
atvinna Allar atvinnuauglýsingar 
vikunnar á visir.is

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

Lánasjóður sveitarfélaga ohf. er 
lánafyrirtæki, sem starfar eftir hlutafélaga-
lögum, lögum um fjármálafyrirtæki, 
lögum um lánasjóðinn og er undir eftirliti 
Fjármálaeftirlits.

Meginhlutverk lánasjóðsins er að tryggja 
íslenskum sveitarfélögum, stofnunum 
þeirra og fyrirtækjum lánsfé á hagstæðum 
kjörum með veitingu lána eða ábyrgða. 
Útlán hans takmarkast þó við verkefni sem 
hafa almenna efnahagslega þýðingu.

Lánasjóður sveitarfélaga er opinbert 
hlutafélag í eigu íslenskra sveitarfélaga 
sem eru 74 talsins. 

Starfssvið
• Mat á lánsumsóknum og 

lánsmatsgerð
• Uppgjörsvinna í tengslum við 

ársuppgjör og milliuppgjör
• Upplýsingagjöf til eftirlitsaðila
• Regluvarsla
• Ritari stjórnar
• Ýmis greiningarvinna
• Önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf og/eða reynsla af 

sambærilegu starfi
• Góð þekking á ársreikningum 

Uppgjörsreynsla mikill kostur
• Reynsla og þekking á útlánastarfsemi
• Reynsla af störfum á fjármálamarkaði
• Góð íslensku og enskukunnátta í 

mæltu og rituðu máli
• Nákvæmni og skipulögð vinnubrögð
• Jákvæðni og hæfni í mannlegum 

samskiptum

Nánari upplýsingar veitir Óttar 
Guðjónsson, framkvæmdastjóri 
lánasjóðsins í síma 515 4949 eða í 
gegnum netfangið ottar@lanasjodur.is.

Umsóknarfrestur er til og með 11. júní 
2014. Umsækjendur eru vinsamlega 
beðnir um að senda umsóknir ásamt 
starfsferilsskrá á lanasjodur@lanasjodur.is.

LÁNASTJÓRI
Lánasjóður sveitarfélaga ohf. auglýsir eftir lánastjóra

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Sérfræðingur  
í Launadeild
Laust er til umsóknar starf sérfræðings í Launadeild Landsbankans. Launadeild annast 
launavinnslu bankans og er hluti af Mannauði.

Helstu verkefni

 » Almenn launavinnsla

 » Upplýsingavinnsla úr launakerfi

 » Skýrslugerð

 » Upplýsingagjöf vegna kjara og réttinda

Menntunar- og hæfniskröfur

 » Reynsla af launavinnslu æskileg

 » Þekking á H-launa kerfinu er kostur

 » Sjálfstæð og öguð vinnubrögð

 » Góð þekking á Excel

 » Mjög góð tölvufærni

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar veita Guðrún 
Þórðardóttir deildarstjóri í síma 410 7903 
og Baldur G. Jónsson mannauðsstjóri í 
síma 410 7904. 

Umsókn merkt „Sérfræðingur í 
Launadeild“ fyllist út á vef bankans, 
landsbankinn.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 
mánudeginum 9. júní nk.
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SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

www.hagvangur.is
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Upplýsingatækni - áhugaverð tækifæri

Nánari upplýsingar um starfið veita Torfi Markússon (torfi@intellecta.is) og Ari Eyberg (ari@intellecta.is) í síma 511 1225.  
Umsóknarfrestur er til og með 10. júní nk.  Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is.  Farið verður með allar fyrirspurnir sem 
trúnaðarmál.  Umsókn um starfið þarf að fylgja starfsferilskrá. ráðgjöf    ráðningar    rannsóknir
Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225

.NET, C# hugbúnaðarþróun

Óskum eftir að komast í samband við háskólamenntaða og 
reynda .NET, C# forritara, sem náð hafa góðum árangri í starfi. 
Unnið er skv. Agile/Scrum aðferðafræðinni.

Java forritun

Óskum eftir að komast í samband við háskólamenntaða Java 
forritara, sem náð hafa góðum árangri í starfi. Reynsla af 
bæði bak- og framendalausnum er áhugaverð.

Linux kerfisrekstur

Óskum eftir að komast í samband við Linux kerfisstjóra, 
sem náð hefur góðum árangri í starfi. Red Hat gráða er 
kostur og góð enskukunnátta er nauðsynleg.

Reyndur kerfisstjóri

Leiðandi þjónustufyrirtæki óskar eftir að ráða reyndan kerfisstjóra með 
þekkingu og reynslu af Cisco netkerfum, VMware sýndarlausnum og 
Microsoft grunnbúnaði (e. infrastructure). Einstakt tækifæri í boði.
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Vilt þú vinna hjá 
alþjóðlegu þekkingarfyrirtæki?

Starfsmaður í posaþjónustu
Valitor óskar eftir að ráða starfsmann í posaþjónustu á sviði 

þjónustu og rekstrar.

Starfs- og ábyrgðarsvið: 

//  Þjónusta

//  Uppsetning

//  Skráning og skil á posum fyrir söluaðila

Menntunar- og hæfnikröfur:

//  Reynsla og brennandi áhugi á tæknimálum

//  Iðnmenntun eða próf í raf- eða tæknigreinum er mikill kostur

//  Samstarfs- og aðlögunarhæfni, jákvæðni og þjónustulund   

 er nauðsynleg

//  Geta til að vinna undir álagi og í vaktavinnu

//  Góð íslensku- og enskukunnátta í töluðu og rituðu máli

Nánari upplýsingar veita Bjarni F. Bjarnason (525 2000, 

bjarni@valitor.is), hópstjóri Posaleigu, og Kristín Guðmundsdóttir 

(520 4700, kristin@hagvangur.is) hjá Hagvangi. Áhugasamir skili inn 

umsóknum á heimasíðu Hagvangs.

Umsóknarfrestur er til og með 9. júní n.k.

Valitor er traust og alþjóðlegt þekkingarfyrirtæki sem er stöðugt að skapa nýjar lausnir fyrir viðskiptavini sína. Gildin okkar, forysta, 
frumkvæði, traust og samvinna, knýja samhentan og metnaðarfullan starfshóp áfram í stöðugri viðleitni til að bæta þjónustuna.

Sérfræðingur í áhættustýringu
Valitor óskar eftir að ráða til sín sérfræðing í áhættustýringu 

á sviði áhættustýringar, fjármála og mannauðs.

Starfs- og ábyrgðarsvið:

//  Framkvæma áhættumat á söluaðilum

//  Sinna eftirliti og bregðast við tilkynningum frá gagnaveitum

//  Tryggja að söluaðilar fari eftir reglum kortasamsteypanna

//  Upplýsa söluaðila og samstarfsaðila um reglur sem þeim ber 

 að fara eftir

//  Sjá um samskipti við söluaðila þegar færslur vekja grunsemdir

Menntunar- og hæfniskröfur:

//  Háskólapróf í viðskipta- eða lögfræði er kostur

//  Reynsla af störfum í áhættustýringu er kostur

//  Góð íslensku- og enskukunnátta í töluðu og rituðu máli

//  Góð hæfni í mannlegum samskiptum

Nánari upplýsingar veitir Kristín Guðmundsdóttir (520 4700, 

kristin@hagvangur.is) hjá Hagvangi. Áhugasamir skili inn umsóknum 

á heimasíðu Hagvangs.

Umsóknarfrestur er til og með 9. júní n.k.
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Sölufulltrúar - Stóreldhús 

VEGNA AUKINNA UMSVIFA ÓSKUM VIÐ EFTIR AÐ RÁÐA ÖFLUGT FÓLK TIL STARFA

SSööluuffuullllttrrúúaarr   SSttóórreellddhhúús 

OKKAR HRÁEFNI ÞÍN SNILLD

Skeifan 2
S: 530 5900 | poulsen.is
Skeifan 2

Sölumaður í verslun
Bílavarahlutir og iðnaðarvörur

Við leitum að einstaklingi sem
- Er duglegur og sjálfstæður til verka

- Er góður í mannlegum samskiptum

- Hefur frumkvæði og metnað í starfi

- Hefur skipulagshæfni og sjálfstæð vinnubrögð

- Býr yfir góðri tölvukunnáttu

- Býr yfir góðri kunnáttu á íslensku og ensku

-  Getur unnið í hóp án vandkvæða

- Er móttækilegur fyrir nýjungum

- Er reyklaus

Við hvetjum fólk af báðum kynjum

sem eru eldri en 25 ára til að sækja um

Allar umsóknir skulu sendar á 
bjorgvin@poulsen.is  
fyrir 10.06.2014.

Poulsen er söluaðili á vörum fyrir málningar- og réttingarverkstæði.  Bjóðum upp á 
heimsþekkt vörumerki  eins og bílalökk frá Cromax, Spies Hecker og öðrum tengdum 
vörum frá Farécla, 3M, DeVillbiss, Evercoat, Pilkington, og AGC svo fátt eitt sé nefnt.

Poulsen hefur þjónustað viðskiptavini sína í yfir 100 ár.

Við bjóðum
góða vinnu með góðu starfsöryggi og jákvæðum 
anda hjá  fjölskyldufyrirtæki sem hefur verið  
starfrækt í meira en 100 ár

Lausar stöður í tómstunda- 
miðstöðvum í Hafnarfirði

 
Frístundaheimili
                Frístundaleiðbeinendur
                Stuðningsfulltrúar

Félagsmiðstöðvar
                Frístundaleiðbeinendur

Sjá nánar á www.hafnarfjordur.is.

Umsóknarfrestur er til og með 22. júní næstkomandi. 

Grunnskólinn í Hveragerði auglýsir lausa 
stöðu húsvarðar frá og með 1. júlí nk.  

Við leitum að samskiptaliprum einstaklingi sem lætur sér 
annt um vellíðan barna og fullorðinna í húsinu og leggur 
umhyggju og metnað í að halda skólanum okkar alltaf í sem 
bestu ástandi. Æskilegt er að viðkomandi hafi iðnmenntun 
og/eða reynslu af viðhaldi húseigna. 

Starfssvið húsvarðar felur í sér ábyrgð á að skólabyggingar 
og umhverfi sé umgengið og viðhaldið þannig að í þeim 
geti farið fram eðlilegt skólahald. Húsvörður ber ábyrgð 
gagnvart skólastjóra á viðhaldi og ræstingu skólahúsnæðis, 
skólalóð, húsbúnaði, leiktækjum og girðingum á lóð. 

Grunnskólinn í Hveragerði er vel staðsettur í grónu og 
glæsilegu bæjarfélagi. Einkunnarorð skólans eru: viska, 
virðing og vinátta og við leggjum metnað í að áhrif þeirra 
séu augljós í daglegu starfi. Skólinn flaggar Grænfánanum 
og er að stíga sín fyrstu skref sem þátttakandi í verkefninu 
Heilsueflandi grunnskólar.

Umsóknarfrestur er til 10. júní 

Frekari upplýsingar veitir Fanney Ásgeirsdóttir, skólastjóri, 
fanney@hveragerdi.is og í síma 483-4350.

Skólastjóri
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Laust er til umsóknar starf yfirlæknis bráðaþjónustu utan
sjúkrahúsa við bráðasvið Landspítala. Starfið veitist frá
1. september 2014 til 5 ára. Starfshlutfall er 100% og 
skiptist þannig að starf yfirlæknis utanspítalaþjónustu er
50% á móti starfi sérfræðilæknis við bráðamóttöku.

Yfirlæknir bráðaþjónustu utan sjúkrahúsa fer með
læknisfræðilega forsjá sjúkraflutninga á landinu öllu
skv. reglugerð nr. 262/2011 um framkvæmd og skipulag
sjúkraflutninga. Hann er jafnframt umsjónarlæknir
sjúkraflutninga á höfuðborgarsvæðinu skv. sömu reglu-
gerð. Yfirlæknir starfar náið með viðbragðsaðilum s.s.
Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins, Landhelgisgæslunni,
Neyðarlínu, almannavarnadeild ríkislögreglustjóra og
Slysavarnarfélaginu Landsbjörg.

Helstu verkefni og ábyrgð
» Læknisfræðileg forsjá sjúkraflutninga
» Læknisfræðileg forsjá neyðarsímsvörunar 112
» Læknisfræðileg ráðgjöf Slysavarnarfélagsins Landsbjargar
» Klínísk vinna á bráðamóttöku Landspítala
» Þátttaka í kennslu og vísindavinnu á bráðasviði

Landspítala
» Önnur umsjónarverkefni sem yfirlækni eru falin

Hæfnikröfur
» Íslenskt sérfræðileyfi í bráðalækningum
» Þekking og reynsla af neyðarþjónustu utan sjúkrahúsa
» Menntun og reynsla í stjórnun
» Reynsla í kennslu og vísindavinnu
» Leiðtogahæfni og stjórnunarreynsla
» Jákvætt viðhorf og hæfni í mannlegum samskiptum

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og Læknafélags Íslands. 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 um forsendur ráðningar er að finna á heimasíðu Landspítala.

Nánari upplýsingar
» Umsóknarfrestur er til og með 20. júní 2014.
» Upplýsingar veitir Guðlaug Rakel Guðjónsdóttir,

framkvæmdastjóri bráðasviðs, gudrakel@landspitali.is,
sími 543 1000.

» Umsóknum fylgi vottfestar upplýsingar um nám, fyrri störf,
reynslu af kennslu, vísindavinnu og stjórnunarstörfum
ásamt sérprentun eða ljósriti af greinum sem umsækjandi
kann að hafa birt eða skrifað.

» Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt
skulu berast í tvíriti til Guðlaugar Rakelar Guðjónsdóttur,
framkvæmdastjóra, LSH E2 Fossvogi.

» Allar umsóknir eru sendar til stöðunefndar lækna
hjá Landlæknisembættinu. Viðtöl verða höfð við
umsækjendur og byggist ákvörðun um ráðningu í starfið
einnig á þeim auk mati stöðunefndar á innsendum
umsóknargögnum.

BRÁÐAÞJÓNUSTA  
UTAN SJÚKRAHÚSA VIÐ BRÁÐASVIÐ

Yfirlæknir Laus eru til umsóknar störf sérfræðilækna við kvennadeild
Landspítala. Um er að ræða tvær til þrjár stöður í 
kvenlækningum og tvær til þrjár stöður í fæðingar-
lækningum. Starfshlutfall er að lágmarki 50% eða
samkvæmt samkomulagi og veitast störfin frá 1. ágúst
2014 eða eftir nánara samkomulagi.

Helstu verkefni og ábyrgð
» Sérfræðistörf í samráði við viðkomandi yfirlækni
» Þátttaka í bundnum staðarvöktum og gæsluvöktum

samkvæmt vaktafyrirkomulagi Kvennadeildar
» Þátttaka í kennslu og vísindavinnu í samráði við yfirlækna

og prófessor

Hæfnikröfur
» Íslenskt sérfræðileyfi í fæðinga- og kvensjúkdómalækningum
» Leiðtogahæfileikar
» Góð samskiptahæfni
» Reynsla af kennslu og vísindastörfum

Fyrir sérfræðilækni í fæðingarlækningum er nauðsynleg
sérþekking og reynsla í ómskoðunum á meðgöngu, meðgöngu-
eftirliti áhættumeðganga og fæðingarinngripum.

Fyrir sérfræðilækni í kvenlækningum er æskileg sérþekking
og reynsla í þvagfæravandamálum kvenna, legslímuflakki
(endometriosis) og/eða innkirtlalækningum.

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og Læknafélags Íslands.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 um forsendur ráðningar er að finna á heimasíðu Landspítala.

Nánari upplýsingar
» Umsóknarfrestur er til og með 23. júní 2014.
» Upplýsingar veita Hildur Harðardóttir, yfirlæknir

meðgöngu- og fæðinga, netfang hhard@landspitali.is
og Kristín Jónsdóttir, yfirlæknir kvenlækninga, netfang
kjonsd@landspitali.is, sími 543 1000.

» Umsóknum fylgi vottfestar upplýsingar um nám, fyrri störf,
reynslu af kennslu, vísindavinnu og stjórnunarstörfum
ásamt sérprentun eða ljósriti af greinum sem umsækjandi
kann að hafa birt eða skrifað.

» Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu
berast, í tvíriti, Dómhildi Árnadóttur, mannauðsráðgjafa,
LSH Stjórn kvenna- og barnasviðs Hb-21D.

» Mat stöðunefndar læknaráðs Landspítala byggist á
innsendum umsóknargögnum.

» Viðtöl verða við umsækjendur og ákvörðun um ráðningu í
starfið byggir einnig á þeim.

» Fullt starf (100%) er bundið við sjúkrahúsið eingöngu sbr.
yfirlýsingu LSH vegna kjarasamnings sjúkrahúslækna dags.
2. maí 2002, sbr. breytingu 5. mars 2006.

KVENNADEILD
Sérfræðilæknar 

Á næringarstofu Landspítala eru laus til umsóknar þrjú 
störf næringarráðgjafa/næringarfræðinga. Í boði er góð 
einstaklingsaðlögun.

Starfsemi næringarstofu skiptist í þrennt: Næringarráðgjöf, 
fræðslu og rannsóknir. Næringarstofan deilir húsnæði á
Eiríksgötu með rannsóknarstofu í næringarfræðum (RÍN)
við Háskóla Íslands og Landspítala. Starfsumhverfið er því 
fjölbreytt og býður upp á mikla möguleika.

Helstu verkefni og ábyrgð
» Næringarmeðferð og ráðgjöf til inniliggjandi sjúklinga og

á göngudeild
» Leiðsögn nemenda í klínísku námi
» Umsjón með endurskoðun fræðsluefnis fyrir sjúklinga og

aðstandendur
» Þátttaka í faglegu gæðastarfi næringarstofu

Hæfnikröfur
» Löggilding samkvæmt reglugerð
» Faglegur metnaður
» Góð samskiptahæfni
» Sjálfstæði í vinnubrögðum
» Klínísk reynsla og reynsla af teymisvinnu er æskileg, ekki

skilyrði

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. júní 2014.
» Störfin eru laus frá 15. ágúst 2014 eða eftir samkomulagi.
» Starfshlutfall er 80-100% eða samkvæmt samkomulagi.
» Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá.
» Mat hæfni umsækjenda byggist á innsendum gögnum og

viðtölum við umsækjendur.
» Upplýsingar veita Svava Engilbertsdóttir, næringarráðgjafi,

svavaen@landspitali.is, sími 543 8419 og Ingibjörg
Gunnarsdóttir, deildarstjóri, ingigun@landspitali.is,
sími 543 8414.

NÆRINGARSTOFA
Næringarráðgjafi/næringarfr.

Sölufulltrúi
Útgáfufyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir  
sölufulltrúum á Íslandi, Noregi og Danmörku.  
Um er að ræða sölu- og kynningastarf fyrir fjöldan  
allan af ýmis konar ritum sem fyrirtækið gefur út,  
sjá heimasíðuna www.sagaz.is

Krefjandi starf í skemmtilegu umhverfi.
Reynsla af sölu- og kynningarmálum æskileg en ekki 
skilyrði. Árangurstengd þóknun í verktakaumhverfi.
Umsóknir skulu sendar á netfangið:  
umsokn@sagaz.is fyrir 6. júní nk. 
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UPPLÝSINGATÆKNIDEILD ÖSSURAR

IT MANAGER ÍSLAND

STARFSSVIÐ

• Vinna að stefnumótun fyrir Global IT í samvinnu við 
framkvæmdastjóra

• Þátttaka í vali og umsjón á öllum viðskiptakerfum
• Meðlimur í stjórnendateymi Global  IT

HÆFNISKRÖFUR

• Reynsla af stjórnun í IT nauðsynleg (lágmark 3-5 ár)
• Reynsla af viðskiptahugbúnaði nauðsynleg
• Reynsla af Microsoft umhverfi æskileg
• Reynsla af samningagerð æskileg
• Reynsla af verkefnastjórnun

BI HUGBÚNAÐARSÉRFRÆÐINGUR 

STARFSSVIÐ

• Greining, hönnun og forritun hugbúnaðarlausna 
• Samþætting upplýsingakerfa
• Almenn forritun í Microsoft umhverfi

HÆFNISKRÖFUR

• Háskólamenntun á sviði tölvunarfræði eða verkfræði
• Þekking á Microsoft BI skilyrði
• Mjög góð þekking á .NET og C# forritunarmálinu
• Þekking á eftirfarandi Microsoft lausnum er kostur:  

SQL Server, BizTalk, SharePoint og CRM

Hugbúnaðarþróun Össurar fylgir Agile (Scrum) aðferða-
fræðinni.

DATABASE ADMINISTRATOR

STARFSSVIÐ

• Rekstur og viðhald á Microsoft SQL umhverfi Össurar  
sem samanstendur bæði af stand alone og clustered  
SQL þjónum

- Database management
- Reporting services
- Analysis services
- Integration services
- Microsoft failover clustering
- High availability/Disaster recovery

HÆFNISKRÖFUR

• Reynsla af rekstri í SQL umhverfi (3-5 ár)
•  MCSA: SQL Server 2008/2012 or higher
• Þekking á SCOM 2012 og/eða Confio Ignite for SQL 

Server æskileg
• Reynsla af stjórnun verkefna 
• Góð skipulagshæfni

Hefur þú brennandi áhuga á að takast á við krefjandi starf hjá einu framsæknasta fyrirtæki landsins?

Össur leitar að metnaðargjörnum, jákvæðum og skipulögðum einstaklingum til að vinna í öflugum 
hópi upplýsingatæknideildar Össurar.

ÞJÓNUSTUSTJÓRI NOTENDAÞJÓNUSTU

STARFSSVIÐ

• Umsjón með teymi af sérfræðingum í notendaþjónustu
• Ábyrgð á innkaupum á búnaði og þjónusta við notendur 
• Ábyrgð í samvinnu við framkvæmdastjóra á 

 þjónustustigi IT í höfuðstöðvum Össurar
• Umsjón á eignaumsýslukerfi fyrir vél- og  hugbúnað

HÆFNISKRÖFUR

• Reynsla af stjórnun nauðsynleg
• Reynsla og þekking á notendaumhverfi Microsoft 

 nauðsynlegt
• Reynsla af verkefnastjórnun

SÉRFRÆÐINGUR Í NOTENDAÞJÓNUSTU

STARFSSVIÐ

• Þjónusta við notendur (net, útstöðvar og IP símar)
• Uppsetning á vél-, hug- og jaðarbúnaði
• Umsjón með tölvum og öðrum vélbúnaði
• Stofnun og viðhald notenda í Active Directory
• Eftirlit með hugbúnaði

HÆFNISKRÖFUR

• Þekking á uppsetningu hugbúnaðar og vélbúnaðar  
er nauðsynleg

• Viðkomandi þarf að vera fljótur að tileinka sér nýja 
þekkingu 

Umsækjendur þurfa að hafa góða  enskukunnáttu. 

Þeir þurfa einnig að búa yfir hæfni í mannlegum 

samskiptum ásamt því að sýna frumkvæði og 

sjálfstæði í vinnubrögðum.  

Umsóknir ásamt ferilskrá þurfa að berast 

 work@ossur.com fyrir 10. júní næstkomandi.  

Nánari upplýsingar veitir starfsmannadeild  

í síma 515 1300.

WWW.OSSUR.COM

Össur er leiðandi alþjóðlegt fyrirtæki á sviði stoð- og stuðningstækja. Hjá félaginu starfa  

um 2200 manns í 18 löndum. Gildi félagsins eru: Heiðarleiki – Hagsýni – Hugrekki.



„Frumgreinaprófið veitir mér 

meira frelsi. Ég vissi að með meiri 

menntun myndi ég auka möguleika 

mína á að fá þá vinnu sem ég sóttist 

eftir og um leið auka sjálfstraustið. 

Núna stefni ég ótrauð í frekara 

nám og þar heillar mig mest 

rekstrarverkfræði við HR.“

Guðrún Kristín Guðmannsdóttir

Nemi í frumgreinadeild

Viltu auka möguleika þína á vinnumarkaði? 
Háskólanám veitir þér aukna möguleika á draumastarfinu. Ef þig langar að stunda 

háskólanám en þarft meiri undirbúning er frumgreinanám HR fyrir þig.
Opið fyrir umsóknir til 5. júní.

haskolinnireykjavik
#haskolinnrvk

Næturvörður í gestamóttöku
101 Hótel auglýsir eftir starfsmanni í gestamóttöku hótelsins

Unnið er frá 20:00-8:00.

Helstu verkefni
• Móttöku gesta og önnur verkefni sem 
 tilheyra móttöku hótelsins

Þarf að geta hafið störf sem fyrst

Hæfniskröfur
• Reynsla af störfum í gestamóttöku
• Reynsla af Navision
• Góð tölvukunnátta
• Íslenska/enska skilyrði, önnur 
 tungumálakunnátta kostur
• Snyrtimennska og stundvísi
• Sveigjanleiki í starfi
• Reyklaus

Áhugasamir sendi umsókn og ferilskrá á job@101hotel.is 
merkt „101 Hótel Gestamóttaka“

Vinsamlegast sendið umsóknir með ferilskrá á 
job@101hotel.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 10. júní 2014

Bifvélavirkjar
Kraftur hf., umboðsaðili fyrir m.a. MAN vörubifreiðar,   
eftir að ráða bifvélavirkja eða menn vana 
vörubílaviðgerðum til starfa á verkstæði sínu.

Nauðsynlegt er að viðkomandi hafi þokkalegan  
skilning á ensku og einnig er tölvukunnátta æskileg.

Við leitum að röskum einstaklingum, sem geta tekið 
sjálfstæðar ákvarðanir og unnið sjálfstætt.

Umsóknir skilist til Krafts hf. Vagnhöfða 1-3,  
110 Reykjavík eða á e-mail: tommi@kraftur.is  
fyrir 6. júní n.k.

Upplýsingar veitir:
Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og  
með 9. júní nk. 

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is

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

Skólastjóri

Í Strandabyggð búa rúmlega 500 íbúar og er Hólmavík þéttbýlisstaðurinn. Atvinnulíf í sveitarfélaginu er fjölbreytt og skólastarf 
öflugt. Í Strandabyggð er blómlegt tómstunda-, íþrótta- og menningarlíf. Félagsstarf í sveitarfélaginu er fjölbreytt og þar er 
hugað að því að sem flestir aldurshópar fái notið sín til fullnustu. Góð aðstaða er til íþróttaiðkunar og menningarlíf er kraftmikið 
og fjörugt allt árið um kring. Nánari upplýsingar um Strandabyggð er að finna á vefsíðunni www.strandabyggd.is.

Markmið og verkefni
• Stjórnun og ábyrgð á daglegri starfsemi, 
    fjárhagsáætlunum og rekstri skólans
• Fagleg forysta
• Stuðla að framþróun skólastarfsins
• Ráðningar og mannauðsstjórnun
• Leiða samstarf starfsmanna, nemenda,
    heimila og skólasamfélagsins í heild

Staða skólastjóra við Grunn- og tónskóla Hólmavíkur er laus til umsóknar. 
Um framtíðarstarf er að ræða.

Menntun, færni og eiginleikar
• Grunnskólakennaramenntun og önnur 
    reynsla skv. lögum nr. 87/2008, 12. gr.
• Skipulags- og stjórnunarfærni
• Samskiptafærni og geta til að tjá
   sig í ræðu og riti
• Frumkvæði og styrkur í ákvarðanatöku
• Hvetjandi og góð fyrirmynd

Leitað er eftir sterkum einstaklingi sem er tilbúinn í að leggja sitt af mörkum til að viðhalda 
og byggja áfram upp öflugt skólasamfélag þar sem hver einstaklingur fær notið sín.

Sjómennska
Óskum eftir að ráða vana háseta, netamenn  og vinnslustjóra á 

frystitogara sem stunda veiðar á makríl fyrir utan lögsögu Íslands.

Áhugasömum er bent á að senda umsókn á starf@brimhf.is 
Nánari upplýsingar má nálgast í síma 5804200 Gunnbjörg Óladóttir.  

Í umsókn skal koma fram 
1) Upplýsingar um viðkomandi 2) fyrri reynsla á sjó, 
3) réttindi, 4) meðmælendur

Vélvirki
Viljum ráða vélvirkja vanan vélaviðgerðum.  

Þarf að hafa staðgóða þekkingu á mótor og vökvakerfum og 
geta lesið bilanir með tölvu.

Upplýsingar veittar í síma 577-5700 og 892-0067.  Umsóknir 
skulu berast á skrifstofu okkar að Hlíðasmára 11 eða senda 

þær á vef okkar www.sudurverk.is.



HEKLA óskar eftir að ráða deildarstjóra til að stýra einum af mikilvægustu þáttum starfseminnar 
sem lýtur að þjónustu fyrirtækisins. Deildarstjóri heyrir undir framkvæmdastjóra þjónustusviðs. 
Deildin telur um 20 starfsmenn í mismunandi þjónustueiningum.  

Upplýsingar veita:

Inga Steinunn Arnardóttir 
inga@hagvangur.is

Sverrir Briem 
sverrir@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is

Umsókn um starfið þarf að 
fylgja ítarleg starfsferilskrá og 
kynningarbréf þar sem gerð er 
grein fyrir ástæðu umsóknar 
og rökstuðningur fyrir hæfni 
viðkomandi í starfið.

Umsóknarfrestur er til og  
með 9. júní. 

Deildarstjóri

HEKLA hf er leiðandi fyrirtæki í innflutningi, sölu og þjónustu við nýjar bifreiðar og hefur verið söluhæsta bifreiðaumboðið 
á Íslandi undanfarin ár. HEKLA er með fimm söluumboð á Íslandi – á Akureyri, Selfossi, í Reykjanesbæ, á Akranesi og 
Ísafirði. Höfuðstöðvar félagsins eru við Laugaveg 170-174 í Reykjavík.

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

Starfs-og ábyrgðarsvið
• Dagleg stjórnun framlínuþjónustu
• Ábyrgð á að ferlum og gæðastöðlum 

framleiðenda sé framfylgt
• Samskipti við viðskiptavini
• Samskipti og samstarf við aðrar deildir 

fyrirtækisins vegna þjónustumála 
• Ábyrgð á þjálfun starfsmanna 
• Mótun þjónustustigs

Hæfnis- og menntunarkröfur
• Tæknimenntun á sviði véla og tækja 

æskileg (bifvélavirkjun) 
• Reynsla af breytingastjórnun æskileg 
• Reynsla úr sambærilegu starfi 
• Góð tölvu- og enskukunnátta 

Eiginleikar
• Frumkvæði, metnaður og kraftur
• Leiðtogahæfileikar
• Framúrskarandi samskiptahæfni
• Þjónustulund
 • Geta til að greina sölutækifæri á 

markaðnum
• Skipulagshæfileikar

Fiskistofa leitar að tveimur reynsluríkum og öflugum stjórnendum.

Upplýsingar veita:
Sverrir Briem
sverrir@hagvangur.is

Leifur Geir Hafsteinsson
leifurgeir@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 16. júní. 

Spennandi stjórnunarstörf hjá Fiskistofu

Fiskistofa er þjónustu- og eftirlitsstofnun sem annast 
stjórnsýsluverkefni á sviði sjávarútvegsmála, lax- og 
silungsveiði, fiskræktar, hvalveiða o.fl. ásamt því að safna 
upplýsingum um framangreinda málaflokka. Nánari 
upplýsingar um Fiskistofu má finna á www.fiskistofa.is.

Gildi Fiskistofu eru traust, framsækni og virðing.

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

Deildarstjóri hugbúnaðardeildar

Laus er til umsóknar staða deildarstjóra hugbúnaðardeildar 
Fiskistofu. Leitað er að öflugum fagaðila í upplýsingatækni 
til að leiða deild sem sinnir hugbúnaðarþróun fyrir Fiskistofu 
og Hafrannsóknastofnun. Lögð er áhersla á trygga umsýslu 
og varðveislu gagna um sjávarútveg.

Helstu verkefni
• Dagleg stjórnun og ábyrgð á verkum hugbúnaðardeildar
• Þátttaka í þarfagreiningu, hönnun, forritun, prófun og 

gangsetningu kerfa sem eru í smíði í hugbúnaðardeild
• Greining og mat á verkefnum hugbúnaðardeildar
• Aðkoma að stefnumótun og ferlavinnu í hugbúnaðardeild

Hæfnis- og menntunarkröfur
• Háskólamenntun í tölvunarfræði eða skyldum greinum
• Mikil fagleg reynsla á sviði upplýsingatækni
• Yfirgripsmikil kunnátta í skipulagningu og hönnun 

gagnagrunnskerfa. Ekki er síðra ef viðkomandi þekkir til 
stjórnendaupplýsingakerfa

• Haldbær forritunarreynsla og góð tök á forritun 
gagnasafnslausna        

• Reynsla af verkefnastjórnun og hæfileikar til að leiða hóp
• Góð greiningarhæfni
• Reynsla af því að vinna eftir og móta verkferla þar sem þá 

vantar er kostur

Eiginleikar
• Góð greiningarhæfni
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi
• Sjálfstæði, nákvæmni og ögun í vinnubrögðum
• Þjónustulund, hugmyndaauðgi, jákvæðni og lipurð í 

mannlegum samskiptum

Sviðsstjóri veiðiheimildasviðs 

Laus er til umsóknar staða sviðsstjóra veiðiheimildasviðs 
Fiskistofu. Sviðsstjóri veiðiheimildasviðs heyrir beint undir 
fiskistofustjóra. Um fullt starf er að ræða og æskilegt að 
viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Helstu verkefni
• Stjórnun veiðiheimildasviðs og daglegur rekstur þess
• Ábyrgð á söfnun, úrvinnslu og miðlun upplýsinga
• Vinnsla og greining gagna
• Undirbúningur úthlutunar aflaheimilda og annarrar 

ráðstöfunar aflaheimilda
• Þátttaka í stefnumótun og daglegri stjórnun Fiskistofu

Hæfnis- og menntunarkröfur
• Háskólapróf sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun kostur
• Stjórnunarreynsla
• Tölfræðiþekking og hæfni til greiningar og úrvinnslu 

talnaefnis
• Reynsla af notkun töflureikna og góð almenn tölvukunnátta
• Þekking á gagnagrunnum og SQL æskileg        
• Gott vald á íslensku og ensku og færni til að tjá sig í ræðu 

og riti

Eiginleikar
• Stjórnunar- og leiðtogahæfni
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi
• Sjálfstæði, nákvæmni og ögun í vinnubrögðum
• Þjónustulund, jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum

Mikill kostur er að umsækjendur hafi þekkingu á málefnum 
sjávarútvegs.

Umsókn um starfið þarf að 
fylgja ítarleg starfsferilskrá og 
kynningarbréf þar sem gerð er 
grein fyrir ástæðu umsóknar 
og rökstuðningur fyrir hæfni 
viðkomandi í starfið.

Öllum umsóknum verður svarað 
þegar ákvörðun um ráðningu hefur 
verið tekin.  

Laun taka mið af kjarasamningi 
ríkisins við viðeigandi stéttarfélag.

Athygli er vakin á því að umsóknir 
munu gilda í 6 mánuði frá því að 
umsóknarfrestur rennur út, með 
vísan til 3. tl. 2. mgr. 2. gr. regla nr. 
464/1996 um auglýsingar á lausum 
störfum, með síðari breytingum, 
sem settar eru samkvæmt heimild 
í 2. mgr. 7.gr. laga nr. 70/1996 um 
réttindi og skyldur starfsmanna 
ríkisins.



| ATVINNA | 

Starf forstöðumanns tæknideildar 
Snæfellsbæjar er laust til umsóknar

Hlutverk og ábyrgðarsvið:
Forstöðumaður tæknideildar Snæfellsbæjar hefur 
yfirumsjón með skipulags- og byggingarmálum og öllum 
verklegum framkvæmdum og viðhaldi á vegum 
sveitarfélagsins. Forstöðumaðurinn hefur forystu um 
faglegan undirbúning við mótun stefnu sveitarfélagsins 
á sviði skipulags- og byggingamála á hverjum tíma og er 
skipulags og byggingarnefndum, bæjarstjóra og bæjarstjórn 
til ráðgjafar á því sviði og sér um að lögum um mannvirki 
nr. 160/2010, skipulagslögum nr. 123/2010 og öðrum lögum 
og reglugerðum varðandi byggingarmál í sveitarfélaginu 
sé framfylgt. Hann ber m.a. ábyrgð á skráningu mannvirkja, 
eftirliti með viðhaldi, staðfestingu eignaskiptayfirlýsinga, 
gjaldtöku, skráningu, varðveislu og miðlun upplýsinga um 
mannvirki til íbúa.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði skipulags- og byggingarmála 

sbr. 8 gr. mannvirkjalaga nr. 160/2010 og 7. gr. skipulags-
laga nr. 123/2010 er skilyrði.

• Þekking á lögum um mannvirki, skipulagslögum, 
byggingarreglugerð er æskileg.

• Reynsla af stjórnun er æskileg.
• Þekking á starfsumhverfi opinberrar stjórnsýslu 

er æskileg.
• Leiðtogahæfileikar, frumkvæði, framsýni og 

skipulagshæfni.
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum 

og þjónustulund.
• Hæfni til þess að tjá sig í ræðu og riti á íslensku.
• Góð almenn tölvukunnátta.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi viðkomandi 
fagfélags og Launanefndar sveitarfélaga. 
Umsóknarfrestur er til og með 16. júní nk.

Umsækjendur eru beðnir um að senda umsókn til Kristins 
Jónassonar, bæjarstjóra, á netfangið kristinn@snb.is 
Umsókninni þarf að fylgja greinargott yfirlit yfir nám og störf 
þar sem umsækjandi gerir sérstaklega grein fyrir hæfni til 
starfans út frá ofangreindum hæfnikröfum. Umsækjendur 
eru beðnir um að tilgreina a.m.k. 2 umsagnaraðila í umsókn 
sinni.
Öllum umsóknum verður svarað
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Umsóknir er hægt að fylla út á tgverk.is undir flipanum fyrirtækið / starfsumsókn
– eða með samtali í síma 534 8400 þar sem jafnframt er hægt að fá nánari upplýsingar um störfin.

VERKSTJÓRAR / MÓTASMIÐIR
ÞG-VERK óskar eftir að ráða verkstjóra  
í krefjandi verkefni á vegum fyrirtækisins.

Hæfniskröfur:

· Iðnmenntun eða meistarabréf.
· Reynsla af verkstjórn flókinna og krefjandi verkefna.
· Góðir stjórnunar- og samskiptahæfileikar. 

ÞG-VERK leitar að hressu og öflugu  
fólki í mælingu í steypumótun.

Góð laun í boði fyrir gott fólk.

AÐJÚNKT 
Í FRÆÐIGREINUM 
VIÐ HÖNNUNAR- OG ARKITEKTÚRDEILD

LISTAHÁSKÓLINN AUGLÝSIR EFTIR  
UMSÓKNUM UM STARF AÐJÚNKTS  
Í FRÆÐIGREINUM VIÐ HÖNNUNAR- OG 
ARKITEKTÚRDEILD. UM ER AÐ RÆÐA  
50–80 % STARF. 

Gert er ráð fyrir að ráðning taki gildi frá og með  
1. ágúst næstkomandi til eins árs með möguleika  
á framlengingu á samningi.

Starfið felur m.a. í sér kennslu í akademískum 
vinnubrögðum og ritgerðarskrifum auk kennslu 
á sérsviði umsækjenda. Áhersla er á kennslu í 
meistaranámi í hönnun. Meistaranám í hönnun er 
alþjóðlegt nám og kennt á ensku (sjá http://lhi.is/
namid/honnun-og-arkitektur/meistaranam/).  

Æskilegt er að umsækjandi hafi reynslu af kennslu 
og rannsóknum. Mikilvægt er að umsækjandi búi 
yfir þekkingu og reynslu af þverfaglegu starfi og 
hafi áhuga á samþættingu fræða og listsköpunar. 

Hæfniskröfur:
> Meistarapróf á sviði hönnunar, arkitektúrs,  

hugvísinda eða félagsvísinda.
> Reynsla af kennslu og rannsóknum.
> Góður skilningur á tengslum akademísks og 

faglegs starfs, rannsókna og kennslu.

Aðjúnkt tekur þátt í uppbyggingu og stefnumót-
andi starfi sem fer fram við deildina í samstarfi við 
aðra starfsmenn deildarinnar og deildarforseta. 
Við ráðningu í stöðuna verður m.a. tekið tillit til 
þess hvaða færni umsækjandi hafi til samstarfs og 
hæfni til frumkvæðis í starfi.

Umsókn skal fylgja yfirlit yfir námsferil og störf 
umsækjanda, auk ritaskrár. Umsækjandi skal gera 
grein fyrir kennslustörfum sínum og rannsóknum 
og jafnframt veita upplýsingar um önnur störf sem 
hann hefur gegnt, þ.m.t. félags- og stjórnunarstörf. 
Afrit af prófskírteinum og öðrum staðfestingum 
varðandi menntun skulu fylgja umsókn.

Umsóknir skulu merktar deildarforseta og skal 
skila þeim ásamt fylgigögnum til Listaháskóla 
Íslands, Þverholti 11, 105 Reykjavík, eigi síðar en 
mánudaginn 16. júní. Yfirlit um starfsferil og verk 
skal einnig skila á rafrænu formi. Farið verður 
með umsóknir sem trúnaðarmál. Fyrirspurnir má 
senda á deildarforseta sigrunbirgis@lhi.is.

Sjá upplýsingar um viðmið Listaháskólans um mat 
á þekkingu og reynslu háskólakennara og reglur um 
veitingu akademískra starfa á heimasíðu skólans  
(sjá http://lhi.is/skolinn/stjornsysla/log-og-reglur/).

Listaháskóli Íslands er sjálfseignarstofnun með viðurkenningu  

á fræðisviðinu listir. Skólinn starfar í fimm deildum; myndlistar-

deild, hönnunar- og arkitektúrdeild, tónlistardeild, sviðslistadeild,  

og listkennsludeild. Starfsstöðvar skólans eru þrjár við Þverholt, 

Sölvhólsgötu og Laugarnesveg í Reykjavík. 

www.gardabaer.is

Tækni- og umhverfissvið

ÚTBOÐ
EFTIRLIT MEÐ 
FRAMKVÆMDUM

Garðabær auglýsir eftir tilboðum í 
umsjón og eftirlit með framkvæmdum 
við byggingu 2ja hæða viðbyggingar 
við Hofsstaðaskóla, Skólabraut 5 í 
Garðabæ, ásamt breytingum innandyra 
í núverandi skólabyggingu og frágangi 
aðliggjandi lóðar.
 
Tilboð verktaka í bygginguna hafa verið 
opnuð og unnið er að gerð samnings um 
framkvæmdina. Framkvæmdakostnaður er 
áætlaður ríflega 400 milljónir króna.
 
Umsjón og eftirlit hefst við töku tilboðs og 
stendur yfir fram til loka verkefnis, ráðgerð 
lok framkvæmda eru 1. ágúst 2015.
 
Nánari upplýsingar um verkið og skilmála 
þess eru í útboðsgögnum sem eru rafræn 
og aðgengileg á heimasíðu Garðabæjar, 
www.gardabaer.is frá og með 
miðvikudeginum 28. maí.
 
Tilboðum skal skilað eigi síðar en 12. júní 
2014 kl. 11:00 á skrifstofu VSB 
Verkfræðistofu að Bæjarhrauni 20 í 
Hafnarfirði, þar sem þau verða opnuð að 
viðstöddum bjóðendum sem þess óska.
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Framleiðslustjóri Norðursalts á Reykhólum
Norðursalt leitar að framleiðslustjóra 
til að stýra framleiðslu félagsins á 
Reykhólum. Norðursalt er öflugt 
íslenskt nýsköpunarfyrirtæki og fram-
leiðir íslenskt flögusalt með sjálfbærri 
aðferð, sem felur í sér nýtingu á 
jarðvarma.
Framleiðslustjóri er einn af lykil-
stjórnendum fyrirtækisins og ber 
ábyrgð á framleiðslunni. Um er að 
ræða krefjandi starf sem gefur öflugum 
aðila tækifæri til að þróast með 
ört vaxandi nýsköpunarfyrirtæki á 
landsbyggðinni. 

Starfssvið: 
• Stjórn á daglegri framleiðslu og ábyrgð 

á að gæði vörunnar séu tryggð
• Verkstjórn, verkefnastjórnun  

og starfsmannahald
• Framleiðsluáætlanagerð
• Viðhald, innkaupastýring  

og vörustjórnun
• Samskipti við verktaka, birgja  

og stjórnendur
• Önnur tilfallandi verkefni sem tengjast 

framleiðslunni sem framkvæmdastjóri 
og stjórn óska eftir 

Hæfniskröfur:
• Menntun og stjórnunarreynsla sem 

nýtist í starfi, s.s. vélstjórn/vélfræði eða 
sambærileg menntun

• Vera tilbúinn að takast á við krefjandi 
verkefni í nýju umhverfi og geta unnið 
sjálfstætt

• Reynsla og þekking á gæðamálum  
og vinnuvernd

• Góðir samskiptahæfileikar
• Góð enskukunnátta, kunnátta  

í Norðurlandamáli er æskileg

Umsókn ásamt ferilskrá  
og meðmælendum sendist  
á tölvutæku formi til: 

Garðars Stefánssonar, 
framkvæmdastjóra;  
gardar@nordurco.com

Umsóknarfrestur er  
til og með 10. júní.

Viltu starfa hjá framsæknu  
hugbúnaðarfyrirtæki
Vegna aukinna umsvifa og verkefna hérlendis og erlendis þurfum við 
að stækka hópinn umtalsvert. Við leitum eftir árangursdrifnum og 
 s álfstæðum einstaklingum sem a r þekkingu og re nslu sem n tist 
við þróun, ráðgjöf og sölu á:

Microsoft Dynamics AX
Microsoft Sharepoint

Microsoft Dynamics CRM

Viltu starfa  lifandi og krefjandi umhver  við rlausn fjöl re ttra 
og skemmtilegra viðfangsefna, þar sem áhersla er lögð á metnað, 
gæði, gott vinnuumhver  og góðan starfsanda  Skoðaðu  ítarlegar 
 starfslýsingar á annata.co.uk/about/careers og kannaðu hvort þú 
sjáir ekki eitthvað spennandi fyrir þig.

Hvetjum sérstaklega einstaklinga með reynslu af Dynamics NAV, SAP 
eða öðrum viðskiptahugbúnaði að skoða hvort hér leynist tækifæri.

Umsóknir skulu sendar á netfangið starf@annata.is fyrir 14. júní.

Annata er alþjóðlegt hugbúnaðarfyrirtæki með þróunarmiðstöðvar á Íslandi og Malasíu og eigin ráðgjafafyrirtæki á Íslandi, Bretlandi, 
Danmörku, Svíþjóð, Bandaríkjunum og Kanada. Annata er vottaður þróunar- og samstarfsaðili Microsoft með endursöluaðila í 35 löndum 
umhverfis heiminn.

annata.co.uk

 

Mörg
spennandi

Kíktu áadvania.is/atvinna

•  Sérfræðingur á markaðssviði
•  Vaktmaður í tækniþjónustu
•  Sérfræðingur í netkerfum

störf laus til umsóknar
•  Sérfræðingur í rekstri Oracle kerfa 
•  Microso� sérfræðingur 
•  Unix sérfræðingur
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Starfsmenn óskast til starfa í Reykjavík

Auglýsum eftir starfsfólki í framtíðarstörf og afleysingar í sumar

Verkamenn í port
Starfið felur í sér vinnu við flokkun og móttöku á þeim efnum sem
Hringrás tekur á móti á starfsstöð sinni í Reykjavík

Vanan bílstjóra
Nauðsynlegt er að viðkomandi hafi
1) Meiraprófið
Jafnframt er æskilegt að viðkomandi hafi tölvukunnáttu, lyftararéttindi,Vinnuvélaréttindi og ADR réttindi.

Vanan vélamann
Nauðsynlegt er að viðkomandi hafi
1) Vinnuvélaréttindi (stærra prófið)
Jafnframt er æskilegt að viðkomandi hafi tölvukunnáttu, lyftararéttindi,Meirapróf og ADR réttindi.

Umsóknir sendist á starf@hringras.is fyrir 10. Júní n.k.

Hringrás er eitt öflugasta endurvinnslu- og umhverfisverndarfyrirtæki landsins, með starfsemi á
5 stöðum, og rekur einnig dótturfélag í sömu starfsemi í Kanada. Starfsmenn eru rúmlega 100 
talsins. Hringrás endurvinnur ýmis konar úrgang frá einstaklingum og fyrirtækjum og breytir í 
verðmætt hráefni sem selt er á erlenda markaði til endurnýtingar í ýmiskonar varning. Þannig
stuðlar Hringrás að umhverfisvernd og öflun verðmæta. Hringrás vinnur eftir Iso 14001.
Fyrirtækið fær formlega vottun á næstu mánuðum

Staða leikskólastjóra við leikskólann Laugasól

Skóla- og frístundasvið

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það 
margbreytilega samfélag sem borgin er.

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir stöðu leikskólastjóra í Laugasól

Laugasól er átta deilda leikskóli staðsettur í Laugarneshverfi í næsta nágrenni við Laugardalinn og Laugarnesfjöruna. Megin-
áherslur í uppeldis- og menntastarfi leikskólans er útinám, fjölmenning og málrækt í öllum þáttum leikskólastarfsins. Mikil 
áhersla er lögð á mikilvægi náttúruskoðunar og að kynnast nærumhverfinu. Laugasól fékk Grænfánann afhentan í fyrsta sinn 
í desember 2013. Leikskólinn er þátttakandi í þróunarverkefninu Skína smástjörnur ásamt þremur öðrum leikskólum. Þar er 
unnið með hvernig m.a. dagskipulag, umhyggja, námsumhverfi, styður við nám og líðan yngstu barnanna. Þróunarverkefnið 
Sjáðu hvað ég fann hófst í Laugasól í sept. 2013, en markmið þess er að nýta aðferðir og möguleika í útinámi til að kenna ís-
lensku sem annað tungumál. Leiðarljós leikskólans eru virðing, fjölbreytileiki og sköpun.

Leitað er að einstaklingi sem býr yfir leiðtogahæfileikum og  er tilbúinn til að leiða áfram það metnaðarfulla  leikskólastarf  
sem þróað hefur verið í Laugasól.   

Meginhlutverk leikskólastjóra er að:
• Vera faglegur leiðtogi leikskóla og móta framtíðarstefnu 

hans innan ramma laga, reglugerða, aðalnámskrár og 
stefnu Reykjavíkurborgar.

• Hafa yfirumsjón með daglegu starfi í leikskólanum.
• Skipuleggja foreldrasamstarf í samvinnu við foreldra 

og starfsmenn.
• Hvetja til þróunar og nýbreytni í leikskólastarfi.
• Stýra rekstri leikskólans á grundvelli fjárhagsáætlunar.
• Bera ábyrgð á starfsmannamálum, svo sem ráðningum, 

vinnutilhögun og starfsþróun.
• Skipuleggja tengsl skólans við ýmsa samstarfsaðila.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Leikskólakennaramenntun.
• Viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslureynsla 

á leikskólastigi.
• Reynsla af stjórnun æskileg.
• Stjórnunarhæfileikar og vilji til að leita nýrra leiða.
• Þekking á rekstri, áætlanagerð og fjármálastjórnun.
• Lipurð og hæfni í samskiptum.
• Sjálfstæði, frumkvæði og hæfni til að vinna í hópi.

Óskað er eftir því að umsókninni fylgi greinargerð í stuttu máli um framtíðarsýn umsækjenda á leikskólastarfið.  
Auk þess fylgi umsókn yfirlit yfir nám og fyrri störf og leyfisbréf til að nota starfsheitið leikskólakennari. 
Ráðið verður í stöðuna frá 1. september 2014. Umsóknarfrestur er til og með  22. júní 2014.  
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands vegna 
Félags stjórnenda leikskóla.
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf
Nánari upplýsingar veita Hildur Skarphéðinsdóttir, skrifstofustjóri leikskólahluta fagskrifstofu, og Valgerður Janusdóttir, 
mannauðsstjóri, sími 411 1111. Netföng: hildur.skarphedinsdottir@reykjavik.is  / valgerdur.janusdottir@reykjavik.is

Sölufulltrúi óskast 
 
Starfssvið 

 Almenn sala 
 Móttaka viðskiptavina 
 Ráðgjöf 
 Tilboðsgerð  
 Afgreiðsla 

 

Umsóknir og ferilskrá berist á  info@bodtaekni.is 

 

Plain Vanilla Games, the creators of QuizUp, are 
looking to hire Local Champions to handle text work 
and project management in our Content Editing team. 
We will be localizing our trivia game to the following 
languages in the next few months, and we’re looking 
for native speakers to join our team. Application 
deadlines in parentheses.

Áhugaverð störf Á
hjá Mosfellsbæ

• Kerfisstjóri hjá Mosfellsbæ

• Þroskaþjálfi með leikskólabörnum í Krikaskóla

• Grunnskólakennari á yngsta stig í Krikaskóla

• Leikskólakennari í Krikaskóla

• Stuðningsfulltrúi í Krikaskóla

• Almennir starfsmenn í Krikaskóla

• Umsjónarkennarar á yngsta- og miðstig í Varmárskóla

• Smíðakennsla á unglingastigi í Varmárskóla

• Sérkennari í Varmárskóla

• Þroskaþjálfi í Varmárskóla

• Starfsmaður í Mötuneyti Varmárskóla

• Stuðningsfulltrúar í Varmárskóla

Nánari upplýsingar um öll laus störf hjá Mosfellsbæ 
á www.mos.is
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Staða leikskólastjóra við leikskólann Bakkaberg

Skóla- og frístundasvið

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það 
margbreytilega samfélag sem borgin er.

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir stöðu leikskólastjóra í Bakkaberg.

Bakkaberg er fimm deilda leikskóli sem hefur tvær starfsstöðvar, það er Bakki að Bakkastöðum 77 í Grafarvogi og Berg við 
Kléberg á Kjalarnesi. Hugmyndafræði leikskólans á rætur að rekja til félagsmenningarlegra kenninga þar sem litið er á að 
nám og þroski barna sé í samspili við félags- og menningabundna þætti. Báðar starfsstöðvarnar eru staðsettar í miðri nátt- 
úruparadís þar sem meðal annars er stutt í fjöruna, mikil fjallasýn og fjölskrúðugt fuglalíf. Í samræmi við það er lögð áhersla 
á umhverfismennt og útinám. Leikskólinn flaggar Grænfánanum. Einkunnarorð leikskólans eru leikur – samvinna – virðing.

Leitað er að einstaklingi sem býr yfir leiðtogahæfileikum og  er tilbúinn til að leiða áfram það metnaðarfulla  leikskólastarf  
sem þróað hefur verið í Bakkabergi.   

Meginhlutverk leikskólastjóra er að:
• Vera faglegur leiðtogi leikskóla og móta framtíðarstefnu 

hans innan ramma laga, reglugerða, aðalnámskrár og 
stefnu Reykjavíkurborgar.

• Hafa yfirumsjón með daglegu starfi í leikskólanum.
• Skipuleggja foreldrasamstarf í samvinnu við foreldra og 

starfsmenn.
• Hvetja til þróunar og nýbreytni í leikskólastarfi.
• Stýra rekstri leikskólans á grundvelli fjárhagsáætlunar.
• Bera ábyrgð á starfsmannamálum, svo sem ráðningum, 

vinnutilhögun og starfsþróun.
• Skipuleggja tengsl skólans við ýmsa samstarfsaðila.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Leikskólakennaramenntun.
• Viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslureynsla á leik-

skólastigi.
• Reynsla af stjórnun æskileg.
• Stjórnunarhæfileikar og vilji til að leita nýrra leiða.
• Þekking á rekstri, áætlanagerð og fjármálastjórnun.
• Lipurð og hæfni í samskiptum.
• Sjálfstæði, frumkvæði og hæfni til að vinna í hópi.

Óskað er eftir því að umsókninni fylgi greinargerð í stuttu máli um framtíðarsýn umsækjenda á leikskólastarfið.  
Auk þess fylgi umsókn yfirlit yfir nám og fyrri störf og leyfisbréf til að nota starfsheitið leikskólakennari. 
Ráðið verður í stöðuna frá 1. ágúst 2014. Umsóknarfrestur er til og með 22. júní 2014.  
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands vegna 
Félags stjórnenda leikskóla.
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf
Nánari upplýsingar veita Hildur Skarphéðinsdóttir, skrifstofustjóri leikskólahluta fagskrifstofu, og Valgerður Janusdóttir, 
mannauðsstjóri, sími 411 1111. Netföng: hildur.skarphedinsdottir@reykjavik.is  / valgerdur.janusdottir@reykjavik.is

Fjölskyldudeild Akureyrarbæjar óskar eftir að ráða sál-
fræðing til starfa frá 15. ágúst n.k. eða eftir samkomulagi. 

Starfið er á sviði sérfræðiþjónustu við leik- og grunnskóla. 

Helstu verkefni eru:
• Greiningar einstakra nemenda vegna frávika í hegðun  
  og/eða þroska.
• Ráðgjöf til foreldra og kennara. 
• Samþætting verkefna og þróunarvinna á Fjölskyldudeild.

Hæfniskröfur eru:
• Réttindi til að starfa sem sálfræðingur á Íslandi.
• Haldgóð þekking á greiningu leik- og grunnskólabarna  
  og ráðgjöf vegna þeirra.
• Reynsla af starfi skólasálfræðings er æskileg. 
• Góð samskiptahæfni.

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu 
Akureyrarbæjar, www.akureyri.is þar sem sótt er um rafrænt.

Umsóknarfrestur er til 15. júní 2014.

Fjölskyldudeild Akureyrarbæjar

Auglýsing um starf  
verkefnisstjóra kirkjutónlistar

Biskup Íslands auglýsir laust til umsóknar starf verkefnis-
stjóra kirkjutónlistar í 100% starfshlutfalli frá og með 1. 
ágúst 2014.

Starf verkefnisstjóra kirkjutónlistar tekur mið af gildandi 
starfsreglum um kirkjutónlist á vegum þjóðkirkjunnar hverju 
sinni nú nr. 768/2002 og starfsreglum um organista nú nr. 
823/1999. Verkefnisstjórinn heyrir undir biskup Íslands og 
vinnur í nánu samstarfi við væntanlegt kirkjutónlistarráð 
þjóðkirkjunnar. 

Helstu verkefni eru:
• Umsjón með kirkjutónlistarmálum þjóðkirkjunnar og 

ráðgjöf við biskup Íslands
• Þjónusta og stuðningur við starf organista, kórstjóra 

og annað starfsfólk kirkjunnar
• Skipulagning og framkvæmd sí- og endurmenntunar, 

m.a. í samstarfi við Tónskóla þjóð¬kirkjunnar
• Ábyrgð á og þróun Söngvasjóðs, tónlistarvefs kirkjunnar
• Gerð og útgáfa fræðsluefnis
• Nýsköpun á sviði kirkjutónlistarmála
• Erlend samskipti 

Starfið mun útheimta talsverð ferðalög innanlands svo 
og sveigjanlegan vinnutíma.
Um starf í mótun er að ræða og reiknað er með að 
verkefnisstjóri komi markvisst að frekari þróun þess 
og uppbyggingu. 
Launakjör eru í samæmi við gildandi kjarasamning 
fjármálaráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags.

Leitað er að einstaklingi sem býr yfir skipulags- og 
samstarfshæfni, er sveigjanlegur og á auðvelt með að 
vinna sjálfstætt. Við mat á umsóknum verður m.a. horft til:

• Menntunar á sviði kirkjutónlistar, að lágmarki kantors-
próf frá Tónskóla þjóðkirkjunnar eða sambærilegt
• Víðtækrar reynslu af kirkjutónlistarstarfi
• Góðrar almennrar tölvukunnáttu, - þekking á 

tónlistarforritum og vefumsjón er kostur
• Færni í ensku og einu norðurlandamáli æskileg

Umsækjendur geri skriflega grein fyrir persónulegum  
upplýsingum, menntun sinni, starfsferli og öðru því sem þeir 
óska eftir að taka fram. 
Óskað er eftir því að umsækjendur fylli út eyðublað þar sem 
biskupi er heimilaður aðgangur að sakaskrá viðkomandi 
umsækjanda og skal sú heimild fylgja umsókn. Eyðublaðið 
er á vef kirkjunnar, https://innri.kirkjan.is/pdf/samthykki-
fyrir-oflun-upplysinga-ur-sakaskra.pdf  
Þá er óskað eftir því að nöfn og símanúmer a.m.k. tveggja 
meðmælenda fylgi umsókninni.
Umsóknarfrestur er til 30. júní n.k. Umsóknum skal skila 
rafrænt á netfang skjalavarðar Biskupsstofu: ragnhildur.
bragadottir@kirkjan.is, eða með bréfi stílað á Biskup Ís-
lands, Biskupsstofu, Laugavegi 31, 150 Reykjavík.
Frekari upplýsingar um starfið veitir skrifstofu- og mann-
auðsstjóri Biskupsstofu í síma: 528 4000, netfang:  
sveinbjorg.palsdottir@kirkjan.is  
Vísað er til laga nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt 
kvenna og karla.
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Forstöðumaður bókasafns

Starfssvið
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••••• ÁbÁbÁbÁbbÁ yryryryryrgðgðgðgðgð á á á áá u u u uupppppppppplýlýlýlýsisisisingngngnggaþaþaþaþjójójójónunununuststststttsssssssss u u u u ogogogogo  k k kkenenenennnsnsnsnslulululuuu á á áááá á l l l leieieieit t t ttt í íí í gagagagagagngngngnagagagaggggrurururunnnnnnnnnumumumum...
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 Menntunar- og hæfniskröfur
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frfrfrfrf amamamama hahahahaldldldldddsmsmsmsms enenenennnnnnnnnnne ntntntntntunununun e e eer r r r æsæsæsæsæ kikikikileleleleg.g.g.g.  
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vivivivinnnnnnnnububububu rörörörögðgðgðgð, , , , skskskskkipipipipipulululullagagagagagshshshshs æfæfæfæfnininini, , , , lilililipupupupurðrðrðrð í ííí ss sssamamamammskskskskkipipipipiii tutututum m m m ogogogog á á ááábybybybyyrgrgrgrgðaðaðaðarkrkrkrkkenenenenndndndndd. .. .
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Miðað er við að nýr forstöðumaður geti hafið störf 1. september 
2014. Búseta á Bifröst eða í sveitarfélaginu er mjög æskileg. 
Upplýsingar um starfið gefur rektor, og umsóknir skulu 
sendar til hans í pósti eða á netfangið rektor@bifrost.is. 
Umsóknarfrestur er til og með 8. júní 2014.

Með allar umsóknir er farið sem trúnaðarmál.



| ATVINNA | 

Fiskmarkaður Vestmannaeyja hf. 
auglýsir eftir starfsmanni í framtíðarstarf. 
Gerð er krafa um lyftarapróf og reynslu á lyftara. 
Fyrri störf á fiskmarkaði eða við fiskvinnslu er kostur. 
Löggilding vigtunarmanns er kostur en þó ekki skilyrði. 

Fiskmarkaður Vestmannaeyja er sjálfstætt fyrirtæki sem sér 
um uppboð á sjávarafurðum í uppboðskerfi Reiknistofu Fisk-
markaða. Selt magn á síðasta ári var u.þ.b. 7.000 tonn. 

Umsóknarfrestur er til 10. júní 2014. 
Allar nánari upplýsingar veitir Njáll Ragnarsson 
á netfangið njall@fiskmarkadur.is

Fiskmarkaður Vestmannaeyja
Botni Friðarhöfn
Po.box 223 902 Vestmannaeyjum
S: 481-3220 og 481-3221 fax: 481-3222
Tölvupóstfang: fmv@fiskmarkadur.is

Árskógum 2, Breiðholti / Mjódd.

Starf með yngri einstaklingum með  
langvinna sjúkdóma.

Skógarbær leitar að einstaklingi til að sjá um dægradvöl og  
félagsskap fyrir þennan hóp. Unnið er eftir hugmyndafræði  
„Strenght Based Perspective” en samkvæmt henni er gert ráð 
fyrir því að sérhver einstaklingur sé einstakur og hann búi yfir 
eiginleikum sem gerir honum kleift að lifa jákvæðu lífi þrátt fyrir  
fötlun og sjúkdóma. Áhersla er lögð á félagsleg tengsl einstak- 
lingsins og samskipti hans við umhverfi sitt. 
 
Um er að ræða tímabundið verkefni frá júní til september 2014.  
Starfshlutfall er samkomulag.  
Verkefnið er styrkt er  af Lionsklúbbnum Frey í Reykjavík.

Nánari upplýsingar veitir  Jónbjörg Sigurjónsdóttir  
hjúkrunarforstjóri í síma 5102101 / 8985207.   
Netfang: jonbjorg@skogar.is

Vélstjóri - afleysing
Vélstjóri óskast til afleysinga á  

220t rækjuveiðiskip.
Upplýsingar í s. 892 2590

Öflugt innflutnings- og heildsölufyrirtæki óskar  
eftir kraftmiklum sölufulltrúa.

Fyrirtækið selur þekkt vörumerki á markaði.  
Um framtíðarstarf er að ræða.  

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem allra fyrst.
 

Umsóknir sendist með ferilskrá á  
netfangið  saekjaum@gmail.com 

Skólahljómsveit Grafarvogs óskar 
eftir að ráða tónlistarkennara.

Skólahljómsveit Árbæjar 
og Breiðholts óskar eftir að ráða 

tónlistarkennara.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í 
störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreyti-
lega samfélag sem við búum í. Reykjakvíkurborg vinnur gegn mis-
munun á vinnumarkaði og hvetur innflytjendur, fatlað fólk, hinsegin 
fólk og fólk á öllum aldri til að sækja um störf hjá borginni.

Skólahljómsveitin þjónar nemendum í 11 grunnskólum í Grafar-
vogi, Grafarholti og Úlfarsárdal en hefur aðsetur í Húsaskóla. 
Reynt er að sinna kennslu í grunnskólum nemenda á skólatíma 
þegar það er hægt. Að jafnaði er nemendum kennt tvisvar í 
viku. Umsækjandi getur sótt um eina eða fleiri af auglýstum 
stöðum. Umsókninni fylgi ferilskrá með upplýsingum um 
menntun og fyrri störf.

Skólahljómsveitin þjónar nemendum í 9 grunnskólum í Árbæ, 
Breiðholti og Norðlingaholti en hefur aðsetur í Breiðholtsskóla.  
Reynt er að sinna kennslu í grunnskólum nemenda á skólatíma  
þegar það er hægt.  Að jafnaði er nemendum kennt tvisvar í viku. 
Kennt er samkvæmt námskrá í tónlist og áfangapróf tekin skv.  
henni. Umsókninni fylgi ferilskrá með upplýsingum um menntun  
og fyrri störf. 
 
Helstu verkefni og ábyrgð
Annast kennslu á hljóðfæri, hafa samskipti við foreldra og  
vinna ásamt öðrum starfsmönnum að almennum markmiðum  
starfseminnar.
 
a) Þverflauta 70%
b) Slagverk 50%
 
Hæfniskröfur:
Æskilegt er að umsækjandi hafi kennsluréttindi í hljóðfæra- 
kennslu. Menntunarkröfur er framhaldspróf á hljóðfæri eða  
jafngilt. Gerðar eru kröfur um hæfni í mannlegum samskiptum  
og faglegan metnað
 
Frekari upplýsingar um starfið
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu  
Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf
 
Umsóknarfrestur er til og með 12. júní 2014. 
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra  
sveitarfélaga og FÍH/Kennarasamb.Ísl. v. FT. Nánari upplýsingar  
um starfið veitir Snorri Heimisson í síma 664-8156 eða með því 
að senda fyrirspurn á snorri.heimisson@reykjavik.is.

Helstu verkefni og ábyrgð
Annast kennslu á hljóðfæri, hafa samskipti við foreldra  
og vinna ásamt öðrum starfsmönnum að almennum  
markmiðum starfseminnar. 
a) Þverflauta 50% 
b) Klarinett 40-50% 
c) Saxófónn 40% 
d) Rafbassi 30%  
Hæfniskröfur
Æskilegt er að umsækjandi hafi kennsluréttindi í hljóðfæra- 
kennslu. Menntunarkröfur er framhaldspróf á hljóðfæri eða  
jafngilt. Gerðar eru kröfur um hæfni í mannlegum samskiptum  
og faglegan metnað.  
Frekari upplýsingar um starfið
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á  
heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf 
Umsóknarfrestur er til og með 9. júní 2014.  
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra  
sveitarfélaga og FÍH/Kennarasamb.Ísl. v. FT. Nánari upplýsingar  
um starfið veitir Einar Jónsson í síma 664-8189 eða með því að  
senda fyrirspurn á einar.jonsson@reykjavik.is.

Skóla- og frístundasvið

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum 

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa 

um 400 manns, víðsvegar um landið 

sem og erlendis. 

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem 

var stofnað árið 1970 og hefur annast 

ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stór-

iðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð 

auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar 

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög, 

fyrirtæki og einstaklinga.

Upplýsingar um starfið eru veittar á skrifstofu ÍSTAKS, Bugðufljóti 19, 

270 Mosfellsbæ og í síma 530 2700 milli 8:15 og 17:00. Sækja skal um 

starfið á www.istak.is – undir „Starfsumsókn“.

VERKSTJÓRI Í VÉLSMIÐJU BUGÐUFLJÓTI
ÍSTAK  óskar eftir að ráða verkstjóra í vélsmiðju fyrirtækisins að 

Bugðufljóti 19, Mosfellsbæ.

Viðkomandi þarf að hafa sveinspróf í vélvirkjun eða stálsmíði, 

tölvukunnátta er æskileg.

VERKSTJÓRI Á VERKSTÆÐI - NOREGUR
ÍSTAK óskar eftir að ráða verkstjóra á viðgerðarverkstæði Ístaks í Noregi.

Viðkomandi þarf að hafa sveinspróf í vélvirkjun eða bifvélavirkjun og 

víðtæka reynslu af viðgerðum tækja og vinnuvéla, tölvukunnátta er 

æskileg.

Ensku og/eða norsku kunnuátta er nauðsynleg.

Í starfinu felst utanumhald um rekstur vélaverkstæðis, varahlutainnkaup, 

skráningar á viðhaldi tækja ásamt utanumhaldi á tímaskráningum 

starfsmanna ofl.

TRÉSMIÐIR - GRÆNLAND
ÍSTAK óskar eftir að ráða trésmiði til tímabundinna starfa við fram-

kvæmdir á Grænlandi. Umsækjendur þurfa að geta hafið störf fljótlega.

F E R Ð A S K R I F S T O F A
Í S L A N D S
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Húsasmiðjan vill ráða  metnaðarfullan og 
þjónustulundaðan starfsmann                                   
í starf deildarstjóra málningardeildar í verslun 
fyrirtækisins í Grafarholti.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst

Ábyrgðarsvið                                                                                                                                    

Hæfniskröfur                            

HLUTI AF BYGMA

ALLT FRÁ GRUNNI AÐ GÓÐU HEIMILI 
SÍÐAN 1956

D E I L D A R S T J Ó R I
MÁLNINGAR
VERSLUN HÚSASMIÐJUNNAR GRAFARHOLTI

Umsóknir berist fyrir 9. júní n.k.
Til Guðrúnar Kristinsdóttur   gudrunk@husa.ia
Öllum umsóknum verður svarað

Metnaður
Þjónustulund
Sérþekking
Áreiðanleiki
Liðsheild

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Sjúkraliðar og starfsfólk v. umönnun Sólvangur, hjúkrunarheimili Hafnarfjörður 201405/418
Bókari Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201405/417
Doktorsnemi HÍ, verkfræði- og náttúruvísindasvið Reykjavík 201405/416
Doktorsnemi HÍ, viðskiptafræðideild Reykjavík 201405/415
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Vesturlands Hvammstangi 201405/414
Sérfræðilæknar Landspítali, kvennadeild Reykjavík 201405/413
Yfirlæknir bráðaþjónustu Landspítali, bráðasvið Reykjavík 201405/412
Lögreglumenn í sérsveit Ríkislögreglustjórinn Reykjavík 201405/411
Kennarar Fjölbrautaskóli Suðurnesja Reykjanesbær 201405/410
Hjúkrunarfræðingur, verkefnastjóri Heilsugæslan Fjörður, heimahjúkrun Hafnarfjörður 201405/409
Deildarstjóri Fiskistofa, hugbúnaðardeild Hafnarfjörður 201405/408
Sviðsstjóri Fiskistofa, veiðiheimildasvið Hafnarfjörður 201405/407
Vaktstjóri Vegagerðin Ísafjörður 201405/406
Sérkennsluráðgjafi Flensborgarskólinn Hafnarfjörður 201405/405
Kerfisstjóri Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201405/351
Iðjuþjálfi  Sjúkrahúsið á Akureyri, barnadeild Akureyri 201405/404
Geðhjúkrunarfræðingur Sjúkrahúsið á Akureyri, barnadeild Akureyri 201405/403
Kerfisstjóri Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201405/402
Þjónustufulltrúi á skiptiborði Alþingi, skrifstofa Reykjavík 201405/401
Eftirlitsdýralæknir Matvælastofnun Selfoss 201405/400
Næringarráðgjafi/næringarfræðingur Landspítali, næringarstofa Reykjavík 201405/399
Hagfræðingur Fjármála- og efnahagsráðuneytið Reykjavík 201405/398
Kennari á hestabraut Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ Mosfellsbær 201405/397
Þýðendur Þýðingamiðstöð UTN Seyðisfjörður 201405/396
Framhaldsskólakennari Fjölbrautaskóli Vesturlands Akranes 201405/395
Sjúkraliði Landspítali, krabbam.lækningadeild Reykjavík 201405/394

ÍAV óskar eftir að ráða trésmiði til starfa. 
Um er að ræða verkefni á höfuðborgar-
svæðinu og á Suðurnesjum. 

Umsóknum skal skila á vef ÍAV, www.iav.is

Trésmiðir!

Íslenskir aðalverktakar hf. | Höfðabakka 9 
110 Reykjavík | s. 530 4200 | iav.is

Leikskólakennari
Leikskólinn Álfaborg á Svalbarðsströnd óskar eftir að 
ráða leikskólakennara í 100% starf frá 11. ágúst 2014.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga við Félag leikskólakennara.

Hæfniskröfur:
• Réttindi sem leikskólakennari skv. 3. gr. laga nr. 87/2008.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi.
• Reynsla af sambærilegu starfi.

Umsóknarfrestur er til 23. júní 2014. 

Umsækjendur þurfa að vera tilbúnir að framvísa sakavott-
orði ef til ráðningar kemur.

Nánari upplýsingar veitir Bryndís Hafþórsdóttir leikskóla-
stjóri, í síma 462 4901.

Leikskólinn Álfaborg er í 12 km fjarlægð frá Akureyri. Lögð er áhersla 
á umhyggju og jákvæða snertingu. Staðsetning leikskólans býður upp 
á fjölbreytta starfsemi í tengslum við umhverfi og samfélag. Gott sam-
starf er við grunnskólann Valsárskóla.

kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

· Deildarstjóri á leikskólann Sólhvörf

· Leikskólakennari á leikskólann Austurkór

· Kennari í textílmennt í Álfhólsskóla

· Smíðakennari í Álfhólsskóla

· Kennari í upplýsinga- og tæknimennt í Lindaskóla

· Skólaliði í dægradvöl í Lindaskóla

· Skólaliði í gangavörslu/ræstingar í Lindaskóla

· Sjúkraliði i Roðasali – dagþjálfun

Nánari upplýsingar og fleiri störf er að finna á 
vef Kópavogsbæjar

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

Vakin er athygli á að öll laus störf hjá bænum 
eru auglýst  www.kopavogur.is 

sími: 511 1144



Til hvers að auglýsa ?

Ef þú auglýsir sjálf-/ur eftir starfsmanni eyðir þú verulegum tíma
í úrvinnslu innsendra umsókna.

Okkar styrkur er öflugur gagnabanki og yfir tveggja áratuga reynsla við að
þjónusta fyrirtæki við leit að starfsmanni.

Sparaðu þér tíma, kostnað og fyrirhöfn - leitaðu aðstoðar
fagmanna með langvarandi reynslu af ráðningarmálum.

STRÁ Starfsráðningar ehf. - Suðurlandsbraut 30 - sími 588-3031
stra@stra.is - gudny@stra.is - www.stra.is.

Til hvers að auglýsa ?

Með starf
fyrir þig

Með starf
fyrir þig

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfs-
manna- og ráðningarmála
en stofan hefur unnið fyrir
mörg helstu og leiðandi
fyrirtæki landsins um
árabil.

Rík áhersla er lögð á trúnað
varðandi vörslu gagna og
upplýsinga bæði gagnvart
umsækjendum, sem og
vinnuveitendum.

Ánægðir viðskiptavinir til
margra ára hafa notið
þjónustu STRÁ, en stofan
hefur jafnframt umsjón
með ráðningum í sérfræði-
og stjórnunarstöður.

www.stra.is

Seðlabanki Íslands er sjálfstæð stofnun í eigu íslenska ríkisins en lýtur sérstakri stjórn. Seðlabankinn fer 
með stjórn peningamála á Íslandi og er meginmarkmið hans stöðugleiki í verðlagsmálum. Seðlabankinn 
skal ennfremur sinna viðfangsefnum sem samrýmast hlutverki hans sem seðlabanka, svo sem að varð-
veita gjaldeyrisvarasjóð og stuðla að virku og öruggu fjármálakerfi, þ.m.t. greiðslukerfi í landinu og við 
útlönd.

Laust starf hjá Seðlabanka Íslands

Sótt skal um störfin á heimasíðu Seðlabanka Íslands, www.sedlabanki.is, í síðasta lagi þriðjudaginn 10. júní næstkomandi.
Umsóknir gilda í sex mánuði. Við ráðningar í störf hjá Seðlabanka Íslands er tekið mið af jafnréttisstefnu og jafnréttisáætlun 
bankans. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Helstu verkefni:

hugbúnaði notenda.

tölvukerfi bankans.

Hæfniskröfur:

þjónustulund.

Microsoft-gráður kostur.

Microsoft notendahugbúnaði.

Manager er kostur.

Seðlabankinn leitar að starfsmanni með metnað, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum og áhuga á að takast á við krefjandi 

-
mannamála. 

Lausar stöður við 
Lágafellsskóla Mosfellsbæ 
Vegna fjölgunar nemenda, nýs útibú við skólann sem og 
tímabundinna leyfa vantar kennara við við skólann frá 
og með næsta skólaári.

Meðal kennslugreina eru
Umsjónarkennsla á yngsta og miðstigi, 80% - 100 % 
starfshlutfall. Um er að ræða bæði tímabundnar stöður 
og fastráðningu.
Sérkennsla.  Um tvær 100% stöður er að ræða, annars 
vegar afleysingu í 1 ár og hins vegar fastráðningu við 
sérdeild skólans.
Íþróttakennsla, 80 – 100% starfshlutfall.
Einnig viljum við ráða til starfa:
Þroskaþjálfa eða iðjuþjálfa í 100% starf.
Húsvörð í 100% starf frá og með 1.ágúst eða samkvæmt 
samkomulagi.

Deildarstjóra við  leikskóladeild 5 ára barna við útibú 
skólans, Höfðaberg, leikskólakennaramenntun æskileg. 
Starfshlutfall 100%.

Matráð við útibú skólans að Höfðabergi, 
100% starfshlutfall. 

Nánari upplýsingar um störfin er að finna á www.mos.is
og  www.lagafellsskoli.is
Laun samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveit-
arfélaga og viðkomandi stéttarfélaga. 
Upplýsingar veitir Jóhanna Magnúsdóttir skólastjóri. 
Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og 
umsagnaraðila sendist rafrænt á netfangið johannam@
lagafellsskoli.is.
Umsóknarfrestur um störfin er til 6. júní 2014.

Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um



| ATVINNA | 

Staða skólastjóra við Reykhólaskóla, 
laus til umsóknar.

Reykhólahreppur auglýsir stöðu skólastjóra Reykhólaskóla ólahreppur auglýsir stöðu skólastjóra Reykhólaskól
lausa ttil umsóknar.  RReyeykhkhólólasaskókólili eer r sasamemeininaður leik- og 
grunnskóli undir einu þaki.  Í skólanum eru um 60 nemendur.skóli undir einu þaki.  Í skólanum eru um 60 nemend
Skólastjóri stýrir og ber ábyrgð á rekstri skólans og daglegri stjóri stýrririr og beber ábábyrgðgð áá rekekststriri skókólalans og dagle
starfseemi, hann veitir skólanum faglg egegeggaaa fofofooryrystu á sviði 
kennslu og þróunar í skólastarfi og leiðir samstarf nemenda, lu og þróunar í skólastarfi oggg leiðir sammsm tarf nemen
starfsmmannnna,a  hheieimimilala oog g skskólólasasamamféféfééfélalalagsgsgsinininss s í í heheilild.d

Meenntunar- og g hæhæfnfnisiskrk öfur
Kennnsluréttitinndi og kennsslureynsla á leikskóla- 
og//e/eða grunnskólasastitigig .
Reyynynsls a a afa  stjjórnuun,, rrekekststri oog g þrþ óuóunanarsr taarfi.
Meetntnt ðaður, huhuhugmmgmynddad raaauðuu gi, , , skskskippipulululaagshhhæfæfæf ini og 
leiððttot gahæfileikar
Hææfnnniii ííí mamamannnnnnllegum samskikkiptp um.

Leitað er aðað einstttakakaklililingngn iii semmm hehehefufufur skýra frfrframamamttít ðarsýnýnýný  í 
skólamálum, er skapandi og metnaðarfullur. Staðan er laus málum, ere  skapandi oggg metnaðarfullur. Staðaaannn er lau
frá 1. áágúst 20114.44. LL Lauauaunananakjjkjööör eru samamamkvkvkvæmæmttt sasasamnmnmninii gi LN 
og KÍ. Við skólannn e e er góð íbúð ætluð stjórnandndnda skólans 
(leiguíbúð). Umsóknarrrfrfrfrese tur er til 10. jjjúnúnú íí í 222014.  Umsókn 
skal fylgja greinagott yfirlit um nám og störf, leyfisbréf til 
kennslu og meðmæli. Umsóknum skal skila á skrifstofu 
Reykhólahrepps, Maríutröð 5a, 380 Reykhólahreppur.

RANGÁRVÖLLUM | 603 AKUREYRI | SÍMI 460 1300 | no@no.is | www.no.is

Verkstjóri og rafvirki 
á rafmagnsverkstæði 
Norðurorka hf. óskar eftir að ráða verkstjóra og rafvirkja á rafmagnsverkstæði félagsins.
Verkstjóri sér um daglega verkstjórn rafvirkja á rafmagnsverkstæði auk almennra rafvirkjastarfa.
Rafvirkjar sjá um daglegan rekstur, viðhald og nýlagnir í dreifikerfinu, þar með talið í spennistöðvum og 
aðveitustöðvum félagsins.  Þá sjá rafvirkjar um viðhald og eftirlit með rafbúnaði í húsnæði og dælustöðvum 
félagsins og rafbúnaði iðnstýrikerfa. 

Starf verkstjóra heyrir undir yfirverkstjóra á framkvæmdasviði. 
Starf rafvirkja heyrir undir verkstjóra á rafmagnsverkstæði.

Norðurorka hf. rekur vottað gæðakerfi og er hluti þess öryggisstjórnunarkerfi raforkudreifingar sem m.a. 
felur í sér reglubundna skoðun á öllum rekstrarhlutum dreifikerfisins.

Starfs- og ábyrgðarsvið

 skipulagningu verka

Menntunar- og hæfniskröfur

Meginhlutverk Norðurorku hf. er að þjónusta heimili og atvinnulíf með vinnslu og dreifingu á heitu vatni og neysluvatni, rekstri 
dreifikerfis raforku og rekstri fráveitu. 
Norðurorka hf. rekur rafveitu og fráveitu á Akureyri, hitaveitu og vatnsveitu á Akureyri, Hrísey, Eyjafjarðarsveit og á Svalbarðsströnd.  
Þá rekur Norðurorka hitaveitu á Ólafsfirði, Hörgársveit, Grenivík og í Fnjóskadal.

Auk verkstjórnarstarfa tekur verkstjóri þátt í almennum störfum rafvirkja samanber lýsingu á starfs- og ábyrgðarsviði og 
hæfniskröfum þeirra (sjá lýsingu hér fyrir neðan).

(baldur@no.is)
Upplýsingar um starfið veitir Vigfús Ingi Hauksson yfirverkstjóri í síma 460-1358
eða netfangið ingi@no.is. 
Umsóknarfrestur er til og með 8. júní. Vinsamlega takið skýrt fram í umsókn hvort sótt er um bæði störfin eða annað hvort.
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um starfið á netfangið baldur@no.is. 
Umsókn skal fylgja starfsferilskrá og afrit af prófskírteinum.

VIRÐING – FAGMENNSKA – TRAUST

Verkstjóri

Starfs- og ábyrgðarsvið

rafveitu

 dælustöðvum félagsins

Menntunar- og hæfniskröfur

 - tengingar er kostur

Rafvirki

Save the Children á ÍslandiSaveSaveSavevee thethethethett ChiCCCChCC ldrenn

sími: 511 1144
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Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Árbæjarsafn, nýtt varðveisluhús, útboð nr. 13188

• Betri hverfi 2014. Austur, útboð nr. 13229

• Breiðholtsbraut við Norðlingaholt. Göngubrú  
  og stígar, útboð nr. 13251

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

Ingólfur Gissurarson lgf.
Valhöll fasteignasala • Síðumúla 27 • Sími:588-4477.

OPIÐ HÚS Sunnud. 1.júní  2014.  Kl. 13 – 13:30   

Dalsbyggð 23, Gbæ - Glæsilegt einbýli

Glæsilegt 305 fm einbýi á frábærum stað innst í lokaðri götu skammt 
frá miðbæ Garðabæjar. Hús hannað af Kjartani Sveinssyni.  Inn- 
byggður tvöf. Bílskúr, möguleiki á aukaíbúð á neðri hæð. Húsið var  
að stæðstum hluta endurnýjað að innan fyrir 2-3 árum, s.t. nýjar  
innréttingar, tæki og gólfefni.  Gott skipulag, allt að 6 svefnherbergi, 
 3 baðherbergi.  Hagstætt íbúðarlán getur fylgt ca 60 millj.   
Ásett verð: 84,9 millj. / tilboð.   
Ingólfur Gissurarson lg.fs. sýnir S:896-5222  ingolfur@valholl.is  

OPIÐ HÚS

SUMARHÚS TIL FLUTNINGS

SÖLUSÝNING SUNNUD. 1. JÚNÍ MILLI KL. 14-15 AÐ

ENNISHVARFI 27, KÓP.  
Rúmlega 80 fm reisulegt sumarhús til flutnings.  Húsið er á tveimur 
hæðum.  Neðri hæð m. tveimur rúmgóðum svefnherbergjum. 
Baðherbergi með sturtu og tengi f. þvottavél. Eldhús m. fallegri 
innréttingu. Rúmgóð stofa, útgengt á pall. Efri hæð m. stóru 
svefnherbergi, útgengt á svalir, súðgeymslur. Annað rými sem nýta 
mætti sem sjónvarpsstofu eða útbúa annað svefnherbergi, einnig 
súðgeymslur. 
Verð: 15.9 millj.  Uppl. Jón Rafn S: 695-5520.  

Ingólfur Gissurarson lögg. fasteignasali

Opið virka daga frá kl. 9-17

Jón Rafn Valdimarsson
Lögg. fasteignasali

S: 695-5520
jonrafn@valholl.is

AUSTURKÓR 100 – 102, KÓPAVOGUR.

3ja – 4ra herbergja íbúðir í 6 íbúða húsi. Sérinngangur, stórglæsilegt  
útsýni. Bílskúr. Sérsmíðaðar innréttingar, 2 baðherbergi, geymsla og  
þvottahús innan íbúðar. Afhending í haust. Verð frá 42,5 millj. 
Nánari upplýsingar gefur Berta Bernburg, lögg. fasteignasali  
í síma 694-6369 og berta@stakfell.is

OPIÐ HÚS, sunnud. 1. júní frá kl 14 – 15. 

OPIÐ
 HÚS

SKÚLATÚNI 2        105 RVK        stakfell@stakfell.is

STAKFELL .IS                535 1000            GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

FASTEIGNASALA
STOFNUÐ 1984

LÖGGILTIR FASTEIGNASALAR: Aðalheiður Karlsdóttir   I   Berta Bernburg   I   Grétar Haraldsson

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

265 fm. . atvinnuhúsnæði á besta stað í Hafnarfirði. Innkeyrsludyr. 
Ágæt lofthæð. Tilvalið fyrir heildsölu, lager léttan iðnað ofl.
Laust strax. Upplýsingar gefur Helgi sölustjóri s. 893 2233.

Bæjarhraun – Hafnarfjörður – Atvinnuhúsnæði 
Til leigu

TIL LEIGU

Kirkjubraut 12 , Akranes - Sími 431-4045

AKRANES 
– VERSLUNARHÚSNÆÐI TIL LANGTÍMALEIGU

Til leigu verslunarhúsnæði á einni hæð (421,9 m²) á besta stað 
á Akranesi. Húsnæðið er fullfrágengið með góðum útstyllingar-
gluggum. Hentar fyrir fjölbreytta starfsemi. Mörg bílastæði. 
Staðsett við umferðarmikið hringtorg. Í næsta bili er rekin bílasölu-
umboð. Í þessu bili var áður rekin N1 verslun. 
Afhending eftir samkomulagi. 
Upplýsingar á skrifstofu Fasteignasölunnar Hákot, S: 431-4045 
/ 899-4045  hakot@hakot.is. Daníel Rúnar Elíasson, löggiltur 
fasteignasali 

Jöklafold 18, Reykajvík
Opið hús sunnud. 1. júní milli kl. 15.30-16.30
Sýnum einbýlishúsið nr. 18 við Jöklafold í Reykjavík  
alls 341 fermetrar að stærð.
Frábær staðsetning.
Kristinn B. Ragnarsson viðsk.fr/lögg. fasteignasali sími: 898-4125

Síðumúli 29 108 Reykjavík, Sími 565 1233

Skeifan fasteignasala / Suðurlandsbraut 46
108 Reykjavík / Sími 568 5556 / skeifan@skeifan.is
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Eysteinn Sigurðsson / Löggiltur fasteignasali

Heiðarbær 7 – Einbýlishús - Auka íbúð í bílskúr
Opið hús í dag laugardaginn 30. maí á milli 14 – 15

Um er að fallegt einbýlishús sem er 136.6 fm ásamt 29 fm bílskúr, 
sem hefur verið innréttaður sem einstaklingsíbúð, samtals 165 fm. 
Stofa og borðstofa með parketi. 3 svefnherbergi. Getur losnað fljótt. 
Mjög góð staðsetning. Falleg ræktuð lóð. Örstutt í óspillta náttúru í 
Elliðarárdalnum. Verð 47.8 millj.

Opið hús!

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Verð:  32,9 millj.

Hestavað1 1 0 
Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir
Jórunn Skúladóttir, Sölufulltrúi
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

Lágmúla 4  www.miklaborg.is

Lyftuhús

30m2 hellulagðar suður svalir

Innanhúss ráðgjöf Rut Kára

Glæsileg 3ja herb. íbúð við Hestavað
á efstu hæð að stærð 97,8 fm
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Borg fasteignasala
Ármúla 7

108 Reykjavík
www.fastborg.is

Birgisdóttir
Fasteignasali

 777 2882

Brandur 
Gunnarsson
Sölumaður

 897 1401 

Gunnlaugur
Þráinsson 
Sölumaður

 844 6447  

Héðinn Birnir
Ásbjörnsson
Sölumaður

 848 4806   

Hildur
Birkisdóttir  
Sölumaður

 663 4539    

Ingimar
Ingimarsson   
Fasteignasali

 519 5501     

Margrét
Gunnarsdóttir   
Sölumaður

 691 3555      

Stefán Páll
Jónsson     
Sölumaður

 781 5151     

Úlfar  Þór
Davíðsson    
Fasteignasali

 897 9030      

Bryndís
Alfreðsdóttir
Skrifstofustjóri

 519 5500  

519 5500

Brandur       
Sölumaður
 897 1401      

Brekkuhvarf 11 – Kópavogur

Opið hús hús laugardaginn 31. maí kl. 14.00-14.30 

Einstaklega fallegt og vel staðsett einbýlis 
hús með hesthúsi og bílskúr innréttuð sem 
íbúð. Stór lóð.  

Verð: 95.000.000

Ein-
býlibýlishússhús

OPIÐ
HÚS

277,2
mm2.2.

Brandur       
Sölumaður
 897 1401      

Bollasmári 2  – Kópavogur

Opið hús sunnudaginn 1. juní kl. 13.00-13.30

Fallegt einbýlishús með bílskúr. 
Möguleiki á skiptum á minni eign á 
höfuðborgarsvæðinu með sérinngang.   

Verð: 67.900.000

44
heherbrbherr ..

OPIÐ
HÚS

242,242,242,999
mmm2.

Brandur
Sölumaður
 897 1401      

Holtsvegur – Urriðaholti  Garðabæ
Borg fasteignasala kynnir nýjar íbúðir til sölu í nýju fjölbýlishúsi í Urriðaholti í Garðabæ.
Um er að ræða alls 19 íbúðir í húsi að Holtsvegi 23-25, íbúðir frá 75 til 180fm að stærð. Húsið er risið og verður með tvo 
stigaganga m/lyftu, bílastæða húsi en alls er húsið 5 hæða. Mikið hefur verið lagt í hönnun og útfærslu áöllum íbúðum, 
teiknað af Úti og Inni arkitektar. Íbúðirnar skilast fullbúnar án gólfefna. Allar íbúðir eru með útsýni en um er að ræða 
suðurhlíð í Urriðaholtið, Garðabæ. Afhending á íbúðum er áætluð í okt-nóv 2014.

Verð: 29.900.000

3
herb.

78,5
m2.

Þóra       
Fasteignasali

 777 2882

Fáfnisnes 1 – 101 Reykjavík

Opið hús sunnudaginn 1.júní  kl. 16.00-17.00

Einstaklega sjarmerandi einbýlishús með bílskúr 
á hornlóð í Skerjafirðinum.  Húsið var innréttað í 
upphafa 8 áratugarins og hefur haldið upprunalegum 
stíl m.a. með einstaklega fallegum tekk-þiljum á hluta 
veggja í stofum, innihurðum og skápum.

Verð: 92.000.000

6
herbherbrbherbee .

OPIÐ
HÚS

288,2
m2.

Þóra     
Fasteignasali

 777 2882

Hlíðarás 6 – 221 Hafnarfirði

Opið hús mánudaginn 2.júní  kl. 18.00-18.30

BORG fasteignasala kynnir einstaklega 
glæsilegt, fullbúið einbýlishús á frábærum 
útsýnisstað í Áslandinu í Hafnarfirði. Húsið 
er samtals 320 fm. þar af 36 fm. innbyggður 
bílskúr og ca 40 fm. óskráð rými (geymsla).

Verð: 92.000.000

6
herb.

OPIÐ
HÚS

282828282,82822 4 
mm2.

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Ennishvarf 3 – 203 Kópavogi

Opið hús sunnudaginn 1.júní kl. 14.00- 14.30

Borg kynnir til sölu 316,1 fm glæsilegt tveggja hæða 
einbýlishús á fallegum stað, í lokuðum botnlanga með 
góðu útsýni yfir Elliðavatn. Í húsinu eru 6 svefn-
herbergi, 2 baðherbergi, eldhús, borðstofa, stofa, 
sjónvarpshol, þvottahús, stór bílskúr og tvennar svalir.

Verð: 95.000.000

88
herbherb.

OPIÐ
HÚS

316 316
m2.

Þóra     
Fasteignasali

 777 2882

Friggjarbrunnur 5 – 113 Reykjavík

Opið hús sunnudaginn 1.júní kl. 15.00-15.30

Falleg og vel skipulögð íbúð með stórum 
suð-vestur svölum og miklu útsýni  

Verð: 31.400.000

2
herb.

OPIÐ
HÚS

90
m2.

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Þorláksgeisli 5 – 113 Reykjavík

Opið hús þriðjudaginn 3.júni  kl 17:30 - 18:00

Laus strax!
Vel skipulögð og vönduð íbúð á 3ju hæð 
í lyftuhúsi.

Verð: 37.900.000

4
herb.

OPIÐ
HÚS

140 
m2.

Stefán Páll
Sölumaður
 781 5151      

Fellahvarf  10 – 203 Kópavogur

Opið hús sunnudaginn 1. Júní kl. 15.00-15.30

Frábært útsýni úr bjartri íbúð.
Stutt í útivist og skóla.  

Verð: 41.900.000

4
herbherbe ..

OPIÐ
HÚS

138,131 8
mmm2.222

Hildur Birkis
Sölumaður
 663 4539      

Vallhólmi 14 – 200 Kópavogi 

Opið hús mánudaginn 2. júní kl. 18:00-18:30   

Einbýlishús með góðu útsýni.
Með 3gja herbergja íbúð í kjallara, með sér 
inngangi, ásamt innbyggðum 37,2 fm bílskúr.                                                                                  
Eignin er skráð 239,6 fm hjá FMR en er í raun 
um 282 fm.  

Verð: 65.000.000

xxxxx
herbherbbherbherb.

OPIÐ
HÚS

xxx,x,x xxx
mmmm22.2.

Hildur Birkis
Sölumaður
 663 4539      

Silungakvísl 4 – 110 Reykjavík

Opið hús þriðjudaginn 3. júní kl. 18:00-18:30

Einbýlishús á frábærum, skjólgóðum stað við 
útivistarparadísina í Elliðaárdal. 
Stórar suðvestursvalir með útsýni yfir 
borgina.  Tvöfaldur innbyggður 44 fm bílskúr. 

Verð: 72.500.000

EinEinEinEinEiEE ----
bbýlibýlibýlibýliýbý shússhússhússhússsh  

OPIÐ
HÚS

288 2822
mm2.

Verð frá: 28.500.000



EINBÝLI VIÐ NÁTTÚRUPERLU

Sími 512 4900 
landmark.is

Íris Hall, löggiltur fasteignasali

Landmark leiðir þig heim!þ g

* Starfsemi Landmark byggir á öflugum mannauði sem veitir afburðaþjónustu! Okkur er sönn ánægja að sjá um þín fasteignaviðskipti – þú hringir við seljum!

- Stórar jaðarlóðir með suðurgörðum.

- 200 fm hús á einni hæð – 5 herbergja.

- Afhend fullbúin án gólfefna, þó votrými flísalögð.

- Afhending í ágúst 2014 – mjög gott verð 59,5 millj.

Stórikriki 29 og 31 í Mosfellsbæ
Opið hús sunnud. 1. júní kl. 16.00 – 16.30

OPIÐ HÚS

Magnús 
Einarsson
Löggiltur

fasteignasali
Sími 897 8266

Sigurður
Samúelsson

Löggiltur
fasteignasali

Sími 896 2312

Lynghagi 17
107 Reykjavík
Einbýli með auka íbúð

Stærð: 316 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1946

Fasteignamat: 52.200.000
Bílskúr: Já

Verð: 94.000.000
RE/MAX Alpha kynnir: Veglegt einbýlishús við Lynghaga í Reykjavík. Fullbúin 50m2 aukaíbúð er í
kjallara. Við húsið stendur bílskúr og rúmgott vinnustudíó með útgengi út í fallegan garð. Húsinu er vel
við haldið og búið er að endurnýja lagnir, þak og glugga. Einstök eign á þessum vinsæla stað.
Bókið skoðun hjá Davíð Ólafssyni í síma 897 1533 eða david@remax.is

Alpha

Davíð Ólafsson
Lögg. fasteignasali

david@remax.is

Einstök eign í Vesturbænum

897 1533

Stærð : 128,4fm
Herbergi : 4
Byggingarár : 2004
Fasteignamat : 22.260.000

Glæsilegt heilsárshús á stórfenglegum stað í Hafnarskógi við Borgarfjarðarbrú.
Húsið stendur á 2,4 hektara eignarlandi sem býður uppá mikla möguleika.
Áhvílandi hagstætt. Fullt lánshæfi er á þesari eign.
Húsið er skráð sem íbúðarhús og nýtur þannig allrar þjónustu sveitarfélagsins.
Eignin getur því hentað sem íbúðareign eða frístundahús !  

Lækkað verð

domusnova.is

Höfn 3 - Hvalfjarðarsveit Verð 26.500.000

Víðir Kristjánsson
Sölufulltrúi
vidir@domusnova.is
Sími : 854-2226

Einar Hannesson
HDL.Löggiltur
fasteignasali

Mið-Árás við  
Langá - Borgarbyggð

OPIÐ HÚS UM HELGINA

 Mjög notalegt 53 fm sumarhús á einstaklega fallegu 7000 fm 
eignarlandi umvafið gróðri. Eignin er austan megin við Langá og 
er í um 15 mínútna akstursfjarlægð frá Borgarnesi.  Eignin skiptist í 
stóra stofu þaðan sem er útgengt á  pall sem er kringum allt húsið. 
Eldhús og borðstofa. Tvö svefnherbergi og lítið gestaherbergi v. 
stofu. Snyrting við anddyri. Einnig er lítil geymsla.  V. 11,9 millj.  

Opið hús um helgina, hafa má samband við Björn S: 897-8450 eða 
Önnu S: 659-0418.  

Einnig er kort m. staðsetningu hússins á fasteignir.is. 

Ingólfur Gissurarson lögg. fasteignasali
Opið virka daga frá kl. 9-17

Jón Rafn Valdimarsson
Lögg. fasteignasali

S: 695-5520
jonrafn@valholl.is

Ótrúlegt 
úrval íbúða til sölu 

eða leigu!

STÆRSTI 
HÚSNÆÐISVEFUR 
LANDSINS

Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga

frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óð f étti f ið f étti i

Blaðberinn 
bíður þín

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is






