleitendur 
Flest auglýst störf í landsfjölmiðlum má 

finna á einum stað í lista á vefsíðu STARFs 

www.starfid.is 

Starfagátt 
STARFs

STARF – vinnumiðlun og ráðgjöf ehf. er fyrirtæki í eigu Alþýðusambands Íslands og 
Samtaka atvinnulífsins og var stofnað vorið 2012 til að halda utan um tilraunaverkefni 
um þjónustu við atvinnuleitendur sem eru félagar í tilteknum stéttarfélögum. Þjónustan 
fer fram í fjórum þjónustumiðstöðvum og þar starfa m.a. 14 atvinnuráðgjafar STARFs. 
Þungamiðja þjónustunnar er vinnumiðlun og jafnframt er atvinnuleitendum liðsinnt við 
margvísleg vinnumarkaðsúrræði – markmiðið er að koma fleiri atvinnuleitendum aftur til 
starfa. Nánari upplýsingar um STARF má finna á vefsíðu félagsins: www.starfid.is

REYKJAVÍKURFLUGVELLI  I  101 REYKJAVÍK
SÍMI 50 50 250 I  WWW.FJARVAKUR.IS

Fjárvakur leitar að öflugum viðskiptafræðingi í stöðu þjónustustjóra í fjármálaþjónustu. Fjárvakur er dótturfyrirtæki 
Icelandair Group og hefur sérhæft sig í umsjón fjármála frá árinu 2002. Hjá fyrirtækinu starfa um 120 manns, á Íslandi 
og í Eistlandi, sem búa yfir áralangri reynslu af rekstri kerfa og framleiðslu fjárhagsupplýsinga sem uppfylla ströngustu 
kröfur stjórnenda. Þjónusta Fjárvakurs skiptist í fjármálaþjónustu, starfsmannaþjónustu og flugmiðaþjónustu. Áhersla 
er lögð á gott starfsumhverfi, starfsánægju og starfsþróun. Nánari upplýsingar um starfsemi Fjárvakurs er að finna  
á www.fjarvakur.is.
 
Umsóknir skal fylla út á heimasíðu Fjárvakurs undir „Laus störf“. Umsóknarfrestur er til 11. nóvember og viðkomandi 
þarf að geta hafið störf sem fyrst.  Nánari upplýsingar gefur starfsmannastjóri Fjárvakurs, Halldóra Katla 
Guðmundsdóttir, í síma 5050 250 eða dora@fjarvakur.is. 

STARFSSVIÐ
II Yfirumsjón með bókhaldi ákveðinna 

viðskiptavina
II Afstemmingar og lokafrágangur í mánaðar-  

og árshlutauppgjörum
II Afstemmingar og frágangur gagna  

til skattyfirvalda
II Skil á bókhaldi til endurskoðunar
II Úrvinnsla tölulegra upplýsinga fyrir stjórnendur
II Þátttaka í ýmsum umbótaverkefnum
II Upplýsingagjöf og þjónusta er veitt í nánu 

samstarfi við stjórnendur viðskiptavina

HÆFNIKRÖFUR
II Viðskiptafræðimenntun af endurskoðunar-  

eða fjármálasviði
II Mikil reynsla á sviði bókhalds, af afstemmingum 

og uppgjörum
II Reynsla af vinnu á endurskoðunarskrifstofu
II Mjög góð Excel þekking
II Mikil þjónustulund og færni í samskiptum
II Skipulögð og öguð vinnubrögð

Fjárvakur leitar að öflugum viðskiptafræðingi 
á endurskoðunar- eða fjármálasviði
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Framleiðslufyrirtæki matvæla á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir að ráða matvælafræðing til 
starfa. Ársveltan er um 900 milljónir og starfsmenn eru um 30.

Upplýsingar veitir:
Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út ásamt 
fylgigögnum á www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 10. nóvember. 

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

Starfssvið
 • Vöruþróun og rannsóknir
 • Gæðamál
 • Verkstjórn

Hæfniskröfur
 • Matvælafræðimenntun
 • Þekking og reynsla af starfi við matvælaframleiðslu er augljós kostur
 • Sjálfstæði og nákvæmni í starfi eru nauðsynlegir kostir

Matvælafræðingur

Við leitum að öflugum einstaklingi til þess að takast á við spennandi verkefni sem framundan eru. 

Upplýsingar veitir:
Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 10. nóvember. 

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

Menntunar- og hæfniskröfur
 • Háskólapróf sem nýtist í starfi
 • Þekking og reynsla á SQL gagnagrunnum, ASP.Net, C#
 • Frumkvæði og metnaður til að skapa og þróa framsækið vinnuumhverfi
 • Sjálfstæði og góðir samskiptahæfileikar

Helstu verkefni
Um er að ræða þróun og uppbyggingu á nýjum hugbúnaði,  
ásamt samtengingu tæknibúnaðar frá VAKA. Þá mun starfs-
maðurinn einnig sjá um rekstur og viðhald gagnagrunna.  
Í boði er spennandi starf í líflegu alþjóðlegu fyrirtæki.

Hugbúnaðarsérfræðingur

VAKI er framsækið og leiðandi fyrirtæki með áherslu á vöruþróun og sölu á hátæknibúnaði fyrir fiskeldi. 
Vörur VAKA eru þróaðar og framleiddar á Íslandi og seldar í yfir 40 löndum. Starfsmenn eru 24 talsins á 
Íslandi og 16 starfsmenn starfa í dótturfyrirtækjum VAKA í Chile og Noregi.Sjá nánar á www.vaki.is

Vaki hlaut 
Útflutningsverðlaun
forseta Íslands  
árið 2009. 

Upplýsingar veitir:
Sverrir Briem
sverrir@hagvangur.is

Fyrirspurnir verða meðhöndlaðar 
sem trúnaðarmál og öllum svarað. 
Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 17. nóvember. 

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

Deildarstjóri sölusviðs
BAUHAUS leitar að kraftmiklum deildarstjóra sölusviðs til fagaðila  
í byggingageiranum. Deildarstjórinn er andlit BAUHAUS gagnvart fagaðilum  
og því er viðvera á sölusviðinu stór hluti af starfinu. 

Hæfniskröfur
 • Reynsla af sölu til fagaðila
 • Góð þekking á byggingageiranum
 • Hæfni í mannlegum samskiptum og þjónustulund
 • Frumkvæði og skipulögð vinnubrögð

Helstu verkefni
 • Ábyrgð á allri sölu og þjónustu BAUHAUS til fagaðila  
• Ábyrgð á að rækta núverandi viðskiptasambönd og leita nýrra
 • Tilboðsgerð og önnur þjónusta við fagaðila

BAUHAUS er ein af stærstu verslunarkeðjum á byggingasviði í Evrópu 
og rekur fleiri en 220 verslanir í 16 löndum. Hjá BAUHAUS er viðskipta-
vinurinn alltaf í öndvegi, stjórnendur eru virkir og hvetja sitt fólk til dáða.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

www.hagvangur.is



Höfðatorg   ·   17. hæð
105 Reykjavík   ·   Ísland

Atlantik Legal Services leitar 
að öflugum lögfræðingi

Æskilegt er að viðkomandi hefji störf sem fyrst.

Umsóknir sendist á als@als.is og er 
umsóknarfrestur til og með 17. nóvember 2013. Sími: 415-4725

www.als.is   ·   als@als.is

Atlantik Legal Services er lögmannsstofa í örum 

vexti sem einkum starfar á sviði fyrirtækja- og 

fjármálalögfræði. Viðskiptavinir stofunnar eru aðallega 

erlend og innlend fyrirtæki.

Í boði er fjölbreytt og krefjandi starf í spennandi 

starfsumhverfi. Starfið reynir á menntun, sjálfstæði í 

vinnubrögðum, ábyrgð og samskiptahæfileika. 

Fullnaðarpróf í lögfræði 

Hdl. réttindi eru æskileg

Framhaldsmenntun á sviði fyrirtækja–  
og fjármálalögfræði er kostur

Starfsreynsla er kostur

Gott vald á íslensku og ensku er 
skilyrði

Sjálfstæði og frumkvæði í störfum

Góðir samskiptahæfileikar

Hæfni til að starfa undir álagi

Hæfniskröfur:

Múrarar Óskast
Múrarar óskast, mikill vinna. Mælingarvinna í boði. 

Upplýsingar veita Gylfi síma 693-7300, 
einnig á gylfi@bygg.is

ORF Líftækni hf. leitar eftir sérfræðingi til að 
leiða vöruþróun á efnablöndum (e. formulations) 
fyrir húðvörur dótturfélagsins Sif Cosmetics. 
 
Æskileg menntun er Ph.D. eða M.Sc. í lyfjafræði 
eða lífefnafræði. Leitað er eftir starfsmanni sem 
hefur metnað í starfi, frumkvæði og sjálfstæði í 
vinnubrögðum og reynslu af vinnu við þróun 
efnablanda. Nánari upplýsingar eru á heimasíðu 
félagsins www.orf.is.
 
Áhugasömum einstaklingum, sem vilja taka 
þátt í uppbyggingu og þróunarstarfi hjá 
ungu og vaxandi fyrirtæki er bent á að 
senda umsókn með ferilskrá til starf@orf.is 
fyrir 18. nóvember næstkomandi.

ORF Líftækni er íslenskt líftæknifyrirtæki sem 
hefur skipað sér í fremstu röð fyrirtækja á sínu 
sviði í heiminum. ORF hefur þróað einstaka 
erfðatækni til að framleiða vaxtarþætti í byggi. 
Vaxtarþættirnir eru m.a. notaðir í EGF og 
BIOEFFECT ® húðvörur dótturfyrirtækisins 
Sif Cosmetics. Yfir 70% af veltu ORF er 
útflutningur. ORF Líftækni hlaut Evrópsku 
líftækniverðlaunin árið 2013 fyrir vörur sínar.

LYFJAFRÆÐINGUR/
LÍFEFNAFRÆÐINGUR
óskast í vöruþróun

HLUTI AF BYGMA

ALLT FRÁ GRUNNI AÐ GÓÐU HEIMILI 
SÍÐAN 1956

REKSTRARSTJÓRI

VÖRUHÚSA

Umsóknir berist fyrir 12. nóvember til  
Guðrúnar Kristinsdóttur, gudrunk@husa.is. 
Öllum umsóknum verður svarað.

Rekstrarstjóri fer með daglegan rekstur vöruhúsa 
Húsasmiðjunnar að Holtagörðum og Kjalarvogi.  Undir 
rekstrarstjóra fellur m.a. yfirumsjón og ábyrgð á vörumóttöku, 
tínslu, akstri og afhendingum á vörum til starfsstöðva og 
viðskiptavina fyrirtækisins.  

Rekstrarstjóri vöruhúsa heyrir undir framkvæmdastjóra 
vörustýringarsviðs og tilheyrir hópi lykilstjórnenda 
fyrirtækisins. Hann ber ábyrgð á að þeim þjónustu- og 
kostnaðarmarkmiðum sem snúa að vöruhúsunum sé 
náð hverju sinni. 

Við leitum að liðsmanni með:                                                                                                                                 

ýtist í starfi

Húsasmiðjan er eitt stærsta verslunarfyrirtæki landsins og 
rekur tvö vöruhús sem jafnframt eru dreifingarmiðstöðvar 
fyrir 16 verslanir um land allt.

Nánari upplýsingar veitir Pétur Andrésson 
framkvæmdastjóri vörustýringarsviðs, petur@husa.is
eða í síma 525 3225

Metnaður
Þjónustulund
Sérþekking
Áreiðanleiki
Liðsheild

Húsasmiðjan leggur metnað sinn í að 

aðgengi að vörum sínum og starfsfólki.  

Smávörulager

Þungavörulager

Spennandi og krefjandi stjórnunarstarf 
í einu stærsta fyrirtæki landsins.



| ATVINNA | 

AFGREIÐSLUSTARF Í 7 VIKUR
Óskum eftir því að ráða í afgreiðslustarf í verslun okkar í 
Smáralind. 

Um er að ræða tímabundið starf sem hentar mjög vel þeim 
sem ætlar í skóla eftir áramót.

Starfið er laust strax.

Umsóknir sendist á netfangið 
aslaug@lifoglist.is    

Starf tæknimanns
Framkvæmdasvið Fjarðabyggðar auglýsir starf tæknimanns laust til umsóknar 

Tæknimaður á framkvæmdasviði sinnir verkefnum á sviði skipulags- og byggingamála m.a. í samvinnu við  
skipulags- og byggingafulltrúa. Auk þess sinnir hann verkefnum á sviði umhverfis- og framkvæmdamála.

Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á netfangið  
gudmundur.eliasson@fjardabyggd.is merkt „Tæknimaður á framkvæmdasviði“.
Umsóknarfrestur er til og með 17. nóvember 2013.

Helstu verkefni:  
• Þjónusta við íbúa og fyrirtæki í sveitarfélaginu á sviði  
 byggingamála. 
• Eftirfylgni vegna byggingaleyfa, þ.m.t, úttektir og  
 bygginga eftirlit í umboði skipulags- og byggingafulltrúa.
• Eftirlit með að lögum og reglugerðum mannvirkjamála  
 sé framfylgt.
• Umsjón og eftirlit með framkvæmdum á vegum sveitar  
 félagsins, t.d. í nýbyggingum, veitum og hafnarmann 
 virkjum.
• Gerð lóðaleigusamninga á grundvelli lóðarblaðs og  
 samþykkts deiliskipulags.
• Yfirlestur eignaskiptasamninga og annarra skjala sem  
 heyra undir byggingasvið. 
• Vinnur að framkvæmd og eftirliti með sorphirðu og urðun  
 sorps í sveitarfélaginu.

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Verkfræði, tæknifræði eða sambærilega menntun á  
 háskólastigi.
• Reynslu af og þekkingu á skipulags- og bygginga  
 málefnum sveitarfélaga.
• Reynslu af og þekkingu á verkeftirliti í mannvirkjagerð.
• Sjálfstæði,  frumkvæði og skipulagshæfni.
• Hæfni til að miðla upplýsingum í töluðu og rituðu máli.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum samninganef-
ndar sveitarfélaga (SNS) við viðkomandi stéttarfélag. 
Eru konur jafnt sem karlar hvattar til að sækja um stöðuna.

Allar frekari upplýsingar veitir Guðmundur Elíasson man-
nvirkjastjóri, í síma 470  9019. 

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.

Íslenska lögfræðistofan sem hyggst 
opna skrifstofu á Akureyri óskar 

eftir lögmanni til starfa

Um lögmannsstofuna
Skrifstofur lögmannsstofunnar eru staðsettar á höfuð-
borgarsvæðinu, en stofan hyggst nú opna nýja skrifstofu 
á Akureyri.  Fyrirhugað er að ráða lögmann til starfa sem 
einnig mun hafa yfirumsjón með skrifstofunni á Akureyri. 

Starfssvið
• Umsjón með lögfræðilegum verkefnum skrifstofunnar
• Verkefnaöflun
• Uppbygging skrifstofunnar í sveitarfélaginu
• Samskipti við hagsmunaaðila.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Kandidats- eða meistarapróf í lögfræði.
• Lögmannsréttindi.
• Starfsreynsla sem nýtist í starfinu er skilyrði.
• Gott vald á íslensku og ensku.
• Sjálfstæði og frumkvæði í starfi.

Umsóknarfrestur er til 15. nóvember næstkomandi. 
Nánari upplýsingar um starfið veitir Jóhann H. Hafstein 
hrl. Umsóknir og almennar fyrirspurnir skulu sendar á 
netfangið johann@il.is

kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

· Kennari í forfallakennslu í Hörðuvallaskóla

· Stuðningsfulltrúi/skólaliði í dægradvöl   
 Hörðuvallaskóla

· Þroskaþjálfi á áfangaheimili fyrir fatlaða

· Leikskólakennari í stuðning í Leiksk.Sólhvörf

· Leikskólakennari í leikskólann Baug

· Leikskólakennari í leikskólann Efstahjalla

Nánari upplýsingar og fleiri störf er að finna á 
vefnum www.kopavogur.is

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

Auglýsum eftir starfsfólki við bílaþrif. Bæði fullt starf  
og hlutastarf í boði.Áhugasamir sendi tölvupóst með  
upplýsingum á starf@splass.is 

Starfsfólk 
óskast 

UMSÓKNUM ÞURFA AÐ FYLGJA 
EFTIRFARANDI GÖGN:

Afrit af skírteini flugumsjónarmanns
Afrit af prófskírteinum ásamt einkunnum 
fyrir allt bóklegt flugumsjónarnám
Afrit af stúdentsskírteini eða öðrum 
sambærilegum prófskírteinum ásamt 
einkunnum
Nýtt sakavottorð

Starfsstöð er á Keflavíkurflugvelli og er unnið 
á dag- og næturvöktum (3-2-2).
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem 
fyrst.

HÆFNISKRÖFUR:
Hafa metnað til að ná árangri í starfi
Góð skipulagshæfni
Jákvætt hugarfar og rík þjónustulund
Góð tölvufærni
Góð enskukunnátta er nauðsynleg
Lögð er áhersla á vönduð og nákvæm 
vinnubrögð

UMSÓKNARFRESTUR:
Umsóknarfrestur er til og með 15. nóvember.
Eingöngu er hægt að sækja um starfið á vef 
Icelandair, www.icelandair.is/umsokn

+ Fyrirspurnum svara: 
Steinar Sveinsson, yfirflugumsjónarmaður I steinar@icelandair.is

  Starfsmannasvið I starf@icelandair.is

FLUGUMSJÓNARMENN 
Vegna aukinna umsvifa óskar Icelandair eftir að ráða flugumsjónarmenn til starfa. Leitað er 
að flugumsjónarmönnum í áhugavert og krefjandi starf í góðu starfsumhverfi þar sem öryggi, 
áreiðanleiki og hágæðavinnubrögð eru höfð að leiðarljósi. Umsækjendur þurfa að hafa gilt 
skírteini flugumsjónarmanns. 
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Hjúkrunarfræðingur óskast til starfa á hjartadeild 14E/G 
við Hringbraut. Deildin er 32 rúma bráðalegudeild og 
starfar þar öflugur hópur hjúkrunarfræðinga. 

Lögð er áhersla á að taka vel á móti nýju fólki og veita 
góða einstaklingshæfða aðlögun. 

Helstu verkefni og ábyrgð
 » Sérhæfð hjúkrun sjúklinga með margvíslega hjartasjúkdóma 
s.s. kransæðasjúkdóm, hjartabilun og hjartsláttartruflanir

 » Fylgjast með nýjungum í faginu
 » Þátttaka í þverfaglegri teymisvinnu

Hæfnikröfur
 » Íslenskt hjúkrunarleyfi
 » Faglegur metnaður
 » Góð samskiptahæfni 

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

Laun samkvæmt samningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra. Sótt er um starfið 
rafrænt á; www.landspitali.is, undir „laus störf“. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu hefur verið tekin. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum. 

Nánari upplýsingar
 » Umsóknarfrestur er til og með 16. nóvember 2013. 
 » Starfshlutfall og vinnufyrirkomulag er samkomulagsatriði, 
unnið er í vaktarvinnu.

 » Upplýsingar veita Bylgja Kærnested, hjúkrunardeildarstjóri, 
bylgjak@landspitali.is, sími 825 5106 og Þórgunnur 
Hjaltadóttir, mannauðsráðgjafi, torghjal@landspitali.is, 
sími 825 5136.

HJARTADEILD
Hjúkrunarfræðingur

Laust er til umsóknar starf rannsóknarmanns við 
svefnrannsóknarstofu lyflækningasviðs. Starfið er fjölbreytt 
og gefur möguleika á þátttöku í vísindavinnu. Um er að 
ræða afleysingastarf til eins árs.

Helstu verkefni og ábyrgð
 » Greining öndunartruflana í svefni og annarra 
svefnsjúkdóma með lífeðlislegum mælingum

 » Eftirlitsmælingar með árangri öndunarvélameðferðar

Hæfnikröfur
 » Náttúrufræðingur eða sambærileg háskólamenntun sem 
nýtist í starfi

 » Reynsla af tölvuvinnslu
 » Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
 » Lipurð í mannlegum samskiptum 

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

Laun samkvæmt samningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra. Sótt er um starfið 
rafrænt á; www.landspitali.is, undir „laus störf“. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu hefur verið tekin. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum. 

Nánari upplýsingar
 » Umsóknarfrestur er til og með 16. nóvember 2013.
 » Starfið veitist frá 1. desember 2013 eða eftir samkomulagi.
 » Starfshlutfall er 80%, unnið í dag- og kvöldvinnu, að 
jafnaði eitt kvöld í viku.

 » Upplýsingar veita Þórarinn Gíslason, yfirlæknir, netfang 
thorarig@landspitali.is, sími 543 1000 og Erna Sif Arnar-
dóttir, náttúrufræðingur, netfang ernasif@landspitali.is, 
sími 543 6569.

SVEFNRANNSÓKNARSTOFA
Rannsóknarmaður

Du vil arbeide tett med både råstoffleverandører og strategiske 
samarbeidspartnere på salg- marked. Du er proaktiv og tydelig 
i din kommunikasjon, samt evner å motivere og inspirere dine 
medarbeidere.
 
Kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 
  produksjon, er særlig ønsket.

 
Vi tilbyr:

 

 

 

For mer informasjon om stillingen kan du kontakte:

 

Gryllefjord Seafood SUS er eid  

av Andreassen Sales AS,  

Nor Seafoods AS og  Nergård Senja 

AS.  

Selskapet skal produsere fersk 

og fryst filet av hvitfisk. Gjennom 

å sikre tilgang på ferskt råstoff 

gjennom hele året, bruk av ny 

teknologi og god kompetanse på 

salg- og marked, skal Gryllefjord 

Seafood SUS bli en lønnsom og 

fremtidsrettet produsent av 

filetprodukter fra Norge. 

Selskapet vil ha om lag 15 årsverk 

og en budsjettert produksjon på 

mellom 2-3000 tonn råstoff årlig. 

Selskapet har samarbeidsavtale 

med Nergård konsernet på råstoff 

og drift. I tillegg har selskapet 

samarbeidsavtale på salg/marked 

med Andreassen Sales AS i Måløy 

og Nor Seafoods i Ålesund.

Daglig leder Gryllefjord Seafood 
Vi søker en resultat- og produksjonsorientert leder med erfaring fra fiske- 
industri generelt og filetproduksjon spesielt.

Foto: Johan W
ildhagen

Nánari upplýsingar um starfið veitir Jóhannes Egilsson í síma 590 2000. 
Umsókn ásamt ferilskrá sendist á tölvutæku formi til johannes@benni.is 
Umsóknarfrestur er til og með 11. nóvember n.k.

Bifvélavirkjar á 
þjónustuverkstæði

Menntunar- og hæfniskröfur:

Bifvélavirki - Porsche Bifvélavirki - Chevrolet

Save the Children á ÍslandiSave the Child



Vertu með í frábærum hóp
ILVA er glæsileg húsgagna- og gjafavöruverslun sem orðin er þekkt 
meðal landsmanna fyrir gæði, verðlagningu og þjónustu. Við viljum 
vera stolt af starfsfólki okkar og að starfsfólkið sé stolt af okkur.

ILVA veitingastaður
Við leitum að þjónustuliprum einstakling til afgreiðslustarfa og 
umsjónar með daglegum rekstri ILVA kaffi. Viðkomandi þarf að geta 
starfað sjálfstætt. Áhersla er lögð á snyrtimennsku, reglusemi og 
metnað fyrir að skila árangri í starfi. Aldurstakmark er 20 ár. 
Vinnutími 10:00 - 18:00 alla virka daga, helgarvinna eftir samkomulagi.

Við bjóðum glæsilegt vinnuumhverfi og góða starfsþjálfun. 
Á

einfaldlega betri kostur

Lýsi hf. leitar að starfs-
manni í framleiðsludeild

www.lysi.is

Vélgæsla í verksmiðju
Um er að ræða starf í nýrri og tæknilegri verksmiðju 
okkar að Fiskislóð í Reykjavík þar sem starfsaðstaða er 
öll til fyrirmyndar og mikil áhersla er lögð á hreinlæti 
og gæði. Unnið er á 8 tíma vöktum í 3ja manna vakta-
teymi. Starfið er fjölbreytt og krefst áhuga stafsmanns 

til að tileinka sér nýja hluti. 

Starfssvið:
• Stýring og eftirlit með framleiðslubúnaði
• Eftirlit með framleiðsluafurðum
• Gæðaskráningar
• Þátttaka í viðhaldsverkefnum
• Þrif á tækjum og húsnæði

Lýsi hf. er ört vaxandi fyrirtæki sem býður uppá 
jákvætt og skemmtilegt starfsumhverfi. Fyrirtækið 
framleiðir heilsuvörur úr sjávarafurðum og flytur til yfir 
70 landa. Starfsemin byggir á samhentu og jákvæðu 
starfsfólki sem hefur gæði og þjónustu að leiðarljósi. 

Áhugasamir eru hvattir til að sækja um á heimsíðu 
Lýsis hf.  www.lysi.is/starfsumsokn  eða senda inn 
umsókn með tölvupósti á gurry@lysi.is

Hægt er að nálgast frekari upplýsingar hjá Snorra eða 
Eiríki í síma 5258100. 

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Umsóknarfrestur er til og með 10. nóvember 2013.

Hæfniskröfur:
• Iðnmenntun eða reynsla sem nýtist í starfi
• Góð almenn tölvukunnátta
• Nákvæmni í vinnubrögðum
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði
• Jákvæðni og sveigjanleiki

Hjúkrunarfræðingur óskast til starfa hjá
Þraut ehf – miðstöðvar vefjagigtar og tengdra sjúkdóma

 
Þraut er ungt og framsækið fyrirtæki sem starfar sam-
kvæmt samningi við Sjúkratryggingar Íslands og sinnir 
greiningu, mati og meðferð sjúklinga með vefjagigt.   
Starf hjúkrunarfræðings verður bæði fjölbreytt og gefandi 
og mun veita góða möguleika á framþróun í starfi. Meðal 
verkefna er þátttaka og umsjón með endurhæfingarnám-
skeiðum, halda utan um gagnasöfnun, og vera tengiliður 
við aðra þjónustuaðila velferðarkerfisins. Þá er gert ráð 
fyrir þátttöku í vísindarannsóknum á vegum Þrautar.
Æskilegt er að umsækjandi hafi menntun og/eða starfs-
reynslu í verkefnastjórnun.  Í fyrstu er miðað við 50% 
starfshlutfall í dagvinnu en stefnt að 80 – 100 % starfshlut-
falli.
Umsóknir sendist fyrir 15. nóvember  á Þraut ehf – miðstöð 
vefjagigtar og tengdra sjúkdóma

Höfðabakka 9. 110 Reykjavík 

VERKEFNASTJÓRI
Rekstrarstýringarsvið Icelandair leitar að öflugum verkefnastjóra til starfa. 

Helsta hlutverk rekstrarstýringar er að styðja við rekstur félagsins með sveigjanleika, hagræðingu  
og tækifæri að leiðarljósi.

Við leitum að áhugasömum einstaklingi sem hefur jákvætt hugarfar og gott viðmót. 
Við bjóðum spennandi og krefjandi starf í alþjóðlegu og skemmtilegu starfsumhverfi. 

STARFSLÝSING:
Taka þátt í að þróa umbótastarf hjá Icelandair  
í anda straumlínustjórnunar (Lean)
Leiða vinnu stöðugra umbóta hjá ITS  
– Tækniþjónustu Icelandair 
Stýra stærri umbótaverkefnum 
Þátttaka í vinnuhópum
Finna ný umbótaverkefni og koma þeim  
í farveg

HÆFNISKRÖFUR:
Háskólapróf í verk-, tækni-, eða viðskiptafræði
Þekking á aðferðafræði straumlínustjórnunar
Góðir stjórnunarhæfileikar
Greiningarhæfni
Hæfni til að vinna í hóp
Vönduð og nákvæm vinnubrögð
Frumkvæði og dugnaður

Starfsvettvangur er aðallega á starfsstöðvum Icelandair á Keflavíkurflugvelli en einnig  
í höfuðstöðvum í Reykjavík.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. 

Nánari upplýsingar veita:
Hlynur Elísson I hlynur@icelandair.is
Kristín Björnsdóttir I starf@icelandair.is 

Umsóknir ásamt ferilskrá óskast fylltar út á www.icelandair.is/umsokn  
eigi síðar en 10. nóvember 2013.
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Húsasmiðjan vill ráða starfsmann í 
timburafgreiðslu fyrirtækisins í Grafarholti
Um er að ræða fullt starf og þarf viðkomandi 
að hefja störf sem fyrst

Ábyrgðarsvið                                                                                                                                    

Hæfniskröfur                            

HLUTI AF BYGMA

ALLT FRÁ GRUNNI AÐ GÓÐU HEIMILI 
SÍÐAN 1956

HÚSASMIÐJAN LEITAR
AÐ ÖFLUGUM LIÐSMANNI

Umsóknir berist fyrir 9. nóv n.k.
Til Guðrúnar Kristinsdóttur   gudrunk@husa.is
ATH.  Eldri umsóknir þarf að endurnýja
Öllum umsóknum verður svarað

Metnaður
Þjónustulund
Sérþekking
Áreiðanleiki
Liðsheild

ÚTBOÐ
Opið svæði við leikskóla í Leirvogstungu

Umhverfissvið Mosfellsbæjar, óskar eftir tilboðum í frá-
gang á 8425 m² opnu svæði við leikskólann í Leirvogstungu. 
Í frágangi felst m.a. gröftur og tilfærsla á efni, lagning 
fráveitu og rafstrengja. Gera sparkvöll, körfuboltavöll og 
göngustíga, ásamt því að grasþekja og gróðursetja.

Helstu magntölur:
• Tilflutningur á jarðvegi innan lóðar 2750 m³
• Gröftur og brottakstur 1000 m³   
• Grúsfylling 2130 m³
• Grasþökur 1160 m²
• Sáning 4660 m²
• Malbik 690 m²
• Gróðurbeð 560 m³

Verkinu skal vera lokið  eigi síðar en 15. maí 2014

Útboðsgögn á geisladiski, verða afhent án endurgjalds 
í afgreiðslu bæjarskrifstofu Mosfellsbæjar frá og með 
þriðjudeginum  29. október 2013. Tilboðum skal skila á 
sama stað eigi síðar en þriðjudaginn 12. nóvember 2013,  
kl. 13:00, þá verða tilboð opnuð að viðstöddum þeim 
bjóðendum sem þess óska.

Umhverfissvið Mosfellsbæjar

Íslensk ættleiðing auglýsir starf  
sálfræðings/ráðgjafa í miðstöð félagsins

Íslensk ættleiðing vinnur að stofnun ráðgjafamiðstöðvar  
um alþjóðlegar ættleiðingar. Félagið er eina ættleiðingar 
félagið á Íslandi og leggur metnað í faglegt  
starf með hagsmuni barna að leiðarljósi.

Íslensk ættleiðing leitar að ráðgjafa í fullt starf við  
miðstöðina. Ráðgjafinn bætist við metnaðarfullt teymi  
félagsins og þarf að vera með háskólapróf til starfsréttinda  
í sálfræði og reynslu af ráðgjöf.

Umsóknarfrestur er til 5.nóvember. 
Umsóknir skal senda til isadopt@isadopt.is 
 
Kristinn Ingvarsson framkvæmdastjóri veitir nánari 
 upplýsingar í síma 588 1480.

Verkefni miðstöðvarinnar verða meðal annars  
stuðningur og ráðgjöf við: 
•  umsækjendur um ættleiðingu
•  foreldra sem hafa ættleitt erlendis frá
•  börn sem hafa verið ættleidd
•  starfsfólk í heilbrigðis- og félagsþjónustu
•  starfsfólk leik- og grunnskóla
 
auk 
•  umsjónar með gerð eftirfylgniskýrslna
•  uppbyggingar barna- og unglingastarfs

Þekking - stuðningur - ráðgjöf



| ATVINNA | 

Leikskólakennarar
Verkefnastjórar með umsjón þróunarverkefna óskast til starfa við leikskólann Aðalþing. Stöðu 
leikskólakennara með umsjón þróunarverkefna svipar til stöðu verkefnastjóra í kjarasamningi 
leikskólakennara við sveitarfélögin en staðan er þó ekki tímabundin. Verkefnastjóri starfar á deild með 
a.m.k. þremur öðrum leikskólakennurum og nýtur launakjara sem svipar til hefðbundinna kjara 
deildarstjóra. 

Leikskólinn Aðalþing starfar í anda hugmyndafræði Loris Malaguzzi sem gjarnan
er kennd við bæinn Reggio Emilia. Þangað sækjum við hugmyndir um skapandi starf,
uppeldisfræðilegar skráningar og lýðræðisleg vinnubrögð. 

Er ekki kominn tími til að komast út úr þessu endalausa álagi
og fara að vinna með öðrum leikskólakennurum?

í verkefnastjórastöður óskast til starfa í Aðalþingi

LEIKSKÓLINN 
AÐALÞING

Ef að kjör, starfsandi
og fagmennska skipta máli....

...og ef þú vilt
vinna með öðrum kennurum.

Umsóknarfrestur er eftir samkomulagi. Hafðu samband við Hörð skólastjóra ef þig 
langar að forvitnast um starfsmöguleika í Aðalþingi. Síminn er 7703553 og netfangið 
er hordur@adalthing.is

Leikskólakennarar
Við bjóðum grunnlaun sem jafnast á við kjör deildarstjóra hjá sveitarfélögunum. Starfið er því tilvalið fyrir 
leikskólakennara sem hyggjast einbeita sér að sérkennslu í framtíðinni án þess að lækka í launum. 
Teymisvinnan veitir stuðning og öryggi, er hvetjandi og til þess fallin að gera faglegar aðstæður betri. 
Fyrir þá sem eru nýir í sérkennslu er teymið mikilvægt, fyrir þá sem hafa sérhæft sig er teymið 
grundvallaratriði.
Viðbótarkennsla:
Við tölum reyndar ekki um sérkennslu í Aðalþingi. Okkur finnst orðið vera 
aðgreinandi = flestir eru saman og sumir eru sér. Við störfum í anda hugmyndafræði 
um skóla fyrir alla og viljum sjá einstaklinginn sem barn sem hefur fyrst og fremst 
þarfir eins og önnur börn en kann svo að hafa einhverjar þarfir til viðbótar. Við tölum 
því um viðbótarkennslu í Aðalþingi, ekki sérkennslu og sérkennslubörn því við viljum 
ekki sjá greininguna koma labbandi þegar barnið kemur til okkar.

Umsóknarfrestur er til 10. nóvember eða eftir samkomulagi. Hafðu samband við 
Hörð skólastjóra ef þig langar að forvitnast um starfsmöguleika í Aðalþingi. Síminn er 
7703553 og netfangið er hordur@adalthing.is

Við leitum að leikskólakennara sem vill vinna með öðrum leikskóla-
kennurum í teymi um það sem lög og reglugerð kalla sérkennslu

LEIKSKÓLINN 
AÐALÞING

Ef að kjör, starfsandi
og fagmennska skipta máli....

...og ef þú vilt
vinna með öðrum kennurum.

Við óskum eftir starfsmanni 
í stöðu verslunarstjóra
í Deres Kringlunni

Hæfniskröfur:
- Reynsla af verslunarstörfum
- Áhugi á tísku
- Hæfni í mannlegum samskiptum
- Rík þjónustulund
- Frumkvæði og metnaður í starfi
- Skipulagshæfni
- Góð tölvukunnátta 
- Jákvætt hugafar

Áhugasamir sendi umsókn ásamt 
ferilskrá á helga@ntc.is

Umsóknarfrestur er til 10. nóvember

VERSLUNARSTJÓRI
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RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ráðningarþjónusta 

HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu HH Ráðgjafar
www.hhr.is og eru áhugasamir beðnir um að sækja um starfið þar.

Starfssvið

Hæfniskröfur

· Fyrirbyggjandi viðhald og rekstur á framleiðsluvélum og róbótum
· Almenn viðgerðarvinna og smíði
· Önnur tilfallandi störf

· Vélfræði- eða vélstjóranám
· Góð þekking á vökvakerfum
· Góð þekking á rafmagni og iðnstýringum
· Frumkvæði og drifkraftur
· Góð samskiptahæfni

Framleiðslufyrirtæki/iðnfyrirtæki sem sérhæfir sig í plaststeypu og plastmótun,
matvælaumbúðum og framleiðslu á vörum fyrir rafmagns- og byggingaiðnaðinn
óskar eftir að ráða vélfræðing/vélstjóra til starfa. Um fullt starf er að ræða.

Vélfræðingur/Vélstjóri
Hjúkrunarfræðingur óskast til starfa hjá
Þraut ehf – miðstöðvar vefjagigtar og tengdra sjúkdóma

 
Þraut er ungt og framsækið fyrirtæki sem starfar sam-
kvæmt samningi við Sjúkratryggingar Íslands og sinnir 
greiningu, mati og meðferð sjúklinga með vefjagigt.   
Starf hjúkrunarfræðings verður bæði fjölbreytt og gefandi 
og mun veita góða möguleika á framþróun í starfi. Meðal 
verkefna er þátttaka og umsjón með endurhæfingarnám-
skeiðum, halda utan um gagnasöfnun, og vera tengiliður 
við aðra þjónustuaðila velferðarkerfisins. Þá er gert ráð 
fyrir þátttöku í vísindarannsóknum á vegum Þrautar.
Æskilegt er að umsækjandi hafi menntun og/eða starfs-
reynslu í verkefnastjórnun.  Í fyrstu er miðað við 50% 
starfshlutfall í dagvinnu en stefnt að 80 – 100 % starfshlut-
falli.
Umsóknir sendist fyrir 15. nóvember  á Þraut ehf – miðstöð 
vefjagigtar og tengdra sjúkdóma
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Veðurstofan vaktar og varðveitir upplýsingar um ýmsa 
eðlisþætti hafsins eins og hita, hafís, ísingu á sjó, breyt-
ingar á sjárvarstöðu, s.s. vegna loftlagsbreytinga og 
sjó lags. Hún sendir út viðvaranir vegna hættu á sjávar-
flóðum, hafíss á siglingaleiðum og ísingar á skipum. Þá 
stundar stofnunin athuganir og rannsóknir á áhrifum 
vatns falla og aurburðar á strandsjó og sjávarlón. Veður-
stofan er aðili að Reiknimiðstöð evrópskra veðurstöðva, 
og hefur þar aðgang að reikniafli til þess að keyra viða-
mikil tölvulíkön.

Helstu verkefni 
Leiðandi hlutverk í þróun á hafíslíkönum og haflíkönum, 
þátttaka í úrvinnslu og greiningu hafís- og sjá vargagna, 
ásamt skýrslu-/greinaskrifa. Sérfræðingur inn mun taka 
þátt í samstarfi við innlenda aðila sem sinna rannsóknum 
og eftirliti á ástandi sjávar og hafíss á íslenskum haf-
svæðum, auk alþjóðlegs samstarfs á sviði haff ræði, s.s. 
MyOcean, norðurslóðarannsókna, fjar könn unar (s.s. 
EUMETSAT) og eftirlits á útbreiðslu og vöktun haf íss, t.d. 
International Ice Charting Working Group. Verk efnis stjórn 
tilfallandi verkefna. Leiðandi hlut verk í mótun stefnu í 
hafís- og hafrannsóknum. 

Menntunar- og hæfniskröfur 
  Doktorsgráða á sviði haffræði eða sambærileg 

menntun í skyldum greinum 
  Farsæl reynsla í hafís- og haffræðirannsóknum
  Hæfni í mannlegum samskiptum 
  Hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í teymisvinnu
  Færni og geta til að miðla niðurstöðum innan  

teymis og út á við
  Skipulögð og fagleg vinnubrögð í starfi 
  Frumkvæði og faglegur metnaður
  Góð tölvukunnátta, þ. á m. forritunarkunnátta  

(Unix/Linux)
  Góður bakgrunnur í eðlisfræði og stærðfræðigreiningu
  Góð færni í íslensku og ensku nauðsynleg
  Farsæl reynsla í verkefnastjórnun er kostur

Nánari upplýsingar um starfið veita Jórunn Harðardóttir, 
framkvæmdastjóri (jorunn@vedur.is), Halldór Björnsson 
fagstjóri veðurs og loftslagsrannsókna (halldor@vedur.
is) og Borgar Ævar Axelsson, mannauðsstjóri (borgar@
vedur.is), í síma 522 6000.

Veðurstofa Íslands annast kerfisbundnar vatnamælingar 
í ám, stöðuvötnum og grunnvatni, þ.m.t. mælingar á 
rennsli, vatnshæð, vatnshita, aurburði og öðrum eðlis- 
og efnafræðilegum eiginleikum vatns. Á Úrvinnslu- og 
rannsóknasviði er unnið að margvíslegum verkefnum er 
varða vatnafræði- og straumfræðilega líkangerð auk þess 
sem unnið er að þróun flóðagreininga og flóðaspáa. Unnið 
er að samþættingu ofangreindra líkana við veður-, jökla- 
og haflíkön eftir því sem við á. Sömuleiðis eru stundaðar 
rannsóknir á grunnvatni og unnið að kortlagningu 
vatnsauðlindarinnar.  

Helstu verkefni 
Vinna við faglega þróun vatnafræðilegrar líkangerðar, 
bæði hvað varðar aðferðafræði og úrvinnslu og tengingu 
líkana við aðrar afurðir. Leiðandi hlutverk í tíma raða-
úr vinnslu, úrvinnslu vatnafræðigagna og skýrslu gerð. 
Verk efnisstjórn tilfallandi verkefna. Sérfræðivinna við gerð 
straumfræðilegra líkana. Þátttaka í mótun stefnu í vatna-
farsrannsóknum og -mælingum.

Menntunar- og hæfniskröfur 
  Háskólapróf og framhaldsmenntun á sviði  

raunvísinda og/eða verkfræði 
  Farsæl reynsla í vatna- og straumfræðirannsóknum 
  Hæfni í mannlegum samskiptum 
  Hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í teymisvinnu
  Færni og geta til að miðla niðurstöðum innan  

teymis og út á við
  Skipulögð og fagleg vinnubrögð í starfi 
  Frumkvæði og faglegur metnaður
  Góð tölvukunnátta, þ. á m. forritunarkunnátta 
  Góð kunnátta í landupplýsingakerfum (LUK) 
  Góð færni í íslensku og/eða ensku nauðsynleg
  Farsæl reynsla í verkefnastjórnun er kostur

Nánari upplýsingar um starfið veita Jórunn Harðardóttir, 
framkvæmdastjóri (jorunn@vedur.is), Davíð Egilson 
fagstjóri vatnafræði (davide@vedur.is) og Borgar Ævar 
Axelsson, mannauðsstjóri (borgar@vedur.is),  
í síma 522 6000.

Á síðustu árum hefur hlutverk Veðurstofu Íslands í 
eftirliti, miðlun upplýsinga og rannsóknum á eldgosum 
aukist mjög og hefur mikil uppbygging átt sér stað 
á innviðum sem vakta ýmsa þætti eldgosa og áhrif 
þeirra á lofthjúpinn. Á Veðurstofunni starfar nú sterkur 
hópur sérfræðinga við eftirlit, greiningar og rannsóknir 
á hinum ýmsu fræðasviðum er snerta eldgos- og 
eldgosaveðurrannsóknir. 

Helstu verkefni 
Leiðandi hlutverk við faglega þróun afurða til eftirlits og 
vöktunar á náttúrufari og náttúruvá með gögnum frá 
agnasjám (LIDAR), skýjahæðamælum og gervitunglum. 
Sérstök áhersla er á þróun afurða við eftirlit á loftborinni 
ösku. Sérfræðivinna við uppsetningu gagnastrauma, 
vistun þeirra, gagnaúrvinnslu og greiningu mæligagna 
úr agnasjám, skýjahæðamælum og gervitunglum, þróun 
aðferða til að meta eiginleika loftborinnar ösku með sömu 
tækjum, þróun ferla við rauntímavöktun og viðvaranir um 
öskufok. Verkefnisstjórn tilfallandi verkefna. Þátttaka í 
mótun stefnu í mælingum og fjarkönnun á eldgosaösku. 
Leiðandi hlutverk í samskiptum við innlenda og erlenda 
samstarfsaðila um notkun gagnastrauma tengdum 
EUMETSAT aðild Íslands.

Menntunar- og hæfniskröfur 
  Doktorsgráða á sviði eðlisfræði eða sambærileg 

menntun í skyldum greinum 
  Farsæl reynsla í gagnaúrvinnslu, rannsóknum og/eða 

þróun afurða með fjarkönnunargögnum
  Hæfni í mannlegum samskiptum 
  Hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í teymisvinnu
  Færni og geta til að miðla niðurstöðum innan  

teymis og út á við
  Skipulögð og fagleg vinnubrögð í starfi 
  Frumkvæði og faglegur metnaður
  Góð tölvukunnátta, þ. á m. forritunarkunnátta  

(Unix/Linux)
  Góð færni í íslensku og/eða ensku nauðsynleg
  Farsæl reynsla í verkefnisstjórnun er kostur

Nánari upplýsingar um starfið veita Jórunn Harðardóttir, 
framkvæmdastjóri (jorunn@vedur.is), Halldór Björnsson 
fagstjóri veðurs og loftslagsrannsókna (halldor@vedur.
is) og Borgar Ævar Axelsson, mannauðsstjóri (borgar@
vedur.is), í síma 522 6000.

www.vedur.is
522 6000

Sérfræðingur á  
sviði hafís- og 
haffræði

Sérfræðingur á  
sviði vatna- og 
straum fræði

Sérfræðingur 
í greiningu 
rafsegul gagna

Veðurstofa Íslands er opinber  
stofnun sem heyrir undir Umhverfis-  
og auð linda ráðu neyti. Hjá stofnuninni 
starfa um 135 manns með fjöl breytta 
menntun og starfs reynslu sem spannar 
mörg fræða svið. Auk þess starfa um 
120 manns við athugana- og eftirlits-
störf víð svegar um landið. Hlut verk 
stofn unar innar er öflun, varð veisla og 
úr vinnsla gagna, spár og viðvaranir sem 
og miðlun upp lýsinga á helstu eðlis-
þáttum jarðar innar, þ.e. lofti, vatni, 
jörð, snjó, jöklum og hafi. Starf semin 
fer fram á fjórum sviðum: Eftir lits- og 
spá sviði, Fjármála- og rekstrar sviði, 
Athugana- og tækni sviði og Úrvinnslu- 
og rannsókna sviði. Nánari upplýsingar 
um stofnun ina má finna á heima síðu 
hennar www.vedur.is.

Gildi Veðurstofunnar eru þekking, 
áreiðanleiki, framsækni og samvinna. 
Ráðningar hjá stofnuninni munu taka 
mið af þessum gildum.

Laun taka mið af kjarasamningum 
ríkisins og viðeigandi stéttarfélags.

Umsóknarfrestur til og með 
18. nóvember 2013. 

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir 
um að sækja um störfin á heimasíðu 
Veðurstofu Íslands undir  
www.vedur.is/um-vi/laus-storf  
eða á www.starfatorg.is.
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442 1000
Þjónustuver 9:30-15:30

Ríkisskattstjóri annast álagningu opinberra gjalda og annarra skatta, sem og skatteftirlit. 
Starfsmenn eru um 250 á níu starfsstöðvum, þar af um 145 í aðalstöðvum í Reykjavík.  
Nú er tækifæri fyrir öfluga og jákvæða einstaklinga að ganga til liðs við hópinn því fyrir-
hugað er að bæta tveimur starfsmönnum við í afgreiðslu á Laugavegi 166. 

Helstu verkefni eru móttaka viðskiptavina, upplýsingamiðlun og leiðbeiningar um skattamál og 
fyrirtækjaskrá. Í því felst m.a. afgreiðsla skattkorta og veflykla, móttaka tilkynninga til fyrirtækja-
skrár og afgreiðsla ársreikninga. 

Hæfnikröfur

Reynsla af sambærilegu starfi er kostur, en ekki skilyrði. 

 
í síma 442 1151. Umsókn skal fylla út á vefslóðinni rsk.is/starf og láta ferilskrá fylgja með  
í viðhengi.  Umsóknarfrestur er til og með 16. nóvember 2013. 

Umsóknir gilda í 6 mánuði.  Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun hefur verið tekin  
um ráðningu. Laun taka mið af kjarasamningi ríkisins við viðkomandi stéttarfélag.

Meginstefna RSK í mannauðsmálum byggir á gagnkvæmu trausti, tillitssemi og virðingu á milli 
stofnunar og starfsmanna og starfsmanna sín í milli og unnið er eftir gildunum:  
Fagmennska – Jákvæðni – Samvinna.

Þjónustustörf hjá ríkisskattstjóra

rsk@rsk.is

Íslensk ættleiðing auglýsir starf  
sálfræðings/ráðgjafa í miðstöð félagsins

Íslensk ættleiðing vinnur að stofnun ráðgjafamiðstöðvar  
um alþjóðlegar ættleiðingar. Félagið er eina ættleiðingar 
félagið á Íslandi og leggur metnað í faglegt  
starf með hagsmuni barna að leiðarljósi.

Íslensk ættleiðing leitar að ráðgjafa í fullt starf við  
miðstöðina. Ráðgjafinn bætist við metnaðarfullt teymi  
félagsins og þarf að vera með háskólapróf til starfsréttinda  
í sálfræði og reynslu af ráðgjöf.

Umsóknarfrestur er til 5.nóvember. 
Umsóknir skal senda til isadopt@isadopt.is 
 
Kristinn Ingvarsson framkvæmdastjóri veitir nánari 
 upplýsingar í síma 588 1480.

Verkefni miðstöðvarinnar verða meðal annars  
stuðningur og ráðgjöf við: 
•  umsækjendur um ættleiðingu
•  foreldra sem hafa ættleitt erlendis frá
•  börn sem hafa verið ættleidd
•  starfsfólk í heilbrigðis- og félagsþjónustu
•  starfsfólk leik- og grunnskóla
 
auk 
•  umsjónar með gerð eftirfylgniskýrslna
•  uppbyggingar barna- og unglingastarfs

Þekking - stuðningur - ráðgjöf

ÚTBOÐ
Opið svæði við leikskóla í Leirvogstungu

Umhverfissvið Mosfellsbæjar, óskar eftir tilboðum í frá-
gang á 8425 m² opnu svæði við leikskólann í Leirvogstungu. 
Í frágangi felst m.a. gröftur og tilfærsla á efni, lagning 
fráveitu og rafstrengja. Gera sparkvöll, körfuboltavöll og 
göngustíga, ásamt því að grasþekja og gróðursetja.

Helstu magntölur:
• Tilflutningur á jarðvegi innan lóðar 2750 m³
• Gröftur og brottakstur 1000 m³   
• Grúsfylling 2130 m³
• Grasþökur 1160 m²
• Sáning 4660 m²
• Malbik 690 m²
• Gróðurbeð 560 m³

Verkinu skal vera lokið  eigi síðar en 15. maí 2014

Útboðsgögn á geisladiski, verða afhent án endurgjalds 
í afgreiðslu bæjarskrifstofu Mosfellsbæjar frá og með 
þriðjudeginum  29. október 2013. Tilboðum skal skila á 
sama stað eigi síðar en þriðjudaginn 12. nóvember 2013,  
kl. 13:00, þá verða tilboð opnuð að viðstöddum þeim 
bjóðendum sem þess óska.

Umhverfissvið Mosfellsbæjar

sími: 511 1144

Við óskum eftir starfsmanni 
í stöðu verslunarstjóra í Smash 

Hæfniskröfur:
- Reynsla af verslunarstörfum

- Hæfni í mannlegum samskiptum
- Rík þjónustulund

- Frumkvæði og metnaður í starfi
- Skipulagshæfni

- Góð tölvukunnátta 

Áhugasamir sendi umsókn ásamt 
ferilskrá á helga@ntc.is

Umsóknarfrestur er til 10. nóvember

Við ó k fti t f i

DRÍFANDI
VERSLUNARSTJÓRI

Kringlan|Smáralind
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Verkefnislýsing fyrir nýtt 
svæðisskipulag höfuðborgar-

svæðisins 
Sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu gerðu í ágúst 
2012 með sér samning um endurskoðun svæðis-
skipulags höfuðborgarsvæðisins. Sameiginleg 
svæðis skipulagsnefnd leiðir verkefnið, sameiginleg 
stefna sveitarfélaganna um hagkvæma og sjálfbæra 
þróun höfuðborgarsvæðisins.

Tekin hefur verið saman lýsing á því hvernig staðið 
verður að verkefninu. Lýsingin er forskrift að þeirri 
vinnunni sem framundan er; viðfangsefni hans og 
verklag. Allar sveitarstjórnir hafa samþykkt  
lýsinguna og er verkefnið þegar komið vel af stað.

Lýsingin er nú kynnt á vef Samtaka sveitarfélaga á 
höfuðborgarsvæðinu, www.ssh.is, og á heimasíðum 
aðildarsveitarfélaganna,  , Reykjavík, Kópavogi, 
Hafnarfirði, Garðabæ, Mosfellsbæ, Seltjarnarnesi og 
Kjósarhrepps, í samræmi við 23. gr. skipulagslaga. 
Útprentað eintak liggur einnig frammi á skrifstofum 
SSH, Hamraborg 9, Kópavogi.

Íbúar á höfuðborgarsvæðisins og aðrir hagsmuna-
aðilar eru hvattir til að kynna sér lýsinguna og koma 
á framfæri ábendingum um nálgun og helstu  
forsendur áætlunargerðarinnar. Þær má senda til  
ssh@ssh.is eða til svæðisskipulagsstjóra SSH,  
Hamraborg 9, 200 Kópavogi. 

Svæðisskipulagsstjóri höfuðborgarsvæðisins

Samtök sveitarfélaga
á höfuðborgarsvæðinu 

GATNAGERÐ
Þing VII, 1. áfangi,

Vallaþing og Leiðarendi 
Kópavogsbær ásamt Orkuveitu Reykjavíkur, Mílu ehf. og 
Gagnaveitu Reykjavíkur óska eftir tilboðum í gatna – og 
holræsagerð, lagningu veitulagna og smíði undirgangna 
í Þing VII, 1.áfanga, Vallaþing og Leiðarendi í Kópavogi.
Í verkinu felst að jarðvegskipta í götustæði, leggja 
fráveitulagnir, vatnsveitulagnir, hitaveitulagnir, raf-
magnslagnir, fjarskiptalagnir og byggja ein steinsteypt 
undirgöng.

Helstu magntölur eru:
 Lengdir gatna  950 m
 Fráveitulagnir Ø150-Ø700 2.500 m
 Gröftur 24.000 m³
 Skurðlengd veitulagna 1.350 m
 Undirgöng steypumót 990 m²
 Undirgöng steinsteypa 230 m³ 

Verkinu skal að fullu lokið 15. júlí  2014.

Útboðsgögn  verða seld  á  kr. 10.000 – í þjónustuveri 
Kópavogsbæjar Fannborg 2  frá og með mánudeginum 4. 
nóvember 2013.

Tilboðum skal skilað á sama stað þriðjudaginn 26. 
nóvember 2013 fyrir  kl. 11:00 og verða þau þá opnuð í 
viðurvist þeirra bjóðenda sem þar mæta. 

kopavogur.is

ÚTBOÐ

verður haldinn laugardaginn 09. nóvember í 
fundarsal Þjóðskjalasafns, Laugavegi 162 

og hefst hann kl. 15:30.

Aðalfundur Sögufélags 

Már Jónsson og Gunnar Þór 

Sannleikskorn í söguburði? 
Anderson, Blefken og Peerse
um Íslendinga.
Venjuleg aðalfundarstörf.

Dagskrá:

Stjórnin1902

15:30

16:15

Útboð á Veiðirétti 
A-deild Veiðifélags Skjálfandafljóts óskar eftir tilboðum í lax- 
og silungsveiði á starfssvæði félagsins árin 2014 til 2016, að 
báðum árum meðtöldum. 

Um er að ræða 6 laxveiðistangir og 10 silungsveiðistangir. 

Umsjónarmaður útboðsins er Pétur Már Jónsson hdl. Suður-
landsbraut 30. 5. hæð. 108 Reykjavík. Sími 511 1119. 

Útboðsgögn fást hjá umsjónarmanni gegn greiðslu kr. 15.000. 

Tilboðum skal skila fyrir 2. desember 2013, kl. 16:00, þá verða 
tilboðin opnuð í viðurvist þeirra bjóðenda sem þess óska.

Starfatorg.is
Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Náms- og starfsráðgjafi Fjölbrautaskóli Suðurlands Selfoss 201311/017
Starfsfólk Íslenskar orkurannsóknir Reykjavík 201311/016
Hjúkrunarfræðingar í heimahjúkrun Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201311/015
Fulltrúi í þjónustudeild Sjúkratryggingar Íslands Reykjavík 201311/014
Forstöðumaður Háskóli Íslands, MARK Reykjavík 201311/013
Framhaldsskólakennarar Menntaskólinn á Egilsstöðum Egilsstaðir 201311/012
Iðjuþjálfi Menntaskólinn á Egilsstöðum Egilsstaðir 201311/011
Afgreiðslumaður Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins Akureyri 201311/010
Skrifstofumaður Matvælastofnun Selfoss 201311/009
Skrifstofumenn Sýslumaðurinn í Kópavogi Kópavogur 201311/008
Varðstjórar Sérsveit ríkislögreglustjóra Reykjavík 201311/007
Sjúkraþjálfari Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201311/006
Hjúkrunarfræðingar Landspítali, göngudeild 10E Reykjavík 201311/005
Skrifstofumaður Landspítali, röntgendeild Reykjavík 201311/004
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, hjartadeild Reykjavík 201311/003
Rannsóknarmaður Landspítali, svefnrannsóknarstofa Reykjavík 201311/002
Sjúkraliði Landspítali, hjartadeild Reykjavík 201311/001
Eftirlitsdýralæknir í suðurumdæmi Matvælastofnun Selfoss 201310/075

Vesturbyggð auglýsir eftir deildarstjóra 
við Leikskólann Tjarnarbrekku á Bíldudal 
og deildarstjóra við Leikskólann Araklett 
á Patreksfirði. Um er að ræða tvær 100% 
stöður til frambúðar.

Hæfniskröfur:
• leikskólakennaramenntun
• færni í mannlegum samskiptum
• sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
• góð íslensku kunnátta

Æskilegt að viðkomandi geti hafið störf eins fljótt og auðið 
er. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi. Umsókn og 
ferilskrá, ásamt tveimur umsagnaraðilum sendist á  
asthildur@vesturbyggd.is.
Umsóknarfrestur er til 20. nóvember.

Nánari upplýsingar veitir Helga Bjarnadóttir,  
leikskólastjóri, netfang: araklettur@vesturbyggd.is,  
s. 450-2342 og Ásthildur Sturludóttir, bæjarstjóri,  
netfang: asthildur@vesturbyggd.is, s. 450-2300.

Vesturbyggð auglýsir 
eftir leikskólakennurum

Save the Children á Íslandi
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Verkstjóri / Rafvirkjar  Óskast
Óskum eftir Verkstjóra / Rafvirkja

Óskum eftir að ráða 3-4 Rafvirkja, mikill vinna,   
Mælingarvinna í boði. 

Upplýsingar veita Gunnar síma 693-7310,  
einnig á gunnar@bygg.is

Síðumúli 29 108 Reykjavík, Sími 565 1233

SNYRTISTOFA TIL SÖLU
Glæsileg snyrtistofa við laugaveg til sölu.  Glæsilegar innréttingar.  4 
vinnuherbergi, móttaka, kaffiaðstaða og snyrting. Fullkomin tæki og 
búnaður, rafstýrðir snyrtistólar, nuddbekkur, og fl. tæki. Loftræstikerfi, 
hljóðkerfi,  þjófavörn, internet og sjónvarpsskjár. Innfeld lýsing.

Upplýsingar veitir Kristinn B. Ragnarsson 
viðsk.fr./lögg. fasteignasali í síma 8984125

Arnarholt í Leifsstaðabrúnum 
– deiliskipulag - endurauglýsing

Vegna formgalla við birtingu auglýsingar á gildistöku 
deiliskipulags 4 frístundalóða á Arnarholti, er skipulagið 
hér með auglýst að nýju, sbr. 41. gr. skipulagslaga nr. 
123/2010. Deiliskipulagsauglýsingin hefur áður að öðru 
leyti hlotið meðferð skv. lögum, þar með talið að hafa 
verið samþykkt af sveitarstjórn. Tillagan er í samræmi við 
aðalskipulag, en Arnarholt er 1,34 ha. spilda í Leifsstaða-
brúnum. Skipulagið ásamt greinargerð er til sýnis á skrif-
stofu Eyjafjarðarsveitar og á heimasíðu sveitarfélagsins 
www.eyjafjardarsveit.is.
Hverjum þeim aðila sem telur sig eiga hagsmuna að gæta 
er gefinn kostur á að gera athugasemdir við tillöguna. 
Frestur til að gera athugasemdir er til og með 15. desem-
ber 2013.
Athugasemdir skulu vera skriflegar og berast skrifstofu 
Eyjafjarðarsveitar.

Eyjafjarðarsveit 1. nóvember 2013 
Sveitarstjóri Eyjafjarðarsveitar

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.

GLÆSILEGAR 2JA, 3JA OG 4RA HERBERGJA ÍBÚÐIR 
Í SUÐURHLÍÐUM KÓPAVOGS

OPIÐ HÚS Á MORGUN, SUNNUDAG FRÁ KL. 14-15
Íbúðirnar eru fjórar og eru allar nánast algjörlega  
endurnýjaðar á vandaðan og smekklegan hátt.  
Hvítar háglansinnréttingar í eldhúsum og á 
baðherbergjum. Ný gólfefni og nýjar innihurðir.  
Allar lagnir endurnýjaðar. Ný hellulögn fyrir framan  
hús og næg bílastæði. 

•    4ra herbergja 102,2 fm. íbúð á 2. hæð með stórum        
svölum í suður. Til afhendingar strax. Verð 34,5 millj.
•    2ja herbergja 51,2 fm. íbúð á 1. hæð með sér  
      inngangi og sér verönd í suðurs.  
      Til afhendingar  strax. Verð 19,9 millj.
•     3ja herbergja 93,3 fm. íbúð á 1. hæð með stórri            
verönd til vesturs. Afhending í desember. 
       Verð 29,9 millj.
•      4ra herbergja 108,8 fm. íbúð á 1. hæð auk  
       34,7 fm. bílskúrs. Stór verönd til suðurs.  
       Afhending í desember. Verð 36,9 millj.

FRÁBÆR STAÐSETNING. STUTT Í SKÓLA OG  ALLA ÞJÓNUSTU.

VERIÐ VELKOMIN

TVÆR ÍBÚÐIR VERÐA TIL SÝNIS Á MORGUN,  
4RA OG 2JA HERBERGJA

OPIÐ HÚS
GLÆSÆSILEGE AR 2JA 3J3JAA OOG G 4RAA HHERBERG GGJA ÍÍÍ ÚBÚÚÐIRG
HLÍÐARVEGUR 29- KÓPAVOGI

Laufrimi 18
112 Reykjavík
Frábær staðsetning

Stærð: 85,1 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1996

Fasteignamat: 19.250.000

Verð: 22.900.000
RE/MAX BORG og Brynjar kynna: Snyrtilega þriggja herbergja íbúð á þriðju hæð við Laufrima í
Grafarvogi. Sér inngangur af svölum, skjólgóðar suður svalir með miklu og fallegu útsýni. Frábær
staðsetning með tilliti til matvöruverslana, heilsugæslu, leik-, grunn- og framhaldsskóla,
líkamsræktarstöð og verslunarkjarninn Spöngin allt í góðu göngufæri. Stutt er í Egilshöll, stærstu
íþrótta- og afþreyingamiðstöð landsins svo og Grafarvogslaug.
Verið velkomin í opið hús og kynnið ykkur eignina betur.

Borg

Þóra Birgisdóttir
Lögg. fasteignasali

Brynjar Þór
Sölufulltrúi

thora@remax.is

brynjar@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn 3.nóv. 16:00 - 16:30

RE/MAX Borg - Ármúli 7 - 105 Reykjavík - Sími: 5195500 - www.remax.is

7772882

896 1168

HB FASTEIGNIR

Hrafnhildur Bridde löggiltur fasteigasali s: 821 4400

OPIÐ HÚS KL. 15 -16
MÁVAHRAUN 18 HAFNARFJÖRÐUR

Glæsilegt 278,7 fm einbýlishús á tveimur hæðum sem teiknað er af  
Guðmundi Kr.Kristinssyni arkitekt. Bjart og skemmtilegt hús með 
fallegum náttúrugarði með heitum potti. Hús með mikla möguleika. 
Hátt til lofts á neðri hæð. Rúmgóð stofa með nýlegu parketi. Stórir 
gluggar. Efri hæð með 3-4 svefnherb. Neðri hæð skiptist í fjögur góð 
rými. Stutt er í skóla, verslun og aðra þjónustu. Möguleg skipti á 
minni eign.
Verð 59,9 millj. Áhvílandi bankalán sem mögulegt er að yfirtaka.

OPIÐ HÚS

S. 896 8767
www.egfasteignamiðlun.is

SÉRLEGA FALLEG OG STÍLHREIN EFRI SÉRHÆÐ OG BÍLSKÚR 
SAMTALS UM 172 FM 

Tvær samliggjandi góðar stofur, þrjú svefnherbergi, eldhús og 
baðherbergi. Franskir gluggar, rósettur og skrautlistar setja 

skemmtilegan svip á eignina. Skipti skoðuð á minni eign í hverfinu.

Frábær staðsetning í Laugardalnum

Sunnudag milli 17-17.30

OPIÐ HÚS
41,9 millj.

www.egfasteignamiðlun.is

Sundagörðum 2  
Sími: 533-4800
www.midborg.is

Tómasarhagi 44 
Opið hús sunnudag á milli 16.00 og 16.30

Falleg og töluvert endurnýjuð 3ja herbergja íbúð á jarðhæð 
með sérinngangi á vinsælum stað í Vesturbæ Reykjavíkur. 
Eldhús og baðherbergi nýlega endurnýjað. Hús er í góðu 
ástandi. Nánari uppl. um eignina veitir Gylfi þórisson í síma 
822-0700 eða gylfi@midborg.is

Björn Þorri Viktorsson
Hrl. og lögg. fasteignasali
Karl Georg Sigurbjörnsson
Hrl. og lögg. fasteignasali

OPIÐ HÚS

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3
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Til sölu: Hafnarskeið 8 í Þorlákshöfn 
4,000 ferm. fasteign  

við hafnarkant í Þorlákshöfn

Til sölu fasteignirnar nr. 8A og 8C við Hafnarskeið í 
Þorlákshöfn. Um er að ræða fyrrum loðnuverksmiðju, 
mjölskemmu og aðrar fasteignir upphaflega tengdar 
sjávarútvegi. Fasteignirnar eru alls um 4,000 m2 og 
standa á 7,500 m2 lóð við hafnarkant í Þorlákshöfn. 

Nánari upplýsingar veitir undirritaður: aquaomnis ehf., 
Þorsteinn Guðnason, rekstrarhagfræðingur,  
s. 862 0489, universal@internet.is.

RÁÐGJÖF
FASTEIGNIR
FJÁRMÁL

Hef fengið til einksölumeðferðar skuldlausa 
byggingalóð undir fjölbýlishús við Gerplustræti 
í Mosfellsbæ. Jarðvinnu að mestu lokið.  

Gert ráð fyrir 28 íbúðum með bílakjallara.  Hagstætt verð og 
greiðslukjör fyrir traustan aðila.  

Nánari upplýsingar veitir undirritaður í síma 896-3101.
Ingvar Guðmundsson, löggiltur fasteignasali.

Lyngholt 8  - Álftanes - Raðhús

Opið hús sunnudag milli kl. 14 og 15
Nýkomið í einkasölu glæsilegt nýlegt raðhús á tveimur 
hæðum með innbyggðum bílskúr samtals 175 fm. Húsið er 
mjög vel innréttað. Þrjú stór og góð svefnherb. Flísalagt 
baðherbergi. Vönduð gólfefni. Mjög góð staðsetning.  
Verð 42,9 millj. Kjartan og Krystal bjóða ykkur velkomin 

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

OPIÐ HÚS
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Lundur 2-6

Sími 562 4250
www.fjarfesting.is

Borgartúni 31

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

Garðatorgi 5 – 210 Garðabæ

Sími 520 9586

Sala er hafin á íbúðum í glæsilegum álklæddum fjölbýlishúsum í Lundi 2-6 í Kópavogi. íbúðirnar er frá 
100-245 fm og eru flestar með góðu útsýni. Stæði fylgja öllum íbúðum.
Lundur er án vafa ein glæsilegasta staðsetning íbúðabyggðar á höfuðborgarsvæðinu enda skapa Fossvogurinn, 
Öskjuhlíðin og rómaðar gönguleiðir gott jafnvægi milli byggðar og náttúru. Hverfið er skipulagt með sex kjörnum 
og milli þeirra verða stór græn svæði. Stutt er í margvíslega þjónustu, afþreyingu og menningu, s.s. Smáralind, 
Kringluna, Salinn og Gerðasafn.

Fossvogsdalnum
í Kópavogi

Skoðið teikningar á bygg.is

BYGG byggir á 29 ára reynslu á íslenskum byggingamarkaði.

www.bygg.is

NÝTT

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

534 1020
Ármúla 7, Reykjavík - www.jofur.is

TIL LEIGU

Helgi Már Karlsson
Löggiltur leigumiðlari
Löggiltur fasteignasali

534 1024 / 897 7086
hmk@jofur.is

Faxafen 10, 108 Reykjavík
668,4 fm. skrifstofu-/kennslu-
húsnæði á jarðhæð

Allar nánari upplýsingar veitir:

Húsnæðið skiptist í 6 stór vinnurými/skólastofur, 2 stór fundarherbergi, eitt tæknirými, rúmgott anddyri, 
stórt opið rými með móttökuborði, rúmgóða kaffistofu með innréttingu, Wc, þ.a. eitt með aðstöðu fyrir 
fatlaða auk sturtu.  Loftræstibúnaður er til staðar.  Á gólfum eru flísar og dúkar.  Laust strax!
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