
atvinna Allar atvinnuauglýsingar 
vikunnar á visir.is

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

Landsvirkjun ber gullmerkið í Jafnlauna- 
úttekt PwC, sem staðfestir að fyrirtækið 
greiðir körlum og konum jöfn laun fyrir 
sömu eða jafnverðmæt störf.

Sótt er um starfið á vef Capacent til og með 29. júní. 
Nánari upplýsingar veita Auður Bjarnadóttir hjá Capacent; 
audur.bjarnadottir@capacent.is og Brynjar Már Brynjólfsson 
á starfsmannasviði Landsvirkjunar; 
brynjar.mar.brynjolfsson@landsvirkjun.is. 

Landsvirkjun leitar að stöðvarverði í Fljótsdalsstöð. Starfið 
felur í sér eftirlit, viðhald og rekstur Fljótsdalsstöðvar og 
tengdra eigna.

Menntunar- og hæfnikröfur:

>  Við leitum að rafvirkja eða vélfræðingi með iðn-,   

 iðnfræði- eða tæknifræðimenntun.

>  Þekking á viðhaldi búnaðar: loft-, kæli-, vökva-  

 og rafkerfum.

>  Reynsla af verkefnum á sviði gæða- og öryggis -  

 stjórnunar.

>  Frumkvæði, skipulag, sjálfstæð vinnubrögð og  

 hæfni til að tileinka sér nýjungar.

>  Lipurð í mannlegum samskiptum og færni til að  

 ná tökum á starfi og starfsumhverfi.

Stöðvarvörður  
í Fljótsdalsstöð

Sveitarstjóri í Hvalfjarðarsveit

Nánari upplýsingar um starfið veita Gauja Hálfdanardóttir (gauja@intellecta.is) og Ari Eyberg (ari@intellecta.is) í síma 511 1225.  
Umsóknarfrestur er til og með 7. júlí nk. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is. Farið verður með allar fyrirspurnir sem trúnaðarmál. 
Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar.

Hvalfjarðarsveit er öflugt sveitarfélag með 
ríflega 600 íbúa. Náttúrufegurð er víða 
allmikil og möguleikar óþrjótandi til að njóta 
frábærrar útiveru. Hvalfjarðarsveit er dreifbýlt 
sveitarfélag með litlum íbúakjörnum. Þar eru 
næg og fjölbreytt atvinnutækifæri, öflugur  
landbúnaður og  vaxandi ferðaþjónusta. 

Mikil uppbygging hefur átt sér stað á 
iðnaðarsvæðinu við Grundartanga með 
fjölmörgum iðnfyrirtækjum. Í sveitarfélaginu er 
rekið metnaðarfullt skólastarf í sameinuðum 
leik- og grunnskóla. Hvalfjarðarsveit er í 
nálægð við þéttbýli og í góðu samstarfi við 
nágrannasveitarfélög. 

Nánari upplýsingar má finna á                 
www.hvalfjardarsveit.is. 

Starfssvið Menntunar- og hæfniskröfur

ráðgjöf    ráðningar    rannsóknir
Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225



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“.

TÆKJASTJÓRNENDUR - NOREGUR
ÍSTAK óskar eftir að ráða vana tækjastjórnendur með meirapróf til 

starfa við framkvæmdir í Noregi. Umsækjendur þurfa að geta hafið 

störf sem fyrst.

Við Grunnskólann í Hveragerði er laus  
staða þroskaþjálfa frá 1. ágúst nk. 
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. júlí nk.

Upplýsingar um störfin veitir Fanney Ásgeirsdóttir, 
skólastjóri, í gegnum  fanney@hveragerdi.is 
og í síma 660-3912.

Skólastjóri

Grunnskólinn í Hveragerði
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www.tskoli.is

kennarar óskast
Skapandi og frjóir

Margmiðlunarskólinn leitar að kennara með sérhæfingu í 

forritun og eftirvinnslu og kennara með sérhæfingu í Animation. 

Óskað er eftir kennurum með kennsluréttindi og kennslureynslu. 

Umsækjendur skulu senda ítarlega ferilskrá (portfolio) með umsókn. 

Launakjör eru samkvæmt stofnanasamningi Tækniskólans  
og KÍ. Umsóknarfrestur er til 28. júní. Umsóknir sendast á  
bg@tskoli.is. Nánari upplýsingar veitir Áslaug Maack, 
skólastjóri, í síma 514 9601 og í tölvupósti, amp@tskoli.is.

Víkingbátar ehf er ört vaxandi fyrirtæki sem framleiðir 
fiskibáta úr trefjaplasti af gerðinni Víkingur og Sómi. 
Víkingbátar er staðsett að Kistumel 20, 116 Reykjavík og 
hjá félaginu starfa reynslumiklir bátasmiðir og iðnaðar-
menn við framleiðslu og frágang báta. Vegna vaxandi 
verkefna leita Víkingbátar ehf eftir öflugum liðsmönnum í 
framleiðsludeild félagsins 
 
Helstu verkefni
   •  Vinna við trefjaplast
   •  Samsetning báta
   •  Vinna við innréttingar og frágang
   •  Handverksvinna 
Hæfniskröfur
   •  Iðnmenntun kostur 
   •  Vandvirkni og vinnusemi
   •  Reglusemi og heilsuhraustur
   •  Reynsla af trefjaplastvinnu og bátum kostur
 
Umsókn og ferilskrá sendist á  julius@vikingbatar.is 
eða aevar@vikingbatar.is
 
Umsóknarfrestur er 04.07.2014

STARFSFÓLK ÓSKAST
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VERK- EÐA TÆKNIFRÆÐINGUR SUÐURLAND

Sláturfélag Suðurlands er 107 ára, öflugt og framsækið matvælafyrirtæki í 
eigu búvöruframleiðenda á Suður- og Vesturlandi og almennra hluthafa. 
Höfuðstöðvar þess eru í Reykjavík og þar eru, auk skrifstofu, markaðs- og 
söludeildir. Á Hvolsvelli er meginhluti kjötiðnaðar staðsettur ásamt frystihúsi 
og vörudreifingu kjötvara. Sláturhús rekur félagið á Selfossi ásamt 
úrbeiningu á kjöti og pökkunarstöð. 

Nánari upplýsingar um félagið má finna á heimasíðu þess, www.ss.is.

Sláturfélag Suðurlands óskar að ráða verkfræðing / tæknifræðing í starf 
deildarstjóra í framleiðsludeild. 

Meðal verkefna eru umsjón með vöruskrá, framlegðar-, verð- og bónusútreikningar, áætlana- 
gerð, úrvinnsla framleiðsluupplýsinga, endurskoðun verkferla og þátttaka í stjórnun og 
stefnumótun innan framleiðsludeildar. Óskað er menntunar á sviði verkfræði eða tæknifræði. 
Reynsla úr matvælaiðnaði er æskileg en ekki nauðsynleg. Starfsaðstaða er á Hvolsvelli en 
starfinu fylgja bifreiðahlunnindi og því er búseta annars staðar á Suðurlandi vel möguleg.

Nánari upplýsingar gefur Guðmundur Svavarsson, framleiðslustjóri
s. 488 8200, netfang: gudmundur@ss.is.

Áhugasömum er bent á að sækja um á heimasíðu félagsins; www.ss.is undir „sækja um starf“.

Umsóknarfrestur er til 30. júní 2014.

LEX
LÖGMANNSSTOFA

Borgartúni 26
105 Reykjavík
Fax 590 2606

Hafnarstræti 94
600 Akureyri
Fax 590 2680

Sími 590 2600
lex@lex.is
www.lex.is

LEX er ein stærsta lögmannsstofa landsins með yfir 40 lögmenn innan sinna raða 
og sinnir verkefnum fyrir mörg af stærstu fyrirtækjum og stofnunum landsins.

LEX 
LEITAR AÐ 
LÖGMÖNNUM
 
LEX lögmannsstofa hefur hug á að 
bæta tveimur lögmönnum í öflugan 
hóp félagsins á eftirtöldum sviðum: 

Eignarréttur, stjórnsýsluréttur 
og rekstur dómsmála

Lögmaður með embættis- eða meistara-
próf í lögum og lögmannsréttindi, 
starfsreynslu á sviði eignarréttar og 
stjórnsýsluréttar auk haldgóðrar reynslu 
af rekstri dómsmála.  

Samkeppnisréttur

Lögmaður með embættis- eða meistara-
próf í lögum. Lögmannsréttindi eru æskileg 
ásamt starfsreynslu og/eða framhaldsnámi 
á sviði samkeppnisréttar. 

Umsóknarfrestur er til 29. júní 2014 
og skulu umsóknir sendar á umsokn@lex.is

Sölufulltrúi
Útgáfufyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir sölu-
fulltrúum í fullt starf. Um er að ræða sölu- og kynninga 
starf 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. Athugið tekjur eru árangurstengdar  
en tekjumöguleikar miklir! 
Umsóknir skulu sendar á netfangið:  
umsokn@sagaz.is fyrir 27. júní nk.  

Miklir tekjumöguleikar fyrir duglegt fólk

Uppsveitir Árnessýslu og Flói  
óska eftir félagsráðgjafa til starfa

Félagsráðgjafi óskast til starfa hjá sveitarfélögunum í uppsveitum 
Árnessýslu og Flóa.  Um er að ræða 100% stöðu.  Starfsstöð  
félagsráðgjafa er á heilsugæslunni í Laugarási. Samstarf er á 
milli sjö sveitarfélaga í Árnessýslu á sviði skóla- og velferðar 
þjónustu.  Einn forstöðumaður er yfir svæðinu og er sameiginleg 
skólaþjónustu- og velferðarnefnd. Forstöðumaður hefur yfirumsjón 
með faglegu starfi og ráðgjöf.   Sveitarfélögin bjóða upp á fjölbreytt 
verkefni á sviði skóla- og velferðarmála, svigrúm til nýrra verkefna 
og vinnubragða.
 
Helstu verkefni
   •  Félagsleg ráðgjöf og fjárhagsaðstoð
   •  Barnavernd,
   •  Málefni fatlaðra,
   •  Málefni aldraðra,
   •  Önnur verkefni sem falla undir lög um félagsþjónustu  
       sveitarfélaga.
 
Hæfniskröfur:
   •  Félagsráðgjafamenntun
   •  Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
   •  Lipurð í mannlegum samskiptum.
   •  Áhugi á þverfaglegri teymisvinnu.
   •  Hæfni í að tjá sig í ræðu og riti.
 
Umsókn með upplýsingum um menntun og starfsreynslu  berist til 
Maríu Kristjánsdóttur, forstöðumanns Skóla- og velferðarþjónustu 
Árnesþings á netfangið maria@hveragerdi.is fyrir 9. júlí 2014.  
Laun eru samkvæmt  kjarasamningi Samband íslenskra  
sveitarfélaga og Félagsráðgjafafélags Íslands. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu  
liggur fyrir.

Hótel Klettur er glæsilegt hótel aðeins steinsnar 
frá miðbæ Reykjavíkur. Okkur vantar þjónustulundað 

starfsfólk í hópinn.

Viðkomandi þarf að vera tilbúinn til að aðstoða í morgun-
verðarsal, þarf að hafa kennitölu og leyfi til að starfa á Íslandi.
Um vaktavinnu er að ræða og því þarf viðkomandi að geta 

unnið um helgar og á frídögum þegar þess þarf.

Hæfniskröfur

Hæfni í mannlegum samskiptum.

Gott skipulag og stundvísi.

Rík þjónustulund.

Enskukunnátta er skilyrði.

 Umsóknarfrestur er til 25. júní 2014 og skulu 
umsóknir berast á netfangið sigurdur@hotelklettur.is

Herbergisþerna
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Helstu verkefni:
    •    Dagleg yfirstjórn og samhæfing þjónustu og starfskrafta Velferðarsviðs. 
    •    Ábyrgð á stjórnun og framkvæmd velferðarþjónustu í umboði velferðarráðs. 
    •    Undirbúningur mála fyrir velferðarráð og ábyrgð og eftirfylgni með ákvörðunum    
          ráðsins. 
    •    Stefnumótun í velferðarmálum í samvinnu við velferðarráð. 
    •    Forysta við þróun og innleiðingu nýrra hugmynda og úrræða í velferðarþjónustu, 
          ásamt mati á árangri og eftirliti.
    •    Ábyrgð á starfs- og fjárhagsáætlun ásamt annarri áætlanagerð fyrir Velferðarsvið.
    •    Ábyrgð á rekstri og stjórnsýslu sviðsins, þ.m.t. fjármálum og starfsmannamálum.
    •    Samráð við félagasamtök og aðra hagsmunaaðila um velferðarmál. 
    •    Samstarf við opinbera aðila í velferðarmálum innanlands og utan. 
    •    Sviðsstjóri velferðarmála tilheyrir yfirstjórn borgarinnar.
 
 
 
 

Menntunar- og hæfniskröfur:
    •    Háskólamenntun og meistarapróf sem nýtist í starfi. 
    •    Leiðtogahæfileikar og farsæl stjórnunarreynsla ásamt reynslu af því að 
          leiða breytingar.
    •    Þekking og reynsla af rekstri, þjónustustarfsemi og opinberri stjórnsýslu. 
    •    Víðtæk þekking og reynsla af velferðarmálum.
    •    Þekking og reynsla af stefnumótunarvinnu.
    •    Góð hæfni í mannlegum samskiptum. 
    •    Framsýni, metnaður, frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð. 
    •    Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku, kunnátta í norrænu máli er kostur.
 

Sviðsstjóri Velferðarsviðs

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

Umsóknarfrestur er til og með 7. júlí. 
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja um starfið á vef Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf. Umsóknum þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og 
kynningarbréf. Nánari upplýsingar veitir Ragnhildur Ísaksdóttir, starfsmannastjóri Reykjavíkurborgar, í síma 411-1111 eða ragnhildur.isaksdottir@reykjavik.is

Velferðarsvið Reykjavíkurborgar fer með ábyrgð á velferðarþjónustu borgarinnar, þ.m.t. almennri félagsþjónustu og sértækri þjónustu við fatlað fólk, aldraða og börn. Í því felst stefnumótun í velferðarmálum, áætlanagerð, samþætting  
velferðarþjónustu og eftirlit í samræmi við lög, reglur, samþykktir og pólitíska stefnu í velferðarmálum. Ennfremur mat á árangri, þróun nýrra úrræða og gerð þjónustusamninga við þriðja aðila. Framkvæmd velferðarþjónustu fer fram  
á sex þjónustumiðstöðvum í hverfum borgarinnar og hjá Barnavernd Reykjavíkur. Á Velferðarsviði starfa rúmlega 2.000 starfsmenn á um 100 starfseiningum sem margar veita þjónustu allan sólarhringinn. Velferðarsvið þjónustar um  
20.000 einstaklinga á ári og eru áætluð útgjöld sviðsins árið 2014 um 23 milljarðar króna. Velferðarsvið starfar með velferðarráði og barnaverndarnefnd. Horft er til aukinnar áherslu í hverfisbundinni þjónustu sem gæti haft áhrif á  
skipulag Velferðarsviðs. Nánari upplýsingar um starfsemi Velferðarsviðs má sjá á vef Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is

Reykjavíkurborg auglýsir laust til umsóknar starf sviðsstjóra Velferðarsviðs. 

Saman náum við árangri

Samskip eru flutningafyrirtæki með starfsstöðvar víða um heim. Starfsfólk Samskipa býður viðskiptavinum faglega ráðgjöf og heildar-
lausnir á sviði flutninga- og flutningatengdrar þjónustu. Við höfum á að skipa fjölbreyttum hópi starfsfólks sem vinnur ávallt með frum-
kvæði, samheldni og þekkingu að leiðarljósi. Við leggjum áherslu á markvisst fræðslustarf og tækifæri til starfsþróunar. Öryggis- og
heilbrigðismál starfsfólks eru í fyrirrúmi og bjóðum við upp á fyrirmyndar vinnuaðstöðu. Samskip eru Menntafyrirtæki ársins 2014.

Umsóknarfrestur er til og með 29. júní nk. 
Umsóknir skulu fylltar út á www.hagvangur.is 

SAMSKIP ÓSKA EFTIR AÐ RÁÐA STARFSFÓLK 
Í INNFLUTNINGSDEILD 

Viðskiptastjóri

Starfssvið 
• Þjónusta og ráðgjöf til viðskiptavina
• Þátttaka í og eftirfylgni með markaðs- og söluáætlunum
• Ábyrgð á tilboðs- og samningagerð 
• Samskipti við erlenda samstarfsaðila 

Menntunar- og hæfnikröfur 
• Menntun á háskólastigi 
• Marktæk reynsla af markaðs- og sölustörfum
• Marktæk reynsla af B2B og erlendum samskiptum æskileg
• Öguð og sjálfstæð vinnubrögð 
• Mjög góð kunnátta í ensku, töluðu og rituðu máli 

Eiginleikar
• Góð greiningarhæfni
• Mikil kappsemi og metnaður 
• Rík þjónustulund
• Afburða samskiptahæfileikar og útsjónarsemi

Söluráðgjafi

Starfssvið 
• Sala og kynning á þjónustu innflutningsdeildar 
• Þátttaka í og eftirfylgni með markaðs- og söluáætlunum
• Þátttaka í tilboðs- og samningagerð 
• Samskipti við erlenda samstarfsaðila 

Menntunar- og hæfnikröfur 
• Menntun á háskólastigi æskileg
• Reynsla af sölustarfi æskileg
• Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð 
• Góð enskukunnátta er skilyrði 
• Rík þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum

Eiginleikar
• Góð greiningarhæfni
• Mikil kappsemi og metnaður 
• Rík þjónustulund
• Afburða samskiptahæfileikar og útsjónarsemi

Kraftur og kappsemi

Nánari upplýsingar veita:  
Elísabet Sverrisdóttir, elisabet@hagvangur.is
Rannveig J. Haraldsdóttir, rannveig@hagvangur.is
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Starfsvið:
• Daglegur rekstur sveitarfélagsins. 
• Yfirumsjón með bókhaldi og áætlanagerð.
• Vinna með sveitarstjórn og fylgja eftir ákvörðunum hennar.
• Gæta hagsmuna sveitarfélagins út á við og annast samskipti  
 við stofnanir, fyrirtæki, samtök og íbúa.

Menntunar og hæfniskröfur:
• Reynsla af rekstri og stjórnun. Góð bókhaldskunnátta skilyrði.
• Þjónustulund, skipulögð vinnubrögð og hæfni í mannlegum  
 samskiptum.
• Háskólamenntun og þekking á málefnum sveitarfélaga   
 æskileg.
• Frumkvæði til að takast á við uppbyggingu sveitarfélagsins.

Umsóknarfrestur er til 7. júli 2014.
Umsóknir ásamt ferilskrá sendist til oddvita Húnavatnshrepps 
Þorleifs Ingvarssonar, Sólheimum 541 Blönduós og veitir hann 
jafnframt frekari upplýsingar um starfið.
Símar: 452-7150  og 893-4006.  Netfang: solheim@emax.is

Húnavatnshreppur er afar víðfeðmt  sveitarfélag sem  nær frá Húnaflóa  
að  Langjökli og Hofsjökli í suðri. Grunnatvinnuvegur í sveitarfélaginu er 
landbúnaður en mikils virði er að ná fram nýsköpun í atvinnumálum . Húna-
vatnshreppur hefur   uppá  margt að bjóða varðandi ferðaþjónustu og útivist. 
Sögustaðir eru fjölmargir í sveitarfélaginu  og þar eru  gjöfular veiðiár og vötn. 
Þá er náttúrufegurð og víðsýni óvíða meira. 
Grunn- og leikskóli er á Húnavöllum, þar er einnig stjórnsýsla sveitarfélagsin 
staðsett. Íbúar sveitarfélagsins eru liðlega 400.

Margháttaðar upplýsingar um Húnavatnshrepp er að finna á heimasíðu 
sveitarfélagsins. www.hunavatnshreppur.is

Sveitarstjóri Húnavatnshrepps

Húnavatnshreppur óskar eftir að ráða sveitarstjóra.

MÆLINGAMAÐUR HAFNADEILD
REYKJAVÍK 
Laust er starf mælingamanns á hafnadeild Vegagerðarinnar Í Reykjavík.  
Um 100% starf er að ræða en starfið felst fyrst og fremst í að sinna dýptar- 
mælingum, magntöku, líkanrannsóknastarfi og almennu tæknistarfi. 
Með tilliti til aldurssamsetningar starfsmanna Vegagerðarinnar er gjarnan 
tekið við umsóknum frá yngra fólki með nýleg próf. 

Starfssvið
• Dýptar- og landmælingar
• Líkanarannsóknir
• Hönnun og eftirlit í hafnagerð
• Önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur
• Tæknifræðingsmenntun er æskileg
• Starfsreynsla á sviði land- eða dýptarmælinga
• Íslenskukunnátta
• Kunnátta í ensku 
• Kunnátta í tölfræði
• Nákvæmni og öguð vinnubrögð
• Frumkvæði og hæfni til að vinna sjálfstætt
• Hæfni í mannlegum samskiptum

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar jafnt báðum kynjum og í samræmi við starfsmannastefnu 
Vegagerðarinnar eru konur með tilskildar hæfniskröfur sérstaklega hvattar til að sækja um starfið.  

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og viðkomandi stéttarfélags. Umsóknarfrestur er til 7. júlí 2014. 
Umsóknir berist mannauðsstjóra,  netfang oth@vegagerdin.is Í umsókninni komi fram persónulegar upplýsingar 
ásamt upplýsingum um þá menntun og hæfni sem óskað er eftir,  þar með talin menntunar- og starfsferilsskrá.

Nánari upplýsingar  um starfið veitir Sigurður Áss Grétarsson framkvæmdastjóri,  í síma 522-1420.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Helstu verkefni og ábyrgð:
  •  Að vinna að uppeldi og menntun leikskólabarna 
      samkvæmt  starfslýsingu aðstoðarleikskólastjóra. 
  •  Að sinna stjórnun í leikskólanum.
  •  Að bera ábyrgð á faglegu starfi leikskólans 
      ásamt skólastjóra. 
  •  Að taka þátt í þróunarstarfi við uppbyggingu nýs skóla.
 
 

Menntunar- og hæfniskröfur:
  •  Leikskólakennaramenntun
  •  Viðbótarmenntun í stjórnun og/eða 
      kennslureynsla á leikskólastigi
  •  Góð færni í samskiptum 
  •  Frumkvæði í starfi og faglegur metnaður 
  •  Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð 
  •  Góð íslenskukunnátta

Staða aðstoðarleikskólastjóra við Ártúnsskóla
 
Laust er til umsóknar starf aðstoðarleikskólastjóra í stjórnunarteymi Ártúnsskóla. Ártúnsskóli er samrekinn  leikskóli, 
grunnskóli  og frístund. Skólinn leggur áherslu á heildstæða móðurmálskennslu, umhverfismennt og útikennslu, heilsu-
eflingu, sköpun og lífsleikni.  
 
Leitað er að einstaklingi sem hefur áhuga á að taka þátt í að byggja upp og þróa með okkur samstarf grunnskólans,  
leikskólans og frístundar.  

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

Skóla- og frístundasvið

 
Umsókn fylgi 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 29. júní 2014.
 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands vegna Félags stjórn- 
enda leikskóla. Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf
 
Nánari upplýsingar veitir Rannveig Andrésdóttir, skólastjóri, sími 411 7676. Netfang: rannveig.andresdottir@reykjavik.is  

Staða leikskólastjóra  
í Leikholti

Í Skeiða og Gnúpverjahreppi er laus staða leikskólastjóra 
Leikholts.  
Leikskólinn er staðsettur í þéttbýliskjarnanum í Brautarholti.

Leitað er eftir einstaklingi sem býr yfir leiðtogahæfileikum og er 
tilbúinn til að efla og leiða uppeldis- og menntastaf í Leikholti.

Starfssvið
• Vera faglegur leiðtogi og bera ábyrgð á daglegri starfsemi 

og rekstri leikskólans.
• Stjórnun og ráðning starfsfólks.
• Vinna að Framvindu og þróun í starfi leikskólans.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Leikskólakennaramenntun ásamt framhaldsmenntun 
 á sviði stjórnunar.
• Kennslureynsla í leikskóla eða reynsla af stjórnun leikskóla.
• Frumkvæði, metnaður og sjálfstæði í starfi ásamt skipulagshæfni.
• Hæfni og lipurð í mannlegum samskiptum.

Í leikskólanum Leikholti dvelja að jafnaði rúmlega 30 börn 
á tveimur deildum. Sjá nánar á http://leikskolinn.is/leikholt.

Ráðið verður í stöðuna til eins árs með möguleika á framhaldi.
Starfsferilskrá fylgi umsókna ásamt kynningarbréfi umsækjanda.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Kristófer Tómasson sveitarstjóri 
í síma 486-6100 eða 861-7150. Netfang kristofer@skeidgnup.is 

Í Skeiða og Gnúpverjahreppi eru um 540 íbúar. Aðalatvinnuvegur 
er landbúnaður. Auk þess er ferðaþjónusta og iðnaður stundaður 
í nokkrum mæli. Þéttbýliskjarnar eru í Árnesi og á Brautarholti. 
Grunnskóli, sundlaug og bókasafn er í sveitarfélaginu.
Náttúruperlur og sögustaðir eru margir í sveitarfélaginu.

Umsóknarfrestur er til 1 júlí næstkomandi.



Upplýsingar veitir:
Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 30. júní nk. 

Umsóknir óskast fylltar út á 
hagvangur.is

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

Fjármálastjóri

Fiskmarkaður Íslands er stærsti fiskmarkaður á Íslandi og fer u.þ.b.40% af öllu seldu magni á 
íslenskum fiskmörkuðum í gegnum félagið. Fiskmarkaður Íslands starfar á 9 stöðum: Akranesi, 
Arnarstapa, Grundarfirði, Ólafsvík, Reykjavík, Rifi, Skagaströnd, Stykkishólmi og Þorlákshöfn. 
Aðalskrifstofa fyrirtæksins er í Ólafsvík en þar er jafnframt stærsti móttökustaðurinn. Einnig rekur 
félagið öfluga flokkunar- og slægingarþjónustu á Rifi.

Fiskmarkaður Íslands hf. óskar eftir að ráða fjármálastjóra til starfa. 

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Hefur yfirumsjón með fjárreiðum og bókhaldi félagsins 
• Annast útreikning launa og samskipti við opinbera aðila sem að því snýr 
• Annast tölvukerfi félagsins og tæknimál 
• Ætlast er til að viðkomandi geti einnig leyst af/tekið þátt í verksviði sölustjóra
    og öðlist þekkingu á sölukerfum félagsins sem og tölvukerfum því tengdu 
• Annast milligöngu um viðskipti á aflamarki sem og öðrum þjónustuþáttum
    við viðskiptavini félagsins 
• Annast ásamt stöðvarstjórum mönnunarmál og innkaup á rekstrarvörum

Menntun og hæfniskröfur
• Viðskiptamenntun sem nýtist í starfi
• Þekking á Navision, Microsoft 
    hugbúnaði og færni til þess að læra 
    á sérkerfi félagsins
• Haldgóð almenn þekking á 
    sjávarútvegsmálum

Upplýsingar veitir:
Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 30. júní nk. 

Umsóknir óskast fylltar út á 
hagvangur.is

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

Leikskólakennari á Hólmavík
Leikskólinn Lækjarbrekka á Hólmavík auglýsir eftir leikskólakennara í fullt starf. 

Við leikskólann er unnið metnaðarfullt starf þar sem barnið er í brennidepli. Leitað er að hjartahlýjum og öflugum 
einstaklingi sem nýtur þess að vinna með börnum, býr yfir góðri samskiptahæfni og hefur ríka þjónustulund. 
Einnig eru skipulagshæfni og jákvæðni mikilvægir kostir.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf 11. ágúst. Vinnutíminn er kl. 8.00-16.00.

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.

HREINGERNINGARSTÖRF 
Rekstrarfélag Kringlunnar auglýsir eftir áhugasömu fólki til að sinna 
þrifum í Kringlunni. Leitað er að flokkstjóra og fólki í almenn þrif.

Kringlan er fjölbreyttur vinnustaður, enda stærsta verslunarmiðstöð Reykjavíkur, með yfir 180 verslanir, 
veitingastaði og þjónustuaðila. Kringlan kappkostar að bjóða viðskiptavinum sínum upp á hreint og 
notalegt umhverfi og þar spila fagleg vinnubrögð hjá samhentu starfsfólki stórt hlutverk.

Flokkstjóri: 
Flokkstjóri verður að búa yfir reynslu af svipuðu starfi og hafa haft mannaforráð. 

Almennar stöður: 
Almennar stöður eru tvenns konar; að sinna þrifum innandyra annars vegar og utandyra hins vegar. 
Starfshlutfall er mismunandi. Unnið er á daginn, eftir vaktakerfi, eina viku í senn.

Hæfniskröfur:
• Frumkvæði, metnaður og sjálfstæði í starfi
• Reynsla af ræstingastörfum
• Iðjusemi og rík þjónustulund
• Hreint sakavottorð
• Íslensku- eða enskukunnátta skilyrði
• 18 ára og eldri
• Snyrtimennska og stundvísi

Laun eru í samræmi við kjarasamninga Eflingar og Samtaka atvinnulífsins. Ráðningar annast Viðar J. 
Björnsson, sem svarar einnig öllum fyrirspurnum. Umsókn og ferilskrá sendist á vidar@kringlan.is eða í 
pósti á Rekstrarfélag Kringlunnar, Kringlunni 4-12, 103 Reykjavík.

Umsóknarfrestur er til 30. júní 2014 og eru bæði konur og karlar hvattir til að sækja um. Viðkomandi 
þurfa að geta hafið störf eigi síðar en 11. ágúst 2014. 

 Leikskólakennari –  
spennandi verkefni – 

Leikskólakennari óskast til starfa við leikskóla deild 
Kerhólsskóla í Grímsnes- og Grafningshreppi. 
Í Kerhólsskóla eru tvær leikskóladeildir þar sem lögð 
er áhersla á útiveru og hreyfingu og að nýta náttúruna 
til útináms og listsköp unar. Kerhólsskóli hefur nú fengið 
grænfánann í annað sinn.

Helstu verkefni og ábyrgð:
Leitað er eftir leikskólakennara sem vinnur sem hópstjóri  
á deild. Hann vinnur að uppeldi og menntun leikskólabarna 
og tekur þátt í skipulagningu faglegs starfs í teymisvinnu 
með kennurum og skólastjóra. Leik- og grunnskóladeildir 
Kerhólsskóla flytja í haust undir sama þak í nýjum og glæsi-
legum húsakynnum. Kennarar beggja skólastiga munu í sa-
meiningu þróa skólastarfið og faglega samvinnu deildanna 
á komandi skólaári. 

Hæfniskröfur:
• Leikskólakennaramenntun 
• Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum með ungum  
 börnum æskileg 
• Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum 
• Frumkvæði í starfi og faglegur metnaður 
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð 
• Stundvísi 

Starfið er laust frá 15. ágúst nk. eða eftir samkomulagi. 
Möguleiki á húsnæðis- og launahlunnindum.
Umsóknarfrestur er til 28. júní
Nánari upplýsingar gefur Sigmar Ólafsson skólastjóri 
í síma 482-2617, 863-0463 eða sigmar@kerholsskoli.is                                                                                                        
Heimasíða skólans: www.kerholsskoli.is



| ATVINNA | 

Laust er til umsóknar starf sérfræðilæknis í bæklunar-
skurðlækningum. Starfshlutfall er 100% eða skv.
samkomulagi. Starfið veitist frá 1. september 2014 eða
eftir nánari samkomulagi.

Helstu verkefni og ábyrgð
» Greining, meðferð og eftirfylgd sjúklinga með vandamál

er tengjast sérgreininni
» Þátttaka í göngudeildarþjónustu og samráðskvaðningum

og öðrum þeim störfum sem yfirlæknir deildarinnar telur
að eigi við

» Þátttaka í bakvöktum sérgreinarinnar og er það
frumskilyrði ráðningar

» Þátttaka í kennslu og vísindavinnu í samráði við yfirlækni

Hæfnikröfur
» Íslenskt sérfræðileyfi í bæklunarskurðlækningum
» Viðbótaþekking í gerviliðaaðgerðum æskileg
» Reynsla í kennslu- og vísindavinnu æskileg
» Góð samskiptahæfni

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 7. júlí 2014.
» Upplýsingar veitir Yngvi Ólafsson, yfirlæknir, netfang

ingviola@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, LSH skrifstofu skurðlækningasviðs 13A
Hringbraut, 101 Reykjavík.

» Mat stöðunefndar læknaráðs Landspítala byggist á
innsendum umsóknargögnum.

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

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

BÆKLUNARSKURÐLÆKNINGAR
Sérfræðilæknir

Embassy clerk (Adm)
The Embassy of Japan seeks a capable, 
responsible, and flexible clerk
Basic conditions for application
• Good skills in administrative works and 
 car-driving
• Good command of language (Icelandic and   
 English) and computer
• Contract renewal every 2 years

CV should be sent to the following address 
until 2 July. 

Laugavegur 182, 105 Reykjavik
Tel. 510-8600, Fax. 510-8605
e-mail. japan@rk.mofa.go.jp

Á dauðhreinsunardeild LSH við Tunguháls er laust til 
umsóknar starf sérhæfðs starfsmanns.

Í boði er einstaklingsaðlögun undir leiðsögn reyndra aðila. 
Gert er ráð fyrir að viðkomandi sæki nám í heilbrigðistækni
sem nú er í undirbúningi.

Helstu verkefni og ábyrgð
» Pökkun, röðun og dauðhreinsun verkfæra fyrir

skurðaðgerðir

Hæfnikröfur
» Góð íslenskukunnátta
» Góð samskiptahæfni
» Sjálfstæði í vinnubrögð
» Reynsla eða menntun innan heilbrigðiskerfis æskileg

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 7. júlí 2014.
» Starfshlutfall er 100%, dag- og kvöldvaktir.
» Starfið er laust sem fyrst eða eftir samkomulagi.
» Upplýsingar veitir Hrönn Harðardóttir, deildarstjóri,

hronhard@landspitali.is, sími 543 1726 og 825 3527.

DAUÐHREINSUNARDEILD
Sérhæfður starfsmaður

ARENTSSTÁL ÓSKAR EFTIR 
JÁRNIÐNAÐARMÖNNUM
Óskum eftir renni- og járniðnaðarmönnum

Upplýsingar í síma  
8221581 og 8241226

Starfsmaður á ferðaskrifstofu 
Guðmundur Tyrfingsson ehf leitar eftir metnaðar-
fullum starfsmanni með ríka þjónustulund til starfa 
á ferðaskrifstofu sinni á Selfossi. 

Hæfniskröfur: 
Góð enskukunnátta, töluð og skrifuð 
Góð tölvukunnátta 
Getur unnið sjálfstætt  
Þjónustulund og hæfni í mannlegum  
samskiptum 
Reynsla og þekking á ferðaþjónustu æskileg 

Viðskiptafræði eða sambærileg menntun  
æskileg 

Vinsamlegast sendið umsóknir á netfangið  
sb@gtyrfingsson.is. 
 

Guðmundur Tyrfingsson ehf er rótgróið ferðaþjónustu-
fyrirtæki sem var stofnað 1969. Skrifstofan er staðsett á 
Selfossi.  

Guðmundur Tyrfingsson ehf 

Ábyrgð – Fagmennska – Traust – Þjónusta - Framþróun

Hjúkrunarfræðingur við heima- 
hjúkrun - verkefnastjórastaða -  

Heilsugæslan Fjörður
Heilsugæslan Fjörður leitar eftir hjúkrunarfræðingi til 
starfa þar sem starfssviðið er í heimahjúkrun. Um er að 
ræða 80% starf verkefnastjóra. Viðkomandi þarf að geta 
hafið störf sem fyrst eða eftir nánara samkomulagi en 
umsóknarfrestur er til og með 7. júlí 2014. 

Helstu verkefni og ábyrgð
Verksvið er heimahjúkrun og hjúkrunarmóttaka á heilsu- 
gæslustöð.

Starfssvið hjúkrunarfræðinga í heimahjúkrun er m.a. 
að veita víðtæka hjúkrun vegna langvinnra sjúkdóma 
s.s.heilabilunar, geðfötlunar, líkamlegrar skerðingar  
og jafnvel líknandi meðferð. 
Stuðningur við einstaklinginn, aðstandendur og sam-
starfsfólk ásamt skipulagningu, verkstjórn og framkvæmd 
þeirrar hjúkrunar sem þörf er á hverju sinni. Samskipti og 
samvinna við aðrar sjúkrastofnanir og heilbrigðisstéttir 
með hagsmuni skjólstæðings að leiðarljósi.
Starfssvið í hjúkrunarmóttöku er mjög víðtækt, allt frá 
símaráðgjöf til bráðaþjónustu.

Hæfnikröfur
Íslenskt hjúkrunarleyfi er skilyrði. Reynsla af verk- 
efnastjórnun æskileg. Nauðsynlegt er að umsækjendur 
búi yfir fjölbreyttri reynslu í hjúkrun og hafi góða sam-
skipta- og skipulagshæfni. 
Frekari upplýsingar um starfið 
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra 
og Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga. 
Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilsskrá.  
Jafnframt skal leggja fram leyfisbréf og staðfestar  
upplýsingar um menntun. Mat á hæfni umsækjenda  
byggist á innsendum gögnum og viðtölum við um- 
sækjendur. Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt 
skulu berast Svövu Þorkelsdóttur, mannauðsstjóra  
Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, Álfabakka 16,  
109 Reykjavík. Umsókn getur gilt í 6 mánuði.
Sækja skal um starfið rafrænt á vefsíðu Heilsugæslunnar 
(www.heilsugaeslan.is) undir “laus störf” 
eða á Starfatorgi (www.starfatorg.is).
Nánari upplýsingar veitir Helga S. Sigurðardóttir –  
helga.steing.sigurdardottir@heilsugaeslan.is – 
S: 540-9400
Ingibjörg Edda Ásgeirsdóttir -  
ingibjorg.edda.asgeirsdottir@heilsugaeslan.is - 
S: 540-9400  

Heilsugæslan Fjörður
Fjarðargötu 13 - 15

220 Hafnarfjörður

Mjóifjörður Norðfjörður Eskifjörður Reyðarfjörður Fáskrúðsfjörður Stöðvarfjörður

Skíðamiðstöðin Oddsskarði óskar eftir svæðisstjóra
Laus er til umsóknar staða svæðisstjóra við Skíðamiðstöðina Oddsskarði.  

Starfsmaður mun í samstarfi við forstöðumann hafa umsjón með rekstri skíðamiðstöðvarinnar.
  Hæfniskröfur: 
           •  Færni í mannlegum samskiptum, metnaður og frumkvæði.
         •  Reynsla af stjórnun er æskileg.
         •  Reynsla af störfum á skíðasvæði er æskileg.
         •  Reynsla af vinnu við vinnuvélar/snjótroðara er æskileg.
         •  Reynsla af viðgerðum og viðhaldi á tækjum er nauðsynleg. 

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

Allar frekari upplýsingar veitir Dagfinnur Ómarsson, forstöðumaður skíðamiðstöðvarinnar, 
 í farsíma 699 1005 og á netfanginu oddsskard@oddsskard.is.

Umsóknarfrestur er til og með 1. júlí 2014. 
Umsóknir berist á skrifstofu Fjarðabyggðar, Hafnargötu 2, 730 Fjarðabyggð merkt  „Oddsskarð“ 

eða á netfangið oddsskard@oddsskard.is.

sími: 511 1144
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Vegna aukinna umsvifa erlendis leitum við að 
starfskrafti til að styrkja hugbúnaðarþróun.
Vista Data Vision er hugbúnaður í fremsta flokki til 
geymslu og birtingu sjálfvirkra mæligagna. 
Verkefnin eru fjölbreytt og má þar nefna eftirlit með 
undirstöðum, stíflum, jarðgöngum, 
umhverfismælingum og vindorku.
www.vistadatavision.com

Verkfræðistofan Vista hefur um árabil sérhæft sig í 
mælingum og eftirliti með þeim. 
www.vista.is

Verkfræðistofan Vista er reyklaus og 
fjölskylduvænn vinnustaður

FORRITARI
Við erum að leita að úrræðagóðum og 
metnaðarfullum forritara sem þekkir vel til
PHP, JavaScript, MySQL, HTML, CSS. 
Kostur að vera með puttann á púlsinum varðandi 
nýjungar fyrir vefsíðugerð | snjallsíma | spjaldtölvur.

Hæfniskröfur:
Tölvunarfræði, verkfræði eða sambærileg menntun.
Góð reynsla í forritun
Góð enskukunnátta
Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

UMSÓKNARFRESTUR er til og með 30. júní. 
Tekið er á móti umsóknum og ferilskrám á 
netfangið vista@vista.is 
Fyrirspurnir um starfið skal senda til vista@vista.is

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

STARFSMENN 
ÓSKAST 
Í VERKSMIÐJU

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

Umsóknir og meðmæli óskast sent á thorvald @
sent á thorvaldur@ev.is

EEinnig er hæ t ðinnig er hægt að fá upplýsingar í síma 843 8772772 og á staðnum.um.

Einingaverksmiðjan sérhæfir sig 
í framleiðslu forsteyptra eininganga 
til byggingaframkvæmdmddmdda. 
FyrFyrFyryry irtirtirir ækiækiækækiæ ð eð eð eð r ír r í forystu á
sínsínínsínnu su su su ssviðviðviðviðviði oi oi oi oi oi oog tg tg tg tg ttg ækjækjækjækjækjabúabaaabb naður  

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

BJARMIBJARMI 
Í ungbarnaleikskólanum Bjarma í Hafnarfirði 

er laus staða leikskólakennara frá 8. ágúst 2014. 

OkOkkukurr vavantntarar h hugugmymyndndararíkann ogg skapandi einstakling, 
sem lítur lífið björtum augum og lítur á áskoranir sem 
tækifæri til að þroskast. 
ÁÁ Bjarma er un iniðð meðð fljfljótótanandidi n námámskskrárá o ogg dadagsgskikipupulalag,g, 
ststöðöðvavavivinnnnuu, t teyeymimisvsvininnunu,, drdreieifðfða a ábyry gðg  og g forystu. 
HæHægtgt e err aðað s sækækjaja uum starfið á heimasíðu skólans 
www.leikskolinn.is/bjarmi/

NáNánanariri u upppplýlýsisingngarar v veieitata S Svavavava eeðað  Katý ý í síma 512 3330

Smith & Norland, Nóatúni 4, vill sem fyrst ráða 

rafvirkja manni með 

RafvirkiRafvirki
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REYKJAVIK LIGHTS HOTEL
YFIRÞERNA ÓSKAST

Yfirþerna hefur yfirumsjón
með þrifum hótelsins.
 

Einstaklingur þarf að geta unnið sjálfstætt,
hafa ríka þjónustulund og stjórnunarhæfileika.
Eingöngu reyklausir aðilar koma til greina.
 
Umsóknarfrestur er til 30/06
 
Umsóknir sendist á netfangið:
manager@reykjaviklights.is

kopavogur.is

Kópavogsbær

Leiðbeinandi 
í handavinnu 

Félagsmiðstöðvar eldri borgara óska eftir 
leiðbeinanda í handavinnu

Félagsmiðstöðvarnar Gjábakki, Gullsmári og Boðinn 
eru félagsmiðstöðvar fyrir eldri borgara í Kópavogi. 
Fjölbreytt tómstunda- og félagsstarf fer fram í 
félagsmiðstöðvunum. Helstu verkefni leiðbeinenda 
er að skipuleggja og veita leiðsögn á handavinnu, 
annast innkaup, uppsetning vorsýninga og stuðla 
að nýbreytni í tómstundastarfinu í samstarfi við 
forstöðumann.

Ráðningartími og starfshlutafall
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 15. 
ágúst. Um er að ræða hlutastörf og/eða fullt starf. 

Hæfniskröfur 
Reynsla og kunnátta á sviði handavinnu 

Hugmyndaríki og jákvæðni.    
Hæfni í mannlegum samskiptum.                                                                                      

Frekari upplýsingar
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Samband 
íslenskra sveitarfélaga og Starfsmannafélags 
Kópavogs. 

Umsóknarfrestur er til og með 4. júlí 2014.

Nánari upplýsingar veita forstöðumenn 
félagsmiðstöðvanna:  Gjábakki 665-2922, 
Gullsmári 665-2923 og Boðinn 665-292. Einnig 
er hægt að leita upplýsinga á frístundadeild 
Kópavogsbæjar 570-1500. 

Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja 
um starfið.

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

Vélaverkstæði og Innflutningsfyrirtæki 
óskar eftir ungum og hressum starfsmanni í

lager störf. Bílpróf er skilyrði.
Þarf að geta hafið störf strax.  
Velaverkstaedi@gmail.com

Stöður yfirlæknis og heimilislæknis 
við heilsugæsluna í Fjarðabyggð

LAUSAR LÆKNASTÖÐUR HJÁ HEILBRIGÐISSTOFNUN AUSTURLANDS:

Heilbrigðisstofnun Austurlands óskar eftir að ráða tvo 
lækna til starfa á heilsugæslusviði, með búsetu í Fjarða-
byggð. Æskilegt er sérnám í heimilislækningum. Annars 
vegar er um að ræða yfirlæknisstöðu og hins vegar stöðu 
heimilislæknis, báðar við heilsugæslu Fjarðabyggðar. 
Læknar með aðrar skyldar sérgreinar og almennir læknar 
eru einnig hlutgengir.
 
Um er að ræða fjölbreytt störf í hópi lækna sem skipta  
milli sín verkefnum,  starfssvæðum og vöktum á  
Mið-Austurlandi. 

Æskilegt starfshlutfall er 100% en hlutastarf  
kemur einnig til álita. 
Laun eru greidd skv. kjarasamningi fjármálaráðherra f.h. 
ríkissjóðs annars vegar og Læknafélags Íslands hins vegar.
Umsóknarfrestur er til 26. júlí nk. en stöðurnar eru lausar 
frá 1. september 2014, eða eftir nánara samkomulagi.
Umsóknum skal skilað til HSA á eyðublöðum er fást á  
vef Embættis landlæknis, www.landlaeknir.is.
 
Nánari upplýsingar veita:
Pétur Heimisson, framkvæmdastjóri lækninga HSA,  
s. 470-3052 & 860-6830, netf. petur@hsa.is.
Emil Sigurjónsson, forstöðumaður mannauðssviðs HSA,  
s. 470-3053 & 895-2488, netf. emils@hsa.is.

Heilbrigðisstofnun Austurlands starfar á þremur fagsviðum;  
heilsugæslu-, hjúkrunar- og sjúkrasviði. Umdæmissjúkrahús fyrir Austurland 
er í Neskaupstað. Stofnunin þjónar alls um 11.000 íbúum frá Bakkafirði til 
Djúpavogs, auk ferðamanna sem sækja Austurland heim.

Við leikskólann Óskaland Finnmörk 1, 
Hveragerði er laus staða deildarstjóra  

og leikskólakennara 
Leitað er að metnaðarfullum einstaklingum sem eru tilbúnir 
að taka þátt í faglegu starfi leikskólans.

Staða deildarstjóra:
Um er að ræða 100 % stöðu  á deild fyrir 3ja til 6 ára

Stöður leikskólakennara:
Um er að ræða 100 % stöður á mismunandi deildum.

Meginverkefni:
• Vinnur samkvæmt starfslýsingu deildarstjóra að uppeldi 
 og menntun leikskólabarna undir stjórn deildarstjóra

Menntun og hæfniskröfur:
• Leikskólakennararéttindi eða sambærileg réttindi
• Sýni jákvæðni, frumkvæði og samstarfsvilja
• Áhugi og hæfni í starfi með börnum

Áhugasamir sendi umsóknir á bæjarskrifstofu Hveragerðisbæjar 
Sunnumörk 2, 810 Hveragerði.

Til greina kemur að ráða fólk með aðra reynslu/réttindi. 

Frekari upplýsingar veitir Gunnvör Kolbeinsdóttir leikskólastjóri 
í síma: 8656297 eða í tölvupósti á netfangið: oskaland@hveragerdi.is
Umsóknarfestur er til 10. júlí n.k.

Umsóknareyðublöð má finna á vef Hveragerðisbæjrar:   
www.hveragerdi.is 

Starfið hentar jafn körlum sem konum og launakjör eru samkvæmt 
kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og viðkomandi stéttar- 
félags.

 Hefur þú áhuga  
á heilsueflandi skólastarfi?

Allir leikskólar Skóla ehf. starfa eftir Heilsustefnunni og leggja ríka 
áherslu á heilsueflingu, jákvæðan skólabrag og öflugt lærdóms- 
samfélag þar sem samvinna og gleði ríkir.  

Við leitum að samstarfsfólki sem:
• Er tilbúið til að tileinka sér starfsaðferðir og hugmyndafræði  
 leikskólans
• Hefur áhuga á heilsueflingu, umhverfismennt og umhyggjusömum  
 samskiptum
• Er tilbúið til að taka þátt í öflugri starfsþróun
• Er stundvíst, samviskusamt og leggur sig fram um að velja sér  
 jákvæð viðhorf í dagsins önn.

Skólarnir fylgja sameiginlegum matseðli í takti við Næringar- 
stefnu Skóla ehf. en hlaut það verkefni tilnefningu til Orðsporsins 
2014. Kjör kennara eru samkvæmt sérsamningi Skóla við Félag 
leikskólakennara.

Við hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um!

Heilsuleikskólinn Háaleiti,  
Ásbrú í Reykjanesbæ

Auglýsir eftir:
• Deildarstjóra í 100% starf

Heilsuleikskólinn Háaleiti er þriggja deilda leikskóli með  
um 60 börn.

Nánari upplýsingar veitir Þóra Sigrún Hjaltadóttir skólastjóri,  
sími 426-5276. Rafrænar umsóknir er hægt að leggja inn á  
http://skolar.is/Starf/ 

Heilsuleikskólinn Kór,  
Kópavogi

Auglýsir eftir:
• Deildarstjóra í 100% starf
• Leikskólakennara í 100% starf eða hlutastarf 
• Aðstoðarmatráði í 75% starf

Heilsuleikskólinn Kór er sex deilda leikskóli með um 120 börn.

Nánari upplýsingar veitir Bjarney K. Hlöðversdóttir skólastjóri, 
sími 570-4940. Rafrænar umsóknir er hægt að leggja inn á  
http://skolar.is/Starf/ 

Heilsuleikskólar Skóla ehf. eru:
Hamravellir í Hafnarfirði, Háaleiti á Ásbrú í Reykjanesbæ,

Kór í Kópavogi, Krókur í Grindavík og  
Ungbarnaleikskólinn Ársól í Reykjavík. 
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Leikskólakennarar
Við bjóðum almennum leikskólakennurum laun sem jafnast á við kjör deildarstjóra 
hjá sveitarfélögunum. 

Leikskólinn Aðalþing starfar í anda hugmyndafræði Malaguzzi frá Reggio Emilia 
og við leggjum mikið á okkur við að gera góðan skóla strax, því börn hafa ekki 
tíma til að bíða, þau eldast bara og fara frá okkur. Við reynum að upplifa ævintýrið 
í hverjum degi og leitum að fleiri leikskólakennurum til að njóta þess með okkur.  

Vilt þú vinna með mörgum öðrum leikskólakennurum á deildinni? Væri það ekki 
draumur? Við viljum ráða leikskólakennara sem elska að vinna í anda Reggio eða 
hafa löngun til að kynnast skapandi starfi, uppeldisfræðilegum skráningum og 
lýðræðsilegum þankagangi í öllu starfi skólans.

Við leitum að leikskólakennurum sem vilja vinna með öðrum leikskóla-
kennurum í góðum leikskóla sem starfar í anda Malaguzzi og Reggio Emilia

LEIKSKÓLINN 
AÐALÞING

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

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

Umsóknarfrestur er til 10. júlí 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

Verkefnastjóri tómstundamiðstöðvar
Hafnarfjarðarbær óskar eftir að ráða verkefnastjóra 
til að stýra tómstundamiðstöð. Verkefnastjóri tóm-
stundamiðstöðvar stýrir starfsemi frístundaheimilis 
fyrir 6-9 ára börn og félagsmiðstöð fyrir 10-16 ára 
börn. Næsti yfirmaður er æskulýðs- og  
forvarnarfulltrúinn í Hafnarfirði.
 
Sjá nánar á www.hafnarfjordur.is.  
 
Umsóknarfrestur er til og með 6. júlí næstkomandi.

kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

· Skólaliðar í Kársnesskóla

· Leikskólakennari/Þroskaþjálfi í sérkennslu á 
leikskólann Efstahjalla

· Leikskólakennari á leikskólann Efstahjalla

· Leikskólakennari á leikskólann Sólhvörf

· Leiðbeinandi í handavinnu fyrir eldri borgara

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  á www.kopavogur.is 

ÍMYNDAÐU ÞÉR - AÐ VINNA HJÁ 
FYRIRTÆKI SEM  HREYFIR VIÐ HEIMINUM

Starfssvið:
• Öflun nýrra viðskiptavina
   og viðskiptasambanda

ý pý p

• Greining, ráðgjöf og sala til ytri
    og innri viðskiptavina

g gj g

• Tilboðs- og samningagerð

• Stuðningur við söluteymi DHL

Hæfnikröfur:
• Metnaður og frumkvæði til að ná árangri er skilyrði
• Háskólamenntun æskileg 
• Reynsla af sölustörfum æskileg 
• Góð enskukunnátta er skilyrði
• Góð almenn tölvukunnátta
• Rík þjónustulund og sjálfstæð vinnubrögð

Við leitum að árangursdrifnum og sjálfstæðum einstaklingi sem er samvinnufús og 
reiðubúinn að takast á við krefjandi verkefni í skemmtilegu alþjóðlegu starfsumhverfi. 

Sækið um á:
dhl.rada.is

Hjá DHL, skiptir liðsheildin mestu máli. Þess vegna er það okkar markmið að laða að og halda 
hæfileikaríkasta starfsfólkinu hvar sem er í heiminum. Við bjóðum upp á áskoranir og tækifæri fyrir 
persónulega og faglega starfsþróun. Við komum auga á framlag þitt til fyrirtækisins, og í sameiningu 
leggjum við metnað okkar í að byggja upp flutningafyrirtæki á heimsmælikvarða.

SÖLUFULLTRÚI ÓSKAST
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Fjármálastjóri hjá iðnfyrirtæki
Lítið sérhæft iðnfyrirtæki í Reykjavík óskar eftir að  
ráða starfsmann til að sjá um fjármál, laun og bókhald.  
Um er að ræða 75-100% starf eftir samkomulagi.  
Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu af utanumhaldi  
um verkbókhald, og af DK bókhaldskerfinu.  
Góð enskukunnátta er skilyrði Umsóknir skilist á email 
sagastarf@hotmail.com fyrir 25 júní 2014.

BJARMIBJARMI 
Í ungbarnaleikskólanum Bjarma í Hafnarfirði 

er laus staða leikskólakennara frá 8. ágúst 2014.

OkOkkukurr vavantntarar h hugugmymyndndararíkann ogg skapap ndi einstakling, 
sem lítur lífið björtum augum og lítur á áskoranir sem 
tækifæri til að þroskast. 
ÁÁ Bjarma er un iniðð meðð fljfljótótanandidi n námámskskrárá o ogg dadagsgskikipupulalag,g, 
ststöðöðvavavivinnnnuu, t teyeymimisvsvininnunu,, drdreieifðfða ábyry gðg  og g forystu. 
HæHægtgt e err aðað s sækækjaja um starfið á heimasíðu skólans 
www.leikskolinn.is/bjarmi/

NáNánanariri u upppplýlýsisingngarar v veieitata S Svavavava eða Katý ý í síma 512 3330 

Laus störf  
Starfsfólk vantar.

Kynntu þér málið. 
Allar nánari upplýsingar veitir Einar Sveinn Ólafsson 
framkvæmdastjóri í síma 897 0303. Einnig má senda  
fyrirspurnir á einar@iskalk.is. 
Umsóknir ásamt ferilskrá afhendist á skrifstofu  Íslenska 
kalkþörungafélagsins eða á  netfangið einar@iskalk.is, 

Íslenska kalkþörungafélagið leitar að duglegum  
og jákvæðum starfsmönnum til starfa í verksmiðju  
fyrirtækisins á Bíldudal. Um afleysingar og framtíðarstörf  
er að ræða. Störfin henta jafnt konum sem körlum. 
 
Æskileg reynsla og hæfni:
     •  Öryggisvitund.
     •  Frumkvæði.
     •  Samviskusemi og vandvirkni.
     •  Jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum.
     •  Vinnuvélaréttindi

Kennari óskast við Þjórsárskóla

80% 
Staða í eins árs 
afleysingum :

Kennslugreinar : 
Íþróttir, Sund, útinám ásamt Hönnun og smíði.

Nánari upplýsingar veitir Bolette Höeg Koch skólastjóri 
sími 895 9660 netfang : bolette@thjorsarskoli.is 

Þjórsárskóli er grunnskóli fyrir 1.-7. bekk. Nemendur eru 
um 40. Þeim er kennt í fjórum kennsluhópum.  
Í Þjórsárskóla er lögð  áhersla á nýsköpun, útikennslu 
og  umhverfið. Yfirmarkmið skólans er að skila landinu 
til komandi kynslóða í betra ástandi en við tókum við því. 
Skólinn er Grænfánaskóli og hefur fengið Landgræðslu-
viðurkenninguna Fjöreggið, auk Varðliða umhverfisins.

Vefslóð www.thjorsarskoli.is 

Umsóknarfrestur er til 3. Júlí næstkomandi.

Í Skeiða- og Gnúpverjahreppi eru 540 íbúar. Þéttbýlis-
kjarnar eru við Árnes og á Brautarholti. Í hreppnum eru 
náttúruperlur á borð við Þjórsárdal. Þjórsárskóli er í 
tæplega 100 km fjarlægð frá höfuðborgarsvæðinu.

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Sérfræðingur í mannauðsmálum Fjármála- og efnahagsráðuneytið Reykjavík 201406/484
Ritari Fjármála- og efnahagsráðuneytið Reykjavík 201406/483
Lögfræðingur Fjármála- og efnahagsráðuneytið Reykjavík 201406/482
Spænskukennari Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ Mosfellsbær 201406/481
Lögfræðingur Velferðarráðuneytið Reykjavík 201406/480
Hjúkrunarfræðingar og ljósmæður LSH, vökudeild Reykjavík 201406/479
Framhaldsskólakennarar Menntaskólinn á Ísafirði Ísafjörður 201406/478
Heilsugæslulæknar Heilsugæslan í Grafarvogi Reykjavík 201406/477
Hjúkrunarfræðingar LSH, Rjóður Reykjavík 201406/476
Yfirlæknir og heimilislæknir Heilbrigðisstofnun Austurlands Fjarðabyggð 201406/475
Sérhæfður starfsmaður Landspítali, dauðhreinsunardeild Reykjavík 201406/474
Framhaldsskólakennarar Fjölbrautaskóli Suðurnesja Reykjanesbær 201406/473
Starfsmaður á starfsbraut Fjölbrautaskóli Suðurnesja Reykjanesbær 201406/472
Sérfræðilæknir LSH, bæklunarskurðlækningar Reykjavík 201406/471
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnunin Sauðárkróki Sauðárkrókur 201406/470
Heilsugæslulæknir Heilsugæslan Glæsibæ Reykjavík 201406/469
Hjúkrunarfræðingur, heimahjúkrun Heilsugæslan Fjörður Hafnarfjörður 201406/468
Iðjuþjálfi LSH, barna- og unglingageðdeild Reykjavík 201406/467
Stuðningsfulltrúi Menntaskólinn á Tröllaskaga Ólafsfjörður 201406/466
Mælingamaður Vegagerðin, hafnadeild Reykjavík 201406/465
Forvörður Þjóðskjalasafn Íslands Reykjavík 201406/464
Framhaldsskólakennari Menntaskólinn að Laugarvatni Laugarvatn 201406/463

ANDREA MAACK

 

FRAMKVÆMDASTJÓRI/COO

Helstu verkefni:

 
 
 
 
 
 

 
Menntunar og reynsla:
 
 

 
 
 

Við leitum að einstaklingi sem hefur: 
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We are looking for someone with: 
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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.

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

BÓKARI
Óskum eftir áreiðanlegri manneskju til að hafa umsjón 

með bókhaldi og reikningagerð fyrir fyrirtækin.

SÉRFRÆÐINGUR Í SAMFÉLAGSMIÐLUM
Við leitum að internetmarkaðsjéni til að sjá um

samskipti og auglýsingar á Facebook, vefsíðum okkar 
og öðrum síðum.

SKÓLASTJÓRI FATAHÖNNUNAR- & SNYRTISKÓLA
Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi með 

framhaldskólakennsluréttindi til starfa við skólann.

KENNARAR - FATAHÖNNUN
Óskum eftir kennurum með háskólamenntum í 
fatahönnun til að kenna við nýja námsbraut í 

fatahönnun á framhaldsskólastigi.

KENNARAR -  SNYRTIFRÆÐI
Óskum eftir reyndum snyrtifræðingum með 

framhaldskólakennsluréttindi til kennslu.

KENNARAR - FÖRÐUN
Leitum eftir skapandi og skipulögðum 

förðunarfræðingum.

VEGNA AUKINNA UMSVIFA VANTAR OKKUR 
ÖFLUGT FÓLK Í LIÐ MEÐ OKKUR

VIÐ LEITUM EFTIR FJÖLHÆFUM OG SKAPANDI EINSTAKLINGUM SEM GETA TEKIÐ 
ÞÁTT Í ÞEIRRI UPPBYGGINGU SEM FRAMUNDAN ER.

VERKEFNASTJÓRI - REYKJAVIK FASHION FESTIVAL 2015
RFF leitar eftir kraftmiklum einstaklingi sem hefur gaman af fjölbreytileika í starfi, og sýnir frumkvæði. 

Um er að ræða spennandi en jafnframt krefjandi starf.

Umsóknir sendist á info@rfa.is eigi síðar en
25. júní. Öllum umsóknum verður svarað.

www.rfa.is
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Útboð nr. 20178
Þeistareykjavirkjun

Flutningur og uppsetning 
vinnubúða  

 
Landsvirkjun óskar eftir tilboðum í flutning og uppsetningu  
vinnubúða á Þeistareykjum samkvæmt útboðsgögnum nr. 20178. 
 
Verkið felst í flutningi og uppsetningu 77 húseininga  ásamt   
lagnavinnu. 
Helstu magntölur eru: 
  •  Hreinlætislagnir   1150 m 
  •  Gröftur vegna lagna  1100 m3
  •  Raflagnir og ídráttarrör  10000 m
  •  Undirstöðuplattar    300 stk
  •  Uppstilling undirstöðubita   840 m 
  •  Flutningur húseininga  77 stk 
  •  Uppsetning húseininga  77 stk

Vettvangsskoðun verður 27. júní á Þeistareykjum kl. 11:00.
Vettvangskoðun verður á húseiningum á lóð Landsvirkjunar  
í Reykjahlíð 27. júní kl: 15:00. Vettvangskoðun verður á húseiningum 
við Búðarhálsstöð 30. júní kl: 11:00.
 
Verkinu skal að fullu lokið 17. október 2014.   
 
Útboðsgögn eru aðgengileg á útboðsvef Landsvirkjunar,  
www.utbod.lv.is 
 
Tilboðum skal skila á skrifstofu Landsvirkjunar,  
Háaleitisbraut 68, 103 Reykjavík,  
fyrir klukkan 12:00 þriðjudaginn 8. júlí 2014. 
Tilboð verða  opnuð  sama dag  kl. 14:00 og lesin upp  
að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Faxaflóahafnir sf. óska eftir tilboðum í verkið 
Grandagarður 16 – skrifstofur – áfangi 3

Hér er um almennt útboð að ræða og lýtur þeim reglum sem 
um það gilda. 
 
Um er að ræða framkvæmd í vesturhluta 2. hæðar og 
breytingu á inngangi og aðliggjandi rýmum á 1.hæð.  
Stærð húsnæðis er um 750 m².

Útboðið innifelur m.a. endurnýjun steyptra veggja á 1.hæð, 
endurnýjun og síkkun glugga, rif á  báruplasti í mæni og 
viðgerð á þaki með nýju járni og þakgluggum.  
Einnig skal byggja svalir og nýtt vindfang. 

Útboðið innfelur einnig smíði nýrra milliveggja, innihurða og 
glerveggja, lofta og fastra innréttinga, endurnýjun  
neysluvatnslagna og hita- og frárennslislagna og endurnýjun 
raflagna, tölvulagna, loftræstilagna og uppsetningu örygg- 
iskerfa.  
Gert er ráð fyrir að verkinu verði skilað fullbúnu  
15. desember 2014.  
Útboðsgögn má nálgast með því að senda tölvupóst og  
óska eftir því að fá sent aðgangsorð og upplýsingar um 
aðgang að útboðsgögnum
á netinu. 

Senda skal tölvupóst á:
to: steina@ask.is, jonas@ask.is, 
cc: pall@ask.is
 
VETTVANGSSKOÐUN VERÐUR MÁNUDAGINN  
23. JÚNÍ 2014  KL. 14.00 
Tilboðum skal skila á skrifstofu Faxaflóahafna sf.,  
Tryggvagötu 17 101 R. (4. hæð)  fyrir kl. 14.00 föstudaginn 
4. júlí 2014, er þau verða opnuð að viðstöddum þeim 
bjóðendum sem þess óska.

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

ÚTBOÐ

LLLeeiiiggguuíííbbbúúúðððiirr -- GGGrraaafffaaarrrvvvoogggiii, RRReeeyyykkkjjjaaavvííkk 
ooogggg HHHlllaaaðððhhhööömmrruumm,, MMMooosssfffeellllllssbbbæææ..

Íbúðir til til leigu í lengri eða skemmri tíma
fyrir einstaklinga og pör á öllum aldri.

Vandaðar nýjar tveggja og þriggja 
herb. íbúðir til leigu Fróðengi 1 – 11,
Grafarvogi 112, Reykjavík.

 • Almenn leiga til allt að tveggja ára.

 • Öryggisíbúðarleiga, ótímabundin.

Innangegnt í Borgir
menningar– og þjónustumiðstöð
Reykjavíkurborgar.

Verslunar- og þjónustumiðstöðin 
við Spöngina í göngufæri.
Golfvöllur Korpu, Egilshöllin,
góðar göngu- og reiðhjólaleiðir í 
næsta nágrenni.

Vandaðar nýlegar einstaklings
- og tveggja herbergja íbúðir
34—83 m2 til leigu í Hlaðhömrum
2, 270 Mosfellsbæ. 

Herbergi 18 m2 með eldunar– og
baðaðstöðu jafnframt til leigu.

 • Öryggisvöktun allan sólarhringinn.

 • Matsalur og félagsmiðstöð.

• Innangegnt í Hamra,
     hjúkrunarheimili.

Nánari upplýsingar í síma 522 5700 virka daga milli kl. 8 og 16
eða senda fyrirspurnir á netföngin: edda@eir.is eða sveinn@eir.is

Eir, hjúkrunarheimili og öryggisíbúðir, Hlíðarhúsum 7, 
112 Reykjavík.  ( 522 5700 milli 8:00 og 16:00 virka daga.

Útboð nr. 20179
Þeistareykjavegur

Húsavík - Þeistareykir, slitlag 
 
Landsvirkjun óskar eftir tilboðum í efra burðarlag og slitlag  
á Þeistareykjaveg frá Húsavík að Höskuldsvatni, samkvæmt  
útboðsgögnum nr. 20179. Um er að ræða efnisvinnslu og útlögn  
á efra burðarlagi og klæðingu á um 10 km langan kafla. Auk þess  
er innifalið í verkinu mölun steinefna í efra burðarlag og klæðingu  
á um 12 km langan kafla til viðbótar. 
 
Helstu magntölur eru: 
Mölun steinefna (viðbótarmagn á 12 km) 22.500  m3
Efra burðarlag   16.400 m3
Klæðing     70.000 m2
 
Verkinu skal að fullu lokið 20. september 2014.  
 
Útboðsgögn eru aðgengileg á útboðsvef Landsvirkjunar,  
www.utbod.lv.is 
 
Tilboðum skal skila á skrifstofu Landsvirkjunar,  
Háaleitisbraut 68, 103 Reykjavík,  
fyrir klukkan 12:00 miðvikudaginn 9. júlí 2014. 
 
Tilboð verða  opnuð  sama dag  kl. 14:00 og lesin upp að viðstöddum 
þeim bjóðendum sem þess óska.

Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Upphitun strætóbiðstöðva 2014,  útboð nr. 
nr. 13281.
Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod

ARENTSSTÁL ÓSKAR EFTIR 
JÁRNIÐNAÐARMÖNNUM
Óskum eftir renni- og járniðnaðarmönnum

Upplýsingar í síma  
8221581 og 8241226

HREINGERNINGARSTÖRF 
Rekstrarfélag Kringlunnar auglýsir eftir áhugasömu fólki til að sinna 
þrifum í Kringlunni. Leitað er að flokkstjóra og fólki í almenn þrif.

Kringlan er fjölbreyttur vinnustaður, enda stærsta verslunarmiðstöð Reykjavíkur, með yfir 180 verslanir, 
veitingastaði og þjónustuaðila. Kringlan kappkostar að bjóða viðskiptavinum sínum upp á hreint og 
notalegt umhverfi og þar spila fagleg vinnubrögð hjá samhentu starfsfólki stórt hlutverk.

Flokkstjóri: 
Flokkstjóri verður að búa yfir reynslu af svipuðu starfi og hafa haft mannaforráð. 

Almennar stöður: 
Almennar stöður eru tvenns konar; að sinna þrifum innandyra annars vegar og utandyra hins vegar. 
Starfshlutfall er mismunandi. Unnið er á daginn, eftir vaktakerfi, eina viku í senn.

Hæfniskröfur:
• Frumkvæði, metnaður og sjálfstæði í starfi
• Reynsla af ræstingastörfum
• Iðjusemi og rík þjónustulund
• Hreint sakavottorð
• Íslensku- eða enskukunnátta skilyrði
• 18 ára og eldri
• Snyrtimennska og stundvísi

Laun eru í samræmi við kjarasamninga Eflingar og Samtaka atvinnulífsins. Ráðningar annast Viðar J. 
Björnsson, sem svarar einnig öllum fyrirspurnum. Umsókn og ferilskrá sendist á vidar@kringlan.is eða í 
pósti á Rekstrarfélag Kringlunnar, Kringlunni 4-12, 103 Reykjavík.

Umsóknarfrestur er til 30. júní 2014 og eru bæði konur og karlar hvattir til að sækja um. Viðkomandi 
þurfa að geta hafið störf eigi síðar en 11. ágúst 2014. 

21. júní 2014  LAUGARDAGUR14



| ATVINNA | 

TÆKIFÆRI Á GRANDANUM
Fiskislóð 33, 35 og 37 

- Lóðir fyrir atvinnuhúsnæði framtíðarinnar

Einstök staðsetning 
og sjávarútsýni 
• Mögulega hægt að sameina lóðir og

auka byggingarmagn.

• Lóðir alls 12.000 fm undir atvinnuhúsnæði.
Skráð sem þrjár lóðir, möguleiki að selja 
sem eina heild eða hverja fyrir sig.

• Búið að greiða gatnagerðargjöld miðað við 
6.200 fm fasteignir.

• Miklir möguleika 
á svæði sem er í 
mikilli sókn
í Reykjavík.

Nánari upplýsingar gefur
Guðlaugur 864 5464 og
Kjartan 824 9093

Guðlaugur I. 
Guðlaugsson, 
sölumaður

Til sölu stórglæsilegt og mikið endurnýjað yfir 100 
ára gamalt sveitasetur, byggt á galiciskan hátt. 
Húsið er um 300 fm með bílskúr. Herbergin eru 3-4 
og baðherbergin 3. Stórglæsileg útiaðstaða og 
ræktunarmöguleikar. Eignin er öll hin glæsilegasta 
og hefur verið mikið endurnýjuð og að hluta endur-
byggð. Húsið stendur í nálægt við lítið þorp sem 
heitir La Caniza skammt frá landamærum Spánar 
og Portúgals. 
Ásett verð er 43,2 milljónir. Áhvílandi lán um 18,4 
milljónir með 1,3 % vöxtum. 

Frekari upplýsingar á spanarheimili.is eða hjá Finnboga 
Hilmarssyni fasteignasala, 895-1098 / finnbogi@heimili.is

Galicia – glæsilegt sveitasetur á Spáni 
Skipti á eign á höfuðborgarsvæðinu

Eignin er hægt að greiða í íslensk-
um krónum og/eða með skiptum á 
eign á höfuðborgarsvæðinu.

SUMARHÚS TIL FLUTNINGS

Rúmlega 80 fm fullbúið og reisulegt sumarhús til flutnings.  
Húsið er á tveimur hæðum.  Neðri hæð m. tveimur rúmgóðum svefn- 
herbergjum. 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.  
V. 13,9 millj.  Húsið er staðsett v. Ennishvarf 27 í Kópavogi. 
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

sími: 511 1144

Ábendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.is
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Tjarnarmýri – Seltjarnarnesi.

Glæsilegt og virkilega vel skipulagt 250,9 fm. endaraðhús 
sem er tvær hæðir og kjallari að meðtöldum 32,0 fm. bílskúr á 
Seltjarnarnesi. Stórar og glæsilegar stofur og fjögur til fimm 
svefnherbergi. Ljósar viðarinnréttingar úr aski í eldhúsi.   
Mikil lofthæð á efri hæð. Full lofthæð í kjallara. Skjólsæl og 
afgirt viðarverönd til suðurs. Hitalagnir eru í innkeyrslu og 
stéttum fyrir framan húsið. Verð 74,9 millj.

Hofslundur- Garðabæ. Endaraðhús.

Vel skipulagt 158,0 fm. endaraðhús á einni hæð með  
innbyggðum 27,0 fm. bílskúr á góðum stað neðst í Lundunum 
í Garðabæ. Samliggjandi bjartar stofur. Eldhús með nýlegum 
ljósum viðarinnréttingum. Útgengi á verönd bæði úr stofu 
og úr eldhúsi. Tvö herbergi ( þrjú á teikningu). Ræktuð lóð. 
Geymsluloft yfir bílskúr. Vel staðsett eign innst í botnlanga.
Verð 49,9 millj 

Stallasel - Rvk. Einbýlishús á útsýnisstað.

377,1 fm. einbýlishús sem er tvær hæðir auk kjallara að 
meðtöldum 41,7 fm. innbyggðum tvöföldum bílskúr. Sér íbúð  
er í kjallara. Rúmgóð stofa og borðstofa. Eldhús með eika 
rinnréttingu. Fimm herbergi. Gengið út á svalir/bílskúrsþak  
af stigapalli. Í kjallara eru auk sér íbúðar  herbergi/hobbýher-
bergi og góðar geymslur.  Húsið er afar vel staðsett í enda 
götu og nýtur mikils útsýnis af báðum hæðum.  
Lóðin er ræktuð 800,0 fm. að stærð. Verð 64,9 millj

Aratún- Garðabæ.

Mjög gott um 212,2 fm. einbýlishús á einni hæð að meðtöldum 
36,9 fm. bílskúr. Bílskúr er innréttaður sem vinnustofa, en 
getur einnig nýst sem studíóíbúð. Rúmgóðar stofur með arni. 
Garðstofa með útgangi á verönd. Opið eldhús með nýlegri 
háglansinnréttingu. Þrjú til fjögur herbergi. Ræktuð lóð með 
afgirtri viðarverönd. Verkfæraskúr er á lóð.  
Hellulögð innkeyrsla með hitalögn. Verð 53,9 millj.

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.

S. 896 8767

www.egfasteignamiðlun.is

SÓLTÚN 13 (BJALLA 305) 39,9 millj.

OPIÐ HÚS
Sunnudag milli kl. 13 - 14 

einar@egfasteignamidlun.is

Falleg ca. 110 fm íbúð á 3.hæð ásamt stæði í 
lokaðri bílgeymslu í góðu fjölbýlishúsi með lyftu 
miðsvæðis í Reykjavík. Stofa, borðstofa og tvö svefnher-
bergi. Þvottahús innan íbúðar. Suðursvalir sem snúa í 
einstaklega fallegan verðlaunagarð. Frábær staðsetning 
með bæði miðbæinn, sjávarsíðuna og útivistarparadísina í 
Laugardal í göngufæri.

Sóltún 20, 105 Rvk

LAUGAVEGUR 96 - ÍBÚÐ 201

Ný og glæsileg 3-4 herbergja íbúð ofarlega á Laugavegi. Einstakt 
tækifæri til að eignast fallega eign í hjarta borgarinnar. Íbúðin er laus 
til afhendingar við kaupsamning. Verð 54,9 millj. Björt og falleg íbúð, 
sérsmíðaðar innréttingar, suðursvalir. Nánari upplýsingar gefur Berta 
Bernburg, lögg. fasteignasali, í síma 694-6369 og berta@stakfell.is

OPIÐ HÚS sunnud. 22. júní frá kl 14 – 14:30.

SKÚLATÚNI 2        105 RVK        stakfell@stakfell.is
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FASTEIGNASALA
STOFNUÐ 1984

LÖGGILTIR FASTEIGNASALAR: Aðalheiður Karlsdóttir   I   Berta Bernburg   I   Grétar Haraldsson

OPIÐ
 HÚS

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Verð:  29,9 millj.

Þingvallavatn8 0 1
S e l f o s s

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

Lágmúla 4  www.miklaborg.is

Fallegur bústaður 83 m²
Sólskáli 17 m² af heildarstærð
Bústaðurinn stendur hátt, sólar nýtur
við frá morgni til kvölds.
Einstök staðsetning í landi Nesja,
efst í enda botnlanga
Kjarri vaxið land/Mikið útsýni

Sumarhús Nesjar

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Verð:  13,9 millj.

Snorrastaðir8 4 0
Laugarvatn

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

Lágmúla 4  www.miklaborg.is

Bústaður að stærð 41,8 m2

Eignarland 2000 m2

Einstakt land með miklum gróðri
Rotþró 2004
Hitaveita 10 m frá bústað

Sumarhús við Laugarvatn

AUSTURKÓR 43 - 47 , KÓPAVOGUR
NÝ 3-4 HERBERGJA RAÐHÚS Á EINNI HÆÐ

160fm raðhús með innbyggðum bílskúr. Góð staðsetning í Austurkór í jaðri byggðarinnar þar sem er gott 
útsýni. Stutt er í skóla, verslanir og þjónustu. Mikið er lagt í þessi hús og vel fyrir öllu hugsað.  
Upplýsingar gefur Ómar Guðmundsson, sölumaður Stakfells í síma 696-3559 og omar@stakfell.is

OPIÐ HÚS LAUGARDAG KL 13-13:30

SKÚLATÚNI 2        105 RVK        stakfell@stakfell.is

STAKFELL.IS                535 1000            GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI
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Landmark leiðir þig heim! þ g – Þú hringir við seljum!g j

Sími 512 4900 
landmark.is

Benedikt
Ólafsson
sölufulltrúi

Sími 661 7788

Magnús
Einarsson

Löggiltur
fasteignasali

Sími 897 8266

Sigurður
Samúelsson

Löggiltur
fasteignasali

Sími 896 2312

Sveinn
Eyland
Löggiltur

fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall
Löggiltur

fasteignasali

Þórarinn
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Kristberg
Snjólfsson
Sölufulltrúi

Sími 892 1931

Eggert
Maríuson
Sölufulltrúi

Sími 690 1472

Haraldur
Ómarsson
sölufulltrúi

sími 845 8286

Sigurður Fannar
Guðmundsson

Sölufulltrúi
Sími 897 5930

EINSTAKLEGA FALLEGAR SUMARBÚSTAÐALÓÐIR
- Tvær fallegar samliggjandi sumarhúsalóðir í landi Leirubakka í Landsveit.
- Mikið óbyggt svæði umhverfis lóðirnar gefur einstaka möguleika á ósnortnu landrými.   
- Stærð lóðanna er alls 1,4 hektarar eða 7000 fm hvor um sig. 
- Verð fyrir staka lóð er 1.750.000 kr. 

og verð fyrir tvær lóðir er 3.200.000 kr.

SÓLVALLAGATA 63 – 101 RVK
- Einstaklega glæsilegt 7 herbergja 233,4 fm. einbýlishús á þremur hæðum með bílskúr. 
- Húsið hefur fengið gott viðhald og verið mikið endurbætt á vandaðan hátt.
- Eignin er frábærlega staðsett og 2 bílastæði við bílskúr.
- Stór sólpallur sem snýr til suðurs með heitum potti.
- V. 87,5 millj.

SKJÓLBRAUT 7 - 200 KÓP.
-  293,7 fm. 5 herb.  Glæsilegt einbýlishús
-  Frábært fjöldskylduhverfi, glæsilegur garður vel viðhaldið hús. 
-  Tvær íbúðir / útleigu möguleiki.
-  STUTT Í SKÓLA OG ALLA ÞJÓNUSTU.
-  Bílskúr 28,1 fm.
-  V.  84,7 millj.

VINDAKÓR 5-7  - 203 KÓP
- 4 herbergja íbúð á jarðhæð, alls 132,8 fm. Sérinngangur.
- Íbúðinni fylgir stæði í  lokaðri bílageymslu og hellulögð suðurverönd. 
- Vandar innréttingar og gólfefni, granít borðplötur í eldhúsi.
- V. 36,9 millj.

JÓNSGEISLI – 113 RVK
-Endaraðhús 215 fm með innb.bílskúr
-Miklar sólverandir í kringum hús
-Fjögur svefnherbergi
-Snyrtilegt og vel skipulagt
- V. 59.9 millj.

Hafðu samband 
SIGURÐUR SAMÚELSSON
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

Hafðu samband 
BENEDIKT ÓLAFSSON
Sölufulltrúi. Sími 661 7788

Hafðu samband 
MAGNÚS EINARSSON
Lögg. fasteignasali. Sími 897 8266

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN
sölustjóri. Sími 770 0309

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN
sölustjóri. Sími 770 0309

AUSTURKÓR – 203 KÓP

-Nýjar 4ra herbergja íbúðir
- Afhentar fullbúnar að öllu leiti
- Vandaðar innréttingar frá AXIS
- Suður svalir / verönd
- V. 35.9 millj.

BERJAVELLIR 2 – 221 HFJ

- 3ja herbergja, 78,6 fm íbúð á 3. Hæð í lyftuhúsi
- Stæði í bílageymslu fylgir
- Sérinngangur af svölum
- V.  22,9 milljónir

LÆKJARÁS 3 – 110 RVK
- Glæsilegt 392 fm einbýlishús á fallegum stað í Árbæ. Tvöfaldur bílskúr
- Frábært skipulag – rúmgóð herbergi. 
- Mikið endurnýjað hús á afara vandaðan og smekklegan hátt
- Fjögur – fimm svefnherbergi.  Þrjú baðherbergi.  
- V. 97 milljónir Hafðu samband 

SIGURÐUR SAMÚELSSON
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

OPIÐ HÚS

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

LAUST S
TRAX

LAUST S
TRAX

Hafðu samband 
SIGURÐUR SAMÚELSSON
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

STÓRIKRIKI 29 – 31 – 270 MOS
- Nýtt og glæsilegt 200 fm einbýli á einni hæð
- Suðurgarður – jaðarlóð – útsýni
- Afhent fullbúið án gólfefna, votrými flísalögð
- V. 59,5 milljónir

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 23. júní FRÁ 18.00 – 18.30

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 23. JÚNÍ FRÁ 17.00 – 17.30

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 23. júní FRÁ 20.00 – 20.30 OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 23. júní FRÁ 17.00 – 17.30







Internet á ljóshraða
Við bjóðum upp á internet á ljóshraða til 80 þúsund heimila. Það er einfalt að 
athuga hvort þitt heimili er tengt, á 365.is geturðu séð hvort þú kemst á ljóshraða. 

Internet og heimasími fylgir áskrift að Skemmtipakkanum, Golfstöðinni, 
Fjölvarpi Veröld, Sportpakkanum, Stóra Pakkanum og Risapakkanum.

Hægt er að nálgast allar nánari upplýsingar og panta tengingu á 365.is 
eða með símtali í þjónustu- og tækniver 365. Svo tökum við vel á móti þér 
í verslun okkar í Skaftahlíð 24.Frá 3.490 kr.

Greiða þarf 2.610 kr. aðgangsgjald.

Fr

Gre

Þjónustuver 512 5100  |  Opið 9–22 virka daga og 10–22 um helgar 
Tækniver 512 5100  |  Opið 10–20 virka daga og 12–20 um helgar 
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Nú getur þú fengið mikinn hraða,
meiri hraða og miklu meiri hraða.

NÝTT! jónustu  og tækniver
aftahlíð 24.
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