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Stjórnunarstörf hjá Heilbrigðisstofnun Suðurlands

Nánari upplýsingar um störfin veitir  Herdís Gunnarsdóttir forstjóri, netfang forstjori@hsu.is, sími 480-5100. Umsóknarfrestur er til og 
með 17. nóvember nk. Farið verður með allar fyrirspurnir sem trúnaðarmál. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að 
fylgja staðfestar upplýsingar um menntun, fyrri störf og reynslu.

 
Heilbrigðisstofnun Suðurlands (HSU) var 
stofnuð 1. október 2014, í víðfeðmasta 
heilbrigðisumdæmi landsins, við sameiningu 
Heilbrigðisstofnunar Suð-Austurlands (HSSa), 
Heilbrigðisstofnunar Suðurlands (HSu) og 
Heilbrigðisstofnunar Vestmannaeyja (HSVe).

Heildarframlag til HSU á fjárlögum 2015 er 
um 3,6 milljarðar króna og hjá stofnuninni 
starfa ríflega 500 manns. Fjöldi íbúa á 
svæðinu eru um 26.000 manns.

Hlutverk HSU er að leggja grunn að skipulagi 
almennrar heilbrigðisþjónustu og tryggja 
íbúum í heilbrigðisumdæmi Suðurlands og 
öðrum þjónustuþegum, s.s. ferðamönnum 
á svæðinu, jafnan aðgang að bestu 
heilbrigðisþjónustu sem á hverjum tíma er 
tök á að veita.

Skipað verður í stöðurnar frá 1. janúar 2015.

Heilbrigðisstofnun Suðurlands auglýsir laus til umsóknar störf framkvæmdastjóra lækninga og 
framkvæmdastjóra hjúkrunar.

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

Framkvæmdastjóri lækninga                                     
Helstu viðvangsefni og ábyrgð

Fagleg forysta um læknisfræðilega þjónustu við sjúklinga
Yfirsýn og mótun skipulags fyrir heilsugæslu og 
sjúkrahúsþjónustu á öllum starfstöðvum
Samhæfing  á sviði heilsugæslu og sjúkrahúsþjónustu         
við læknisfræðilega meðferð
Stefnumótun, markmiðasetning og árangursmælingar
Uppbygging og samnýting mannauðs og liðsheildar       
ásamt ábyrgð á starfsmannamálum
Ábyrgð á áætlanagerð og  rekstri 
Efling kennslu, endurmenntunar og uppbygging   
starfsnáms lækna 
Innleiðing nýjunga

Framkvæmdastjóri hjúkrunar                          
Helstu viðvangsefni og ábyrgð

Fagleg forysta um hjúkrun og þjónustu við sjúklinga
Yfirsýn og mótun skipulags fyrir heilsugæslu og 
sjúkrahúsþjónustu á öllum starfstöðvum
Samhæfing  á sviði heilsueflingar,  forvarna og 
hjúkrunarþjónustu
Stefnumótun, markmiðasetning og árangursmælingar
Uppbygging og samnýting mannauðs og liðsheildar 
ásamt ábyrgð á starfsmannamálum
Ábyrgð á áætlanagerð og  rekstri. 
Efling kennslu, endurmenntunar og uppbygging 
sérhæfingar í hjúkrun
Innleiðing nýjunga

á

Menntunar- og hæfniskröfur

Brennandi áhugi á þróun þjónustu og uppbyggingu       
nýrrar Heilbrigðisstofnunar Suðurlands
Reynsla af umbótaverkefnum, teymisvinnu og 
breytingastjórnun í heilbrigðisþjónustu
Framúrskarandi leiðtoga- og samskiptahæfileikar
Farsæl stjórnunar- og rekstrarreynsla
Mjög góð hæfni í tjáningu í ræðu og riti
Frumkvæði, áreiðanleiki, drifkraftur, þrautseigja og 
árangursmiðað viðhorf
Íslenskt lækningaleyfi og sérfræðileyfi lækninga eru      
skilyrði og viðbótarmenntun í stjórnun er æskileg

Menntunar- og hæfniskröfur

Brennandi áhugi á þróun þjónustu og uppbyggingu 
nýrrar Heilbrigðisstofnunar Suðurlands
Reynsla af umbótaverkefnum, teymisvinnu og 
breytingastjórnun í heilbrigðisþjónustu
Framúrskarandi leiðtoga- og samskiptahæfileikar
Farsæl stjórnunar- og rekstrarreynsla
Hæfni í tjáningu í ræðu og riti
Frumkvæði, áreiðanleiki, drifkraftur, þrautseigja og 
árangursmiðað viðhorf
Íslenskt hjúkrunarleyfi og viðbótar- eða framhalds-
menntun í hjúkrun eru skilyrði og viðbótarmenntun í 
stjórnun æskileg

Framkvæmdastjóri Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga

Nánari upplýsingar um starfið veita Gunnar Þorgeirsson, formaður stjórnar SASS í s. 892 7309 og Þorvarður Hjaltason, framkvæmdastjóri 
SASS í s. 480 8200. Umsóknarfrestur er til og með 16. nóvember n.k. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að fylgja 
ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf. Farið verður með allar fyrirspurnir sem trúnaðarmál. 

Samtök sunnlenskra sveitarfélaga er öflugur 

samstarfs- og þjónustuvettvangur um hagsmunamál 

sveitarfélaga, íbúa og atvinnulífs á Suðurlandi. Á 

vegum samtakanna er veitt ráðgjöf í atvinnu- og 

menningarmálum á Suðurlandi og jafnframt veittir 

styrkir í þeim málaflokkum. SASS vinnur einnig 

að ýmsum greiningar- og þróunarverkefnum til 

hagsbóta fyrir landshlutann á sviði byggðaþróunar 

s.s verkefnið Sóknaráætlun Suðurlands. Þá 

sér  SASS um rekstur ART teymisins sem er 

meðferðarúrræði fyrir börn og unglinga með 

hegðunar- og tilfinningaraskanir. Auk þess sinnir 

SASS skrifstofuþjónustu fyrir byggðasamlög 

og samstarfsverkefni á Suðurlandi. Á vegum 

samtakanna starfa 12 starfsmenn.

Nánari upplýsingar um SASS má finna  á heimasíðu 

samtakanna www.sass.is og upplýsingar um 

Suðurland á www.sudurland.is.

Helstu verkefni Menntunar- og hæfniskröfur

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



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

Sérfræðingur á fjármálastöðugleikasviði; lausafjármál

Sótt skal um störfin á heimasíðu Seðlabanka Íslands, www.sedlabanki.is, í síðasta lagi mánudaginn 17. nóvember næstkom-
andi. Umsóknir gilda í sex mánuði. Við ráðningar í störf hjá Seðlabanka Íslands er tekið mið af jafnréttisstefnu og jafnréttis-
áætlun bankans. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Helstu verkefni:

gjalddagamisræmi á eignum og skuldum til lengri tíma
Fjármálastöðugleika

-
sviðum fjármálastöðugleika

Hæfniskröfur:
-

fræði, verkfræði, tölfræði eða öðrum sambærilegum 
greinum.

máli

Upplýsingar um störfin veitir Sigríður Benediktsdóttir, framkvæmdastjóri fjármálastöðugleika, 
sigridur.benediktsdottir@sedlabanki.is.

Seðlabanki Íslands óskar eftir að ráða sérfræðing á sviði fjármálastöðugleika, lausafjármál. Um er að ræða 100% starfshlut-

fylgist með þróun fjármálakerfisins bæði hér á landi og erlendis, styrk þess og skilvirkni og áhrifum efnahagslegra þátta á 
-

málakerfisins, með það að markmiði að koma auga á veikleika sem gætu leitt til alvarlegra áfalla.  

lánastofnanir uppfylli lágmarkskröfur reglna Seðlabanka Íslands um laust fé og fjármögnun á hverjum tíma. Auk þess er 
viðamikil greining framkvæmd á lausafjárstöðu lánastofnana til að greina lausafjáráhættu einstakra lánastofnana og fjár-

Seltjarnarnesbær               seltjarnarnes.is 

Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar eru konur 
jafnt sem karlar hvött til að sækja um störf. Launakjör eru 
samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og 
hlutaðeigandi stéttarfélaga.

www.seltjarnarnes.is

 Laus störf 
Grunnskóli Seltjarnarness – Skólaskjól 
(5959200, olina@grunnskoli.is og ruth@grunnskoli.is) 

•  Starfsfólk vantar í hlutastörf í Skólaskjóli, lengdri 
viðveru fyrir nemendur í 1.-4.bekk. 

Umsóknarfrestur er til 9. nóvember næstkomandi. 

Gallery Restaurant – Hótel Holt
Það er stutt í aðventuna og allt að fyllast hjá okkur.
Þess vegna leitumst við eftir þjónum og aðstoðarfólki í sal til 
þess að veita gestum okkar frábæra þjónustu.

Viðeyjarstofa
Gallery Restaurant sér um allar veitingar í Viðeyjarstofu þar 
sem boðið er upp á flotta jólahátíð á aðventunni. Í eyjunni 
fögru vantar okkur einnig þjóna og aðstoðarfólk í sal.
Aðallega er um kvöld og helgarvinnu að ræða og nauðsyn-
legt er að hafa reynslu af veitingastörfum.

Ferilskrá með mynd sendist á umsokn@holt.is

Gallery Restaurant – Hótel Holt. www.holt.is

VISTOR LEITAR AR AÐ ÖFLUGUM DEILDARSTJÓRA VIÐSKIPTAÞRÓUNAR.V
m er að ræða nýja stöðu hjá Vistor og mun starfsmaður heyra beint undir framkvæmdastjóra Vistor. æða nýja stöðu hjá Vistor og mun starfsmaður heyra beint undir fUm 

kmið viðsviðskiptaþróunar er að greina og sannreyna ný viðskiptatækifæri.Markmi

GILDI VISTOR ERU ÁREIÐANLEIKI, HREINSKIPTNI OG FRAMSÆKNI. WWW.VISTOR.IS

• Háskólamenntun á sviði heilbrigðis og/eða viðskipta.

• Mjög góð samskiptahæfni, frumkvæði og fagmennska.

• Jákvætt viðhorf og metnaður til að ná markmiðum, þrautseigja.

•

•

• Samningatækni.

•

•
að mæta þeim.

• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti, á íslensku jafnt sem ensku.

•

• Á sammerkt með Vistor að hafa gildin áreiðanleika, hreinskiptni og framsækni

•

• Móta og stýra aðgerðum til að mæta þeim
í samvinnu við framkvæmdastjóra.

• Náið samstarf við framkvæmdastjóra Vistor

•

HÆFNISKRÖFUR HELSTU VERKEFNI OG ÁBYRGÐ

SPENNANDI TÆKIFÆRI  
Í VIÐSKIPTAÞRÓUN

UMSÓKNARFRESTUR ER TIL OG MEÐ 10. NÓVEMBER N.K. Aðeins er tekið við umsóknum rafrænt í gegnum heimasíðu Vistor. Umsækjendur skili inn greinargerð  

VISTOR HF

vörum á Íslandi og er samstarfsaðili fjölmargra

rannsóknir, auk þess að hafa milligöngu um



www.alcoa.is

Við leitum að rafiðnaðarmanni og véliðnaðarmanni í dagvinnustörf á kranaverkstæði Alcoa Fjarðaáls. 
Starfsmenn kranaverkstæðis sinna fyrirbyggjandi viðhaldi á búnaði sem notaður er í kerskála og 
kersmiðju Fjarðaáls. Verkefnin eru fjölbreytt og starfsmenn vinna saman í teymi þar sem jákvæð 
samskipti eru mjög mikilvæg. Gerð er krafa um sterka öryggisvitund og metnað til að ná árangri. 

Alcoa Fjarðaál
Alcoa Fjarðaál hefur stöðugar umbætur að leiðarljósi. Umhverfi, heilsa og öryggi eru forgangsmál. 
Mikið er lagt upp úr góðum aðbúnaði, teymisvinnu, öflugu félagsstarfi og stuðningi við samfélagið. 
Starfs- mönnum bjóðast fjölbreytt tækifæri til starfsþróunar.

Frekari upplýsingar um störfin veitir Valgerður Vilhelmsdóttir í gegnum netfangið 
valgerdur.vilhelmsdottir@alcoa.com eða í síma 470 7700.

Við hvetjum jafnt konur sem karla til að sækja um.

Skriflegri umsókn skal skilað á www.alcoa.is.

Umsóknarfrestur er til og með mánudeginum 10. nóvember.

Iðnaðarmenn á kranaverkstæði

Fanney Jóna Gísladóttir hefur starfað sem véliðnaðarmaður á kranaverkstæði Fjarðaáls frá árinu 2006.
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Malbikunarstöðin Höfði HF
Sævarhöfða 6-10  •  110 Reykjavík  •  Sími: 587 5848  •  Fax: 587 5576

Pósthólf 10032  • 130 Reykjavík  •  Kt. 581096-2919  •  Vsk: 52200

Malbikunarstöðin Höfði h.f. óskar eftir:
Meiraprófsbílstjórum til aksturs á vörubifreiðum  

í snjóhreinsun og hálkueyðingu.
Upplýsingar veitir verkstjóri í síma 693 5870 

milli kl. 7.30 og 17.00 virka daga.

Læknaritari
Laus er til umsóknar 50% staða læknaritara. Vinnutími er 
samkomulagsatriði.

Við leitum að læknaritara sem býr yfir sveigjanleika, sjálf-
stæði og frumkvæði í starfi. 

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi SFR og fjármála-
ráðherra auk stofnanasamnings SFR og Reykjalundar. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Astrid Sörensen 
yfirlæknaritari í síma 585 2040  astrids@reykjalundur.is 
Umsóknarfrestur er til 16. nóvember 2014

Umsóknarform og upplýsingar um Reykjalund má finna á 
heimasíðunni: www.reykjalundur.is
Reykjalundur, endurhæfingarmiðstöð SÍBS.  Sími 585 2000 

Reykjalundur, endurhæfingarmiðstöð SÍBS.  
 Sími 585 2000 – www.reykjalundur.is

www.tskoli.is

Verkefnastjóri 
óskast

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á  
tskoli.is/storf-i-bodi. Fyrirspurnir og umsóknir um  
starfið skulu sendar til Baldurs Gíslasonar skólameistara  
á bg@tskoli.is fyrir 10. nóvember 2014.

Tækniskólinn leitar að verkefnastjóra til að þróa og leiða nýtt diplómanám 

í vefþróun sem hefjast mun haustið 2015. Námið er tveggja ára nám í 

dagskóla á fjórða þekkingarþrepi sem skiptast mun í fjóra námshluta.

Hlutverk verkefnastjórans er að skipuleggja námið í samræmi við námskrá 

sem fyrir liggur, skipuleggja kennsluna, ráða kennara og byggja upp aðstöðu, 

sem og að mynda samstarf við innlenda og/eða erlenda háskóla til 

viðurkenningar á náminu sem fyrri hluta B.S.-náms.

Hæfniskröfur eru:
• Menntun sem nýtist í starfi
• Þekking og reynsla af vefforritun
• Góðir skipulags- og samstarfshæfileikar

Fjölbreytt störf  
á Upplýsingatæknisviði

Hönnuður - Enterprise Architect
Tæknihögun er deild innan Hugbúnaðarlausna sem leiðir  
upplýsingatæknistefnu bankans.

Helstu verkefni:
•  Leiða vinnu með grunnkerfahópum um uppbyggingu og útfærslu á tæknihögun
•  Umsjón og eftirfylgni á þróunarmynstrum, kóðareglum og sniðmátum
•  Þróun og viðhald upplýsingatæknistefnu
•  Hönnun og val á lausnum til að styðja við stefnu bankans

Þekking og reynsla
•  Háskólamenntun sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun æskileg
•  Víðtæk þekking og reynsla af upplýsingatækni
•  Þekking á þjónustumiðaðri högun upplýsingakerfa
•  Þekking og reynsla af Agile aðferðafræði æskileg
•  Reynsla af starfi hjá fjármálafyrirtæki æskileg

Nánari upplýsingar veitir Jóhann Friðgeir Haraldsson 
johann.fridgeir.haraldsson@islandsbanki.is, sími 844 4065. 

Viðskiptagreinir - Senior Business Analyst
Dreifileiðalausnir eru deild innan Hugbúnaðarlausna sem er ábyrg  
fyrir þróun Netbankans, innri og ytri vefja og snjalllausna. 

Helstu verkefni:
•  Lykilaðili upplýsingatækni varðandi viðskiptalega greiningu og þróun  

á dreifileiðum bankans
•  Situr í breytingaráði með starfsmönnum viðskiptaeininga
•  Þátttakandi í tæknilegri stefnumótun og útfærslu lausna

Þekking og reynsla
•  Háskólamenntun sem nýtist í starfi
•  Framúrskarandi greiningarhæfni
•  Víðtæk þekking á vöruþróun á sviði snjall- og veflausna
•  Reynsla af verkefnastjórnun og Agile aðferðafræði æskileg
•  Reynsla af starfi hjá fjármálafyrirtæki æskileg

Nánari upplýsingar veitir deildarstjóri Dreifileiðalausna, Pétur Sigurðsson 
petur.sigurdsson@islandsbanki.is, sími 844 4243. 

Við bjóðum góða þjónustu. Hjá Íslandsbanka starfa um 1000 starfsmenn. Við sækjumst eftir starfsfólki sem er jákvætt, faglegt  
og framsýnt og leitar ávallt bestu lausna fyrir viðskiptavini bankans. Framtíðarsýn Íslandsbanka er að vera númer eitt í þjónustu.



Aðstoðarleikskólastjóri  
Kerhólsskóla 

Aðstoðarleikskólastjóri óskast til starfa við leikskóladeild 
Kerhólsskóla í Grímsnes- og Grafningshreppi.
Í Kerhólsskóla er lögð áhersla á útiveru og hreyfingu og 
að nýta náttúruna til útináms og listsköpunar. Kerhólsskóli 
hefur nú fengið grænfánann í annað sinn. 
Leik- og grunnskóladeildir Kerhólsskóla fluttu í haust undir 
sama þak í nýjum og glæsilegum húsakynnum.  
 
Helstu verkefni og ábyrgð:
Vinna með skólastjóra að daglegri stjórnun leikskólans  
og skipulagningu leikskólastarfsins.Hefur umsjón með  
stefnumótun og áætlanagerð leikskóladeildar í samvinnu 
með skólastjóra.  Tekur þátt í þróunarvinnu og faglegri 
samvinnu leik- og grunnskóladeilda.
Samskipti og samvinna við foreldra. 
Er faglegur leiðtogi leikskólastarfsins.  
Hæfniskröfur:
• Leikskólakennaramenntun, viðbótarmenntun í stjórnun    
 eða kennslureynsla á leikskólastigi æskileg 
• Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum, frumkvæði í starfi 
 og faglegur metnaður. 
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
• Frumkvæði í starfi og faglegur metnaður 
• Stundvísi. 

Umsóknarfrestur er til 15. nóvember, umsækjandi skili inn 
starfsferilsskrá og tilgreini umsagnaraðila.
Húsnæðis- og launahlunnindi í boði. 
Umsækjandi þarf að sýna fram á hreint sakavottorð
Upplýsingar gefur Sigmar Ólafsson skólastjóri í síma 
480-5520, 863-0463 eða sigmar@kerholsskoli.is 

Heimasíða skólans: http:/www.kerholsskoli.is

Grímsnes- og Grafningshreppur

 Staða leikskólastjóra við leikskólann Miðborg

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 

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir stöðu leikskólastjóra í Miðborg

Miðborg er átta deilda leikskóli með þrjár starfsstöðvar í miðborg Reykjavíkur, á Njálsgötu og á Lindargötu. Allar starfs-
stöðvarnar eru í næsta nágrenni við listasöfn, leikhús og aðrar menningarstofnanir. 

Í Miðborg er lögð áhersla á menningu og listir í víðu samhengi og er fjölmenning þar veigamikill þáttur. Í leikskólastarfinu 
er stuðst við kenningar Dewey um einstaklingsmiðað nám, leitarnám og lýðræðislegt skólastarf og kenningar Vigotsky um 
mögulegt þroskasvæði barna.  Einkunnarorð Miðborgar eru vinátta, virðing, víðsýni og vellíðan.

Leitað er að einstaklingi sem býr yfir leiðtogahæfileikum og er tilbúinn að þróa og leiða leikskólastarfið í Miðborg. 

Meginhlutverk leikskólastjóra er að:
• Vera faglegur leiðtogi leikskólans 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 og frumkvæði.

Umsókn fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf, leyfisbréf til að nota starfsheitið leikskólakennari og greinargerð um framtíðarsýn 
umsækjanda á starf í leikskólanum.

Ráðið verður í stöðuna frá 1. janúar 2015. Umsóknarfrestur er til og með 23. nóvember 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 Hildur Skarphéðinsdóttir, skrifstofustjóri leikskólahluta fagskrifstofu,  sími 411 1111. 
Netfang: hildur.skarphedinsdottir@reykjavik.is  

Sérfræðingur í markaðsviðskiptum
Markaðslausnir eru deild innan Hugbúnaðarlausna sem er ábyrg  
fyrir lausnum á sviði verðbréfa- og gjaldeyrismiðlunar.

Sérfræðingur í greiðslumiðlun
Kjarnalausnir eru deild innan Hugbúnaðarlausna sem stýrir þróun 
innlendrar og erlendrar greiðslumiðlunar bankans. 

Helstu verkefni:
•  Greining, hönnun, þróun og innleiðing hugbúnaðar
•  Virk þátttaka í Scrum fræðum og viðburðum með teyminu
•  Verkefnatengd ráðgjöf og þjónusta 

Helstu verkefni:
•  Virk þátttaka í framþróun bankans í greiðslumiðlun
•  Greining, hönnun, þróun og innleiðing á hugbúnaði tengdum greiðslumiðlun
•  Virk þátttaka í Scrum fræðum og viðburðum með teyminu
•  Verkefnatengd þjónusta og ráðgjöf 

Þekking og reynsla
•  Háskólamenntun sem nýtist í starfi
•  Góð þekking og reynsla af forritun í .NET (WCF, WPF) og SQL Server
•  Þekking á verðbréfa-, gjaldeyris- og afleiðuvörum mikill kostur
•  Þekking á Python, webMethods, Oracle og Sybase er kostur
•  Reynsla af starfi hjá fjármálafyrirtæki æskileg

Nánari upplýsingar veitir deildarstjóri Markaðslausna, Bjarki Snær Bragason
bjarki.snaer.bragason@islandsbanki.is, sími 844 4258. 

Þekking og reynsla
•  Háskólamenntun sem nýtist í starfi
•  Mjög góð þekking á innlendri og erlendri greiðslumiðlun
•  Forritunarkunnátta er kostur
 

Nánari upplýsingar veitir deildarstjóri Kjarnalausna, Rósa María Ásgeirsdóttir 
rosa.asgeirsdottir@islandsbanki.is, sími 844 4371.

Hvað segir fólkið okkar?
Sjáðu hvað starfsfólk Íslandsbanka hefur að segja um vinnustaðinn á islandsbanki.is > Um Íslandsbanka > Vinnustaðurinn.

Umsóknir óskast fylltar út á islandsbanki.is og sendar 
ásamt ítarlegri ferilskrá.

Umsóknarfrestur er til og með 9. nóvember nk.

Í Hugbúnaðarlausnum Íslandsbanka starfar samhentur hópur  
sérfræðinga eftir Agile aðferðafræðinni við hugbúnaðarþróun.  
Við leitum að öflugum liðsauka til að slást í hópinn og takast  
á við krefjandi og spennandi verkefni sem framundan eru.

Tengiliður á Mannauðssviði er Ásta Sigríður Skúladóttir  
asta.sigridur.skuladottir@islandsbanki.is, sími 440 4186. 



Ert þú röskur og lífsglaður sölusnillingur 
og hefur áhuga á heilbrigðu líferni?

Í boði er starf á líflegum vinnustað í jákvæðu 
starfsumhverfi.  Verkefni eru m.a. að annast

tilboðsgerð og frágang sölusamninga auk þess 
að sinna viðhaldi  viðskiptatengsla og öflun

nýrra viðskiptavina.  

Vinnutími  er kl. 11-19 mán til fim. og
09-17 á fös.   Viðkomandi þarf að hafa 

reynslu af sölustörfum, vera samviskusamur 
þþ

og metnaðarfullur, búa yfir framúrskarandi
þjónustulund og hafa ánægju af mannlegum

samskiptum.  Þarf auk þess að hafa
frumkvæði, eiga gott með að vinna í teymi og

p þ

vera reyklaus.

Áhugasamir sendi umsókn ásamt ferilskrá  með 
mynd og upplýsingum um meðmælendur á netfangið  

hreyfing@hreyfing.is fyrir 10. nóv.

Sölu- og þjónustufulltrúi

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. 

Óskað er eftir háskólamenntuðum einstaklingi til starfa sem 
fjármálaráðgjafi aðgerðasviðs. Sviðið sinnir umfangsmiklu 
starfi sem lýtur að skurðaðgerðum, gjörgæslumeðferð og 
tengdri starfsemi. Rekstur Blóðbanka, dauðhreinsunardeildar, 
gjörgæsludeilda, skurðstofa, speglunardeildar og svæfingadeilda 
eru meginverkefni sviðsins. Þar starfa 420 starfsmenn auk þess 
sem umfangsmikið birgðahald og flókinn tækjabúnaður fylgir 
starfseminni. Ársvelta sviðsins var um 6.6 milljarðar árið 2013. 
Áhersla er á árangursríkt samstarf við mismunandi sérgreinar 
spítalans, þar sem rekstrar- og þjónustumarkmið eru lögð til 
grundvallar. 

Fjármálaráðgjafi heyrir beint undir framkvæmdastjóra aðgerða-
sviðs. Starfið veitist frá 1. janúar 2015 eða eftir samkomulagi. 

Helstu verkefni og ábyrgð 
» Gerð og eftirlit með fjárhagsáætlun sviðsins
» Samskipti við reikningshald spítalans um bókhald sviðsins
» Rekstrargreiningar
» Mánaðarleg rekstraruppgjör
» Útkomuspár
» Miðlun rekstrarupplýsinga til stjórnenda
» Þátttaka í stjórnun og stefnumótun sviðsins

Hæfnikröfur
» Háskólamenntun á sviði viðskipta eða önnur sambærileg

menntun
» Reynsla af sambærilegum störfum er æskileg
» Þekking á vörustjórnun er æskileg
» Þekking á Oracle og Business Objects er æskileg
» Samskiptahæfni og frumkvæði í starfi er skilyrði
» Skipulögð, sjálfstæð og öguð vinnubrögð
» Mjög góð tölvukunnátta
» Mjög góð færni í íslensku tal- og ritmáli, auk færni í ensku

Nánari upplýsingar
» Umsóknarfrestur er til og með 24. nóvember 2014.
» Starfshlutfall er 100%.
» Umsækjendur eru beðnir um að skila sem viðhengi 1-2 bls. 

kynningarbréfi með rökstuðningi fyrir hæfi og sýn á starfið.
» Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist ákvörðun

um ráðningu í starfið á þeim og innsendum gögnum.
» Upplýsingar veita Alma D. Möller, framkvæmdastjóri,

almam@landspitali.is og Þórgunnur Hjaltadóttir,
mannauðsráðgjafi, torghjal@landspitali.is, sími 825 5136.

Fjármálaráðgjafi  
aðgerðasviðs Landspítala

Hlutverk Póst- og fjarskiptastofnunar er að tryggja hagkvæm, örugg og aðgengileg fjarskipti og 
póstþjónustu og efla virka samkeppni á markaði. Meginþungi starfseminnar eru fjarskipti og tengd 
mál. Hjá PFS starfa 23 starfsmenn, aðallega sérfræðingar við úrlausn tæknilegra, viðskiptalegra og 
lagalegra verkefna er tengjast hlutverki stofnunarinnar. Sjá nánari upplýsingar á www.pfs.is

Póst- og fjarskiptastofnun óskar eftir að ráða sérfræðing í upplýsingatækni. Starfsmaðurinn hefur umsjón með upplýsinga-     
tæknimálum og öryggismálum PFS. Að auki tekur starfsmaðurinn þátt í verkefnum sem tengjast raunlægu net- og upplýsinga- 
öryggi rekstraraðila fjarskiptainnviða. Í starfinu felst einnig úrvinnsla gagna úr upplýsingakerfum PFS.

Sérfræðingur í upplýsingatækni 

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Vinna við gagnagrunn fjarskiptainnviða PFS og vinnsla   
   úr landupplýsingakerfi stofnunarinnar
• Úrvinnsla gagna úr upplýsingakerfum PFS
• Þróun innra nets PFS og samskipti við helstu birgja og    
   rekstraraðila
• Eftirlit með raunlægu net- og upplýsingaöryggi rekstrar-  
   aðila fjarskiptainnviða 
• Umsjón með upplýsingatæknimálum og öryggismálum   
   PFS 
• Samvinna við netöryggissveit PFS (CERT-ÍS)

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf á sviði upplýsingatækni, verkfræði, tækni-   
   fræði eða öðrum raungreinum
• Reynsla af upplýsingatæknimálum
• Reynsla af net- og upplýsingaöryggi
• Þekking á fjarskiptum og öryggisstöðlum er æskileg
• Umsækjendur þurfa að eiga auðvelt með að starfa sjálf  
   stætt sem og í hópi 
• Góð íslensku- og enskukunnátta, bæði í ræðu og riti

PFS hvetur konur jafnt sem karla til að sækja um störf hjá 
stofnuninni.

Umsjón með starfinu hefur Þorleifur Jónasson forstöðumaður 
tæknideildar. Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu PFS 
www.pfs.is

Umsóknarfrestur er til og með 17. nóvember nk. 

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá 
og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu um-
sóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. 
Krafist er sakavottorðs. 

GLÆSIBÆ KRINGLUNNI SMÁRALIND utilif. is
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ÚTILÍF ER ÖFLUGT SMÁSÖLUFYRIRTÆKI Á SVIÐI ÍÞRÓTTA- OG ÚTIVISTAR 
Fyrirtækið rekur í dag þrjár stórglæsilegar verslanir á höfuðborgarsvæðinu, 
í Glæsibæ, Kringlunni og Smáralind. 

Útilíf er gæðafyrirtæki þar sem þjónusta við viðskiptavini er í fyrirrúmi. 

Við leggjum áherslu á liðsheild í skemmtilegu og eftirsóknarverðu 
starfsumhverfi þar sem samvinna er lykilatriði. 

Hjá Útilíf fá nýir starfsmenn þjálfun til þess að takast á við starf sitt og við 
veitum þeim grunnþekkingu og fræðslu um vörumerki og deildir fyrirtækisins. 
Lykillinn að velgengni í starfi hjá Útilíf  eru framúrskarandi þjónustuhæfileikar 
og góð mannleg samskipti.

Við leggjum metnað okkar í að mennta starfsfólk á þessum sviðum.

gaman í vinnunni

Hæfniskröfur

  miklum áhuga á viðeigandi vöruflokkum.

Umsóknir og frestur
Áhugasamir sendi starfsumsókn ásamt ítarlegri ferilskrá 
á utilif@utilif.is merkt „þjónustulund“ fyrir 10. nóvember.

Nú þurfum við að FJÖLGA 
Þjónustulunduðu starfs-
fólki í verslunum okkar
Er þjónustulund, jákvæðni, vilji til að læra og 

gætir þú verið rétti starfskrafturinn fyrir 
okkur. Við erum einmitt núna að leita að 
rösku og áhugasömu sölufólki í fullt starf í 
útivistar- og skíðadeild.
Einnig vantar okkur starfskraft í sport/skó- 
og sunddeild.





Brammer er eitt af leiðandi fyrirtækjum í Evrópu sem  dreifingaraðili á iðnaðar-
rekstarvöru, með yfir 50 ára reynslu. Brammer er þekkt fyrir hágæðavörur og 
sveigjanlega þjónustu.  Framúrskarandi þjónustu okkar ber fyrst og síðast að  
þakka góðu starfsfólki. 
Brammer á Íslandi starfrækir vöruhús á svæði Alcoa Fjarðaáls í Reyðarfirði,  
verslun og söluskrifstofu í Hafnarfirði og skrifstofu í Reykjavík.
Brammer er ört stækkandi fyrirtæki á Íslandi með um 40 starfsmenn hérlendis. 

Áhugasamir sendi ferilskrá til Brynju Vignisdóttur, starfsmannastjóra, á netfangið 
brynja.vignisdottir@brammer.biz, fyrir 9. nóvember 2014. 

Nánari upplýsingar um störfin veitir Árni Ingason, útibús- og sölustjóri í síma 864 6260.

Helstu verkefni:
• Umsjón með verslun, afgreiðslu og sölu
• Innkaup og val á verkfærum 
• Sjá um að halda uppi framúrskarandi   
 þjónustustigi í verslun
• Þjónusta við viðskiptavini
• Þátttaka í umbótastarfi

Hæfniskröfur:
• Rík þjónustulund og góð hæfni í    
 mannlegum samskiptum
• Gott frumkvæði
• Hæfileikar til að geta unnið undir álagi
• Áhugi á sölumennsku
• Mjög góð almenn tölvukunnáttu
• Góða samskiptafærni á íslensku og ensku

Brammer leitar að starfsmanni á starfsstöð okkar í Hafnarfirði 

Sölumaður verkfæra:

Eimskip  |  Korngörðum 2  |  104 Reykjavík  |  Sími  525 7000  |  www.eimskip.is

Ábyrgðarsvið
• Lausafjárstýring og ávöxtun fjármuna
• Gjaldeyris- og afleiðuviðskipti
• Samskipti við fjármálastofnanir
• Líkana-, áætlana- og skýrslugerðir

Menntunar- og hæfniskröfur
• B.Sc. gráða í viðskiptafræði, hagfræði 
 eða verkfræði
• Reynsla af sambærilegu starfi, a.m.k. þrjú ár
• Mjög góð hæfni í greiningu og 
 túlkun fjármálagagna
• Góð íslensku- og enskukunnátta
• Góð færni í skýrslugerð og framsetningu gagna
• Þekking og reynsla af SAP er kostur
• Framúrskarandi samskiptahæfni og þjónustulund
• Almenn jákvæðni og vilji til að vinna sem hluti af   
 öflugu teymi að fjölbreyttum verkefnum

Upplýsingar um starfið veitir Sverrir Briem, 
sverrir@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 16. nóvember 2014

sérfræðingur í fjárstýringu 
óskast til starfa hjá eimskip
Hjá Eimskip starfar fjölbreyttur og skemmtilegur hópur öflugra starfsmanna og nú leitum við að einstaklingi 
til að slást í þann hóp og takast á við spennandi starf. Fjárstýringin hefur m.a. umsjón með lausafjár-
stýringu, innheimtu, áhættustýringu og fjármögnun samstæðunnar. Eimskip leitar að öflugum og metnaðar-
fullum aðila í starf sérfræðings í fjárstýringu. 

Atvinnuleitendur
Flest auglýst störf í landsfjölmiðlum má 

finna á einum stað í lista á vefsíðu STARFs 

www.starfid.is 

Starfagátt 
STARFs

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



Starfsmenn óskast
Steypustöðin ehf. óskar eftir duglegum starfskröftum 
sem allra fyrst í eftirfarandi störf:

• Einingarverksmiðja Hafnarfirði:
 Smiður eða mjög handlaginn aðili.
 Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu af smíðum, 
 meðhöndlun móta og steypu.

• Helluverksmiðja Hafnarfirði:
 Hraustur og athugull starfsmaður í framleiðslu og eftirlit
 í nýlegri og vel útbúinni verksmiðju.

Um framtíðarstörf er um að ræða.

Umsóknarfrestur er til 14. nóvember 2014

Umsókum skal skilað til Kjartans Salómonssonar Stöðvar-
stjóra í Hafnarfirði á netfangið kjartan@steypustodin.is. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun hefur 
verið tekin um ráðningu.

Skógfræðingur
Héraðs- og Austurlandsskógar óska eftir að ráða skógfræðing í 
stöðu verkefnastjóra (100% starf). Leitað er að metnaðarfullum 
einstaklingi í framsækið og krefjandi starf.

Starfið:
Í boði er fjölbreytt og krefjandi starf í lifandi starfsumhverfi. Starfið 
felst í ráðgjöf, áætlanagerð, eftirliti og fræðslu til þeirra aðila sem 
stunda nytjaskógrækt á Austurlandi. Starfinu fylgir ábyrgð og 
sjálfstæði. Starfsstöð er á Egilsstöðum

Gerð er krafa um:
• Háskólamenntun í skógfræði.
• Einhverja þekkingu af kortlagningu og áætlanagerð í skógrækt.
• Skipulagshæfileika og hæfni í mannlegum samskiptum. 
• Góða almenna tölvukunnáttu og þekkingu á landupplýsinga- 
 kerfum.
• Að umsækjandi geti unnið sjálfstætt en ekki síður vera hæfur 
 til að stjórna og taka þátt í hópverkefnum.
• Færni í ensku og einu norðurlandamáli.

Æskilegt er að viðkomandi hafi þekkingu á starfssvæði Héraðs- og 
Austurlandsskóga en þó ekki skilyrði

Umsóknum með upplýsingum um nám og fyrri störf skal skila 
á skrifstofu Héraðs- og Austurlandsskóga, Miðvangi 2-4, 700 
Egilsstaðir fyrir 25. nóvember næstkomandi. 
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar gefur Þór Þorfinnsson stjórnarmaður 
Héraðs- og Austurlandsskóga í síma: 470-2072 eða 892-3535,  
netfang thor@skogur.is 
Hægt er að nálgast upplýsingar um starfsemi Héraðs- og Austur-
landsskóga á heimasíðu verkefnisins www.heradsskogar.is 

         
 

Hjúkrunarheimilið Eir óskar 
eftir starfsmanni á skrifstofu 

  
Starfið felst í almennum skrifstofustörfum s.s. 
símavörslu, afgreiðslu og öðrum tilfallandi 
verkefnum. 
Leitað er eftir einstaklingi með frumkvæði, 
góða almenna tölvukunnáttu og hæfni í 
mannlegum samskiptum. 

     
Umsókn og ferilskrá þarf að skila fyrir 
12. nóvember á netfangið edda@eir.is 
 
Eir hjúkrunarheimili 
Hlíðarhúsum 7, 112 Reykjavík                   
Sími 522 5700 

Hefur þú brennandi áhuga á að takast á við krefjandi starf hjá einu 
framsæknasta fyrirtæki landsins? Össur leitar að metnaðargjörnum, 
jákvæðum og skipulögðum einstaklingi til að vinna í öflugum hópi Össurar. 

Master Data Manager er ábyrgur fyrir Master Data eftirliti og uppbyggingu, 
umbótum og samræmingu ferla í samvinnu við svið og starfsstöðvar 
fyrirtækisins um allan heim.

STARFSSVIÐ:

• Verkefnastjórnun

• Stjórnun á vinnustofum

• Umsjón með upplýsingum um eigendur og notendur  
gagna fyrirtækisins

• Skilgreining verkefna í tengslum við stofngögn og yfirumsjón með 
framkvæmd þeirra

• Val á upplýsingakerfum í samráði við upplýsingatæknisvið

HÆFNISKRÖFUR:

• Háskólapróf

• A.m.k. 5 ára starfsreynsla

• Reynsla af Master Data Management æskileg

• Leiðtogahæfileikar

• Hæfni til að stjórna alþjóðlegu verkefnateymi

• Mjög góð enskukunnátta

• Hæfni í mannlegum samskiptum

• Sjálfstæð vinnubrögð

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

Hjá félaginu starfa um 2300 manns í 18 löndum.

Gildi félagsins eru: Heiðarleiki – Hagsýni – Hugrekki. WWW.OSSUR.COM

MASTER DATA MANAGER

Umsókn ásamt ferilskrá skal senda á work@ossur.com fyrir 10. nóvember 
næstkomandi. Umsóknir þurfa að berast á ensku, vinsamlegast setjið í 
fyrirsögn tölvupóstsins hvaða starf er sótt um. Nánari upplýsingar veitir 
starfsmannadeild í síma 515 1300.

 
 



HL Adventure óskar eftir dugmiklum  
og áhugasömum Project Manager (PM)  

og Project Coordinator(PC) í ferðaþjónustu.
 
Project Manager (PM)
- Sjálfstætt útbúa skemmtileg og spennandi tilboð í ferðir á Íslandi   
 fyrir einstaklinga og hópa
- Þarf að vera í beinum samskiptum við viðskiptavini víðsvegar 
 að úr heiminum
- Geta talað og skrifað ensku á háu stigi, önnur tungumálakunnátta   
 kærkomin.
- Almenn tölvukunnátta og Office ritvinnslu/töflureikni
 
Project Coordinator (PC)
- Góð þekking á Íslandi sem áfangastað fyrir einstaklinga 
 og hópa er kostur. 
- Drifkraftur og metnaður einkennir þig
- Öguð vinnubrögð og geta unnið undir álagi
- Geta talað og skrifað ensku, önnur tungumál kærkomin
- Almenn tölvukunnátta og Office ritvinnslu/töflureikni
 
Við erum samheldið teymi sem stefnir hærra. Við skoðum allar 
umsóknir vandlega, fullum trúnaði heitið og samkeppnishæf laun 
fyrir réttan aðila. 
Þarf að geta byrjað strax í dag, en við bíðum að sjálfsögðu  
eftir réttum aðila.
 
Vinsamlegast sendu umsókn og ferilskrá á office@hl.is

Hjúkrunarfræðingar óskast á Grund

Aðstoðardeildarstjóri óskast til starfa í  80-100% stöðu. 
Dagvinna en möguleiki á öðrum vöktum ef óskað er eftir því. 
Staðan er laus nú þegar eða eftir nánara samkomulagi.
Lausar kvöld-og helgarvaktir, möguleiki á tímavinnu.
Nánari upplýsingar um störfin, starfshlutfall,  vaktir og 
launakjör veitir Sigrún Faulk hjúkrunarforstjóri, virka daga 
frá klukkan 9.00-16.00 í síma 530-6116.  
Einnig má senda fyrirspurnir á 
mussa@grund.is.
Trúnaður, traust og umhyggja eru 
höfð að leiðarljósi í samskiptum 
og lögð áhersla á góðan vinnu- 
anda, sjálfstæð vinnubrögð og 
heimilislegt umhverfi.

www.grund.is

Prentmet er framsækin prentsmiðja með höfuðstöðvar  
að Lynghálsi 1 í Reykjavík og útibú á Akranesi og Selfossi

Prentmet ehf. í Reykjavík óskar eftir aðstoðarmanni 
í umbúðadeild í 100% starf 

Helstu verkefni:
-  Röðun umbúða í límingarvél. 
-  Eftirlit með frábrigðum og göllum í umbúðum 

sem koma úr límingarvél.
-  Röðun umbúða og pökkun úr límingarvél. 
-  Brot, hefting, upptaka, líming, plöstun og 

innpökkun. 
-  Önnur tilfallandi sérverkefni sem leysa þarf á 

hverjum tíma. 

Áhugasamir vinsamlegast sendi umsókn ásamt 
ferilskrá á netfangið: ingasteina@prentmet.is eða 
http://prentmet.is/um-okkur/atvinnuumsokn. 
Umsóknarfrestur er til og með 14. nóvember 2014.

Prentmet býður upp á hágæða prentun þar sem 
hraði, gæði og persónuleg þjónusta fara vel saman í 
framleiðslunni. Lögð er rík áhersla á að starfsfólki líði 
vel á vinnustað.

Aðstoðarmaður  
í umbúðadeild

Símafélagið er lítið en ört vaxandi 
fjarskiptafyrirtæki sem býður uppá
nettengingar, símaþjónustu, 
farsímaþjónustu og símkerfisþjónustu. 

Okkar helstu viðskiptavinir eru fyrirtæki, 
bæði stór og smá.

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ráðningarþjónusta 

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

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

Hæfniskröfur

· Þekkingu á bilanagreiningu
· Þekkingu á netkerfum
· Þekkingu á CISCO netbúnaði
· Þekkingu á VoIP
· Þekkingu á símkerfum, t.d. Asterisk eða Freeswitch
· Þekkingu á Linux

Ert þú tæknitröll?
Leitum að þjónustulunduðum og metnaðarfullum einstaklingum til starfa við
tækniþjónustu hjá Símafélaginu. Starfið felst í tækniþjónustu við viðskiptavini í síma, 
bilanagreiningum og uppsetningu á nettengingum og símkerfum.

Æskilegt er að umsækjendur hafi sem flesta af eftirtöldum kostum:

Óskum eftir vönum rafvirkja í ýmis verkefni eins og
• Nýbyggingar
• Endurbyggingar
• Viðhald/breytingar

Hægt er að senda umsóknir á  gudjon@thingvangur.is  
Nánari upplýsingar um starfið eru veittar í síma 8975533

Óskum eftir vönum vélamönnum með vinnuvélaréttindi og 
meiraprófsréttindi.

Hægt er að senda umsóknir á  kristjan@thingvangur.is   Nánari 
upplýsingar um starfið eru veittar í síma 6980088.

Vegna aukinna umsvifa óskar Þingvangur ehf. eftir að ráða

Rafvirkja og vélamenn
Mikil og stöðug vinna framundan



kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar 

· Leikskólasérkennari eða þroskaþjálfi Baug

· Leikskólakennari Efstahjalla 

Grunnskólar 

· Skólaliði Álfhólsskóla

Velferðarsvið 

· Starfsmaður á hæfingarstöð 

· Liðveitandi, persónulegur ráðgjafi og 
tilsjónaraðili 

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

Sérfræðingur í opinberum fjármálum
Deild þjóðhagsreikninga og opinberra fjármála vinnur meðal annars tölur 
um opinber fjármál. Starfið felur í sér að sjá um úrvinnslu, greiningu og 
útgáfu talna um fjármál hins opinbera og samneyslu í samræmi við kröfur 
alþjóðastofnana. Einnig fellur undir starfið þróun aðferða og útgáfu auk 
samskipta við notendur og gagnaveitendur.

Hæfniskröfur

 Háskólapróf sem nýtist í starfi.
 Reynsla af tölfræðilegri úrvinnslu og framsetningu tölulegra upplýsinga 
 er æskileg.
 Þekking á vinnslu gagnagrunna (SQL/Access) er kostur.
 Þekking á fjármálum hins opinbera er kostur.
 Góð íslensku- og enskukunnátta.
 Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð.
 Samskipta og samstarfsfærni.

Hagstofa Íslands er miðstöð 
opinberrar hagskýrslugerðar 
á Íslandi. Hlutverk hennar 
er að vinna hlutlægar 
hagskýrslur, hafa forystu 
um sam hæfingu hagtalna, 
stunda rannsóknir og stuðla 
þannig að upplýstri umræðu 
og faglegum ákvörðun um.

Umsóknarfrestur er til 17. nóvember 2014.

Um er að ræða fullt starf og er æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 
Laun eru samkvæmt kjara samningi fjármálaráðuneytis og hlut aðeigandi stéttar-
félags. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið 
tekin. Umsóknir gilda í sex mánuði frá því að umsóknar frestur rennur út.

 Póstáritun Hagstofa Íslands, starfsumsókn, Borgartúni 21a, 105 Reykjavík
 Netfang starfsumsokn@hagstofa.is
 Upplýsingar Helga Hauksdóttir [helga.hauksdottir@hagstofa.is]

Borgartúni 21a · 105 Reykjavík
Sími: 528 1000 · Bréfasími: 528 1099

www.hagstofa.is

Hagstofa Íslands
óskar eftir að ráða metnaðarfullan 
og áhugasaman starfsmann

Leikhússtjóri:
Markar listræna stefnu og ber ábyrgð á verkefnavali 
leiklistarsviðs í samstarfi við stjórn LA og framkvæmda-
stjóra MAk
Hefur umsjón með daglegum rekstri, áætlanagerð, stefnu- 
mótun og eftirfylgni.
Annast mannaráðningar, starfsmannahald, samningagerð 
og uppgjör í samstarfi við framkvæmdastjóra
Sér um leiklistarskóla LA og vinnusmiðjur innlendra og 
erlendra listamanna
Er talsmaður sviðsins út á við ásamt framkvæmdastjóra
Situr í samráðsnefnd vegna annarra verkefna MAk
Tekur þátt í störfum stjórna LA og MAk eins og þurfa þykir

Markar listræna stefnu og ber ábyrgð á verkefnavali  
tónlistarsviðs í samstarfi við stjórn SN og framkvæmda-
stjóra MAk
Hefur msjón með daglegum rekstri, áætlanagerð, stefnu- 
mótun og eftirfylgni 
Annast mannaráðningar, starfsmannahald, samningagerð 
og uppgjör í samstarfi við framkvæmdastjóra
Sér um vinnusmiðjur innlendra og erlendra listamanna
Er talsmaður sviðsins út á við ásamt framkvæmdastjóra
Situr í samráðsnefnd vegna annarra verkefna MAk
Tekur þátt í störfum stjórna SN og MAk eins og þurfa þykir 

Hefur umsjón með menningartengdum viðburðum, 
meðframleiðslu og ráðstefnuhaldi viðburðasviðs í sam- 
starfi við stjórn MH og framkvæmdastjóra MAk
Vinnur náið með ferðaþjónustuaðilum á svæðinu
Hefur umsjón með daglegum rekstri, áætlanagerð, 
stefnumótun og eftirfylgni
Annast mannaráðningar, starfsmannahald, samningagerð 
og uppgjör í samstarfi við framkvæmdastjóra.
Er talsmaður viðburðasviðs út á við ásamt framkvæmdastjóra
Situr í samráðsnefnd vegna annarra verkefna MAk 
Tekur þátt í störfum stjórna MH og MAk eins og þurfa þykir

Menntunar- og hæfniskröfur:

Háskólamenntun í sviðslistum, framhaldsmenntun er kostur
Starfsreynsla í sviðslistum
Þekking á straumum og stefnum í sviðslistum hér heima 
og erlendis 
Framúrskarandi samskipta- og stjórnunarhæfileikar 
Frumkvæði, drifkraftur og stefnumótandi hugsun
Reynsla og þekking á markaðsstarfi er kostur
Þekking á starfsmannahaldi og ráðningum
Starfið krefst sveigjanlegs vinnutíma
Vegna náins samstarfs við önnur svið MAk er þekking  á 
tónlist og viðburðastjórnun kostur 

Háskólamenntun í tónlist, framhaldsmenntun er kostur
Þekking á starfsemi sinfóníuhljómsveita
Þekking á straumum og stefnum í tónlist hér heima 
og erlendis 
Framúrskarandi samskipta- og stjórnunarhæfileikar 
Frumkvæði, drifkraftur og stefnumótandi hugsun
Reynsla og þekking á markaðsstarfi er kostur
Þekking á starfsmannahaldi og ráðningum
Starfið krefst sveigjanlegs vinnutíma
Vegna náins samstarfs við önnur svið MAk er þekking á 
viðburðastjórnun og sviðslistum kostur 

Háskólamenntun sem nýtist í starfi 
Starfsreynsla af verkefna- og/ eða viðburðastjórnun 
Framúrskarandi samskipta- og stjórnunarhæfileikar 
Frumkvæði, drifkraftur og stefnumótandi hugsun
Reynsla og þekking á markaðsstarfi 
Þekking á starfsmannahaldi og ráðningum
Starfið krefst sveigjanlegs vinnutíma
Vegna náins samstarfs við önnur svið MAk er reynsla 
af framleiðslu listviðburða kostur

Menntunar- og hæfniskröfur:

Menntunar- og hæfniskröfur:

Tónlistarstjóri:

Viðburðastjóri:

 
Sviðsstjórar

Menningarfélag Akureyrar

Menningarfélag Akureyrar (MAk) auglýsir lausar til umsóknar þrjár stöður sviðsstjóra. Um er að ræða stöður 
leikhússtjóra, tónlistarstjóra og viðburðastjóra. Menningarfélag Akureyrar mun frá og með 1. janúar 2015 
sjá um rekstur Leikfélags Akureyrar (LA), Sinfóníuhljómsveitar Norðurlands (SN) og Menningarhússins Hofs (MH).

kostur

Umsóknarfrestur 
er til og með 

15. nóvember 2014

Gert er ráð fyrir að 
stjórnendur hefji störf 
eigi síðar en

1. janúar 2015

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

Umsóknir berist til 
framkvæmdastjóra MAk, 
Gunnars I. Gunnsteinssonar 

gunnar@menningarfelag.is 

Nánari upplýsingar veitir 
Gunnar í tölvupósti eða síma 

824 2526

Nánar um starfsemina á: 

www.leikfelag.is
www.sinfonianord.is 
www.menningarhus.is



Spennandi vinna í boði.
Ég er 44 ára kona og óska eftir aðstoðarfólki  um helgar 
þeas aðra hvora helgi. Er gift og móðir 2 ára drengs. 
Mér finnst gaman að lesa bækur, ferðast, þjálfa hundinn 
okkar og er laganemi í Háskóla Reykjavíkur. Lifi lífinu 
lifandi.

Starfið felur í sér aðstoð við athafnir daglegs lífs og 
heimilishald. Unnið er eftir hugmyndafræði um 
notendastýrða persónulega aðstoð.

Hæfniskröfur:
Góð almenn menntun og íslenskukunnátta.
Sveigjanleiki og hæfni í mannlegum samskiptum.
Frumkvæði, jákvæðni, stundvísi og sjálfstæð vinnubrögð.
Hreint sakavottorð skilyrði. Bílpróf.

Umsóknarfrestur er til 8 nóvember. 
Umsóknir og nánari upplýsingar berist í tölvupósti 
til Ásdísar Jennu: Asdisjenna@npa.is

Ás styrktarfélag
Búseta

Yfirþroskaþjálfi/deildarstjóri óskast til starfa á heimili á 
Kleppsvegi í 50-70% starf. Vinnutími er sveigjanlegur á 
daginn og mögulega unnið einstaka kvöld en ekki er 
unnið um helgar. Staðan er laus nú þegar eða eftir nánara 
samkomulagi.
Hlutverk starfsfólks í búsetu er fyrst og fremst fólgið í því 
að aðstoða og styðja fólk í daglegu lífi. 
Upplýsingar veitir Þórhildur Garðarsdóttir í síma 414-0500. 
Umsókn sendist á thorhildur@styrktarfelag.is. 
Einnig má sækja um í gegnum heimasíðu félagsins  
www.styrktarfélag.is. 
Upplýsingar um félagið má finna á heimasíðu þess       
www.styrktarfelag.is
Launakjör eru samkvæmt gildandi kjarasamningum.

Lausar kennarastöður við L k öð ið
Lágafellsskóla Mosfellsbæ 

• Umsjónarkennari á yngsta stigi - 100% starfs-
hlutfall. Um er að ræða fastráðningu og þarf
viðkomandi að geta hafið störf sem fyrst.

• Kennsla í tölvu- og upplýsingatækni - 100% 
starfshlutfall. Um er að ræða fast-ráðningu og
þarf viðkomandi að geta hafið störf í lok nóvem-
ber.

Nánari upplýsingar um störfin er að finna á
www.mos.is  og www.lagafellsskoli.is.

Launakjör skv. kjarasamningi SNS og KÍ vegna
FG.

Upplýsingar veitir Jóhanna Magnúsdóttir
skólastjóri í síma 5259200 eða 8968230. Um-
sóknir með upplýsingum um menntun, starfs-
reynslu og umsagnaraðila sendist rafrænt á
netfangið johannam@lagafellsskoli.is.

Umsóknarfrestur um störfin er til 14. nóvember
2014.

Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um

VIÐ LEITUM AÐ SÉRFRÆÐINGI 
Í GJALDEYRISMIÐLUN

Gjaldeyrismiðlun er hluti af deild markaðsviðskipta á fjárfestinga- 
bankasviði Arion banka. Störf í deildinni byggja á góðri þekkingu 
á gjaldeyrismálum og fjárstýringu. 

HELSTU VERKEFNI OG ÁBYRGÐARSVIÐ
 Greining viðskiptatækifæra.
 Öflun og viðhald viðskiptatengsla.
 Þátttaka í þróun og sölu þeirra afurða sem bankinn býður.
 Miðlun gjaldeyris og afleiðutengdra afurða til 
 einstaklinga og fyrirtækja.
 Ráðgjöf um áhættuvarnir í rekstri fyrirtækja. 

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR
 Háskólapróf sem nýtist í starfi.
 Góð þekking á gjaldeyrismálum skilyrði.
 Reynsla af bankastörfum sem nýtist í þessu starfi 
 eða reynsla af fjármálastjórn/fjárstýringu fyrirtækja.
 Geta og hæfni til að sækja viðskipti og viðhalda 
 viðskiptasamböndum.
 Framúrskarandi hæfni í samskiptum.

Nánari upplýsingar veita Styrkár Hendriksson, forstöðumaður 
markaðsviðskipta í síma 444 7343, netfang styrkar.hendriksson@
arionbanki.is og Jónas Hvannberg starfsmannastjóri í síma 
444-6376 netfang jonas.hvannberg@arionbanki.is.

Umsóknarfrestur er til og með 10. nóvember 2014. 
Umsækjendur sæki um á vefsíðu bankans, www.arionbanki.is. 

Fullum trúnaði er heitið og öllum umsóknum verður svarað þegar 
ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.



Rafvirkjar

Óskum eftir rafvirkjum/rafvirkjanemum í fjölbreytt, 
krefjandi og skemmtileg verkefni.

Reynsla kostur en ekki skilyrði.

Nánari upplýsingar veitir Pétur í síma 617 3295 
eða í gegnum netfangið radning2014@gmail.com.

Okkur vantar 

bókbindara/starfsmann 

í bókbandsdeildina okkar

Reynsla af umbúðaframleiðslu og almennri 
bókbands- og vélavinnu kostur.

Umsóknir og fyrirspurnir sendist á
emil@isafold.is

Umsóknarfrestur er til 10. nóvember

Ísafoldarprentsmiðja er eitt af elstu fyrirtækjum landsins, stofnuð 
1877. Hjá fyrirtækinu starfa 60 manns. Ísafoldarprentsmiðja býður 
heildarlausnir í prentþjónustu og er leiðandi í hagkvæmum lausnum

Suðurhraun 1
Garðabæ

Sími: 595 0300
www.isafold.is 

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Framkvæmdastjóri lækninga Heilbrigðisstofnun Suðurlands Suðurland 201410/826
Framkvæmdastjóri hjúkrunar Heilbrigðisstofnun Suðurlands Suðurland 201410/825
Sérfræðingur í munasafni Þjóðminjasafn Íslands Reykjavík 201410/824
Hjúkrunarfræðingar Heilsugæslan Grafarvogi Reykjavík 201410/823
Sérfræðingur í opinb. fjármálum Hagstofa Íslands Reykjavík 201410/822
Læknakandídatar Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201410/821
Hjúkrunarfræðingur Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201410/820
Sérfræðingur Seðlabanki Íslands Reykjavík 201410/819
Ritari þingmanna Alþingi, skrifstofa Reykjavík 201410/818
Fjármálaráðgjafi Landspítali, aðgerðasvið Reykjavík 201410/817
Rekstrarstjóri Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201410/816
Verk- eða tæknifræðingur Vegagerðin Borgarnes 201410/815

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

Sterk tengsl í 
íslensku atvinnulífi  
www.hagvangur.is

Viðskiptastjóri 
einstaklinga

Nánari  upplýsingar: 
Ingi Björnsson,  útibússtjóri, 440 3802, 
ingi.bjornsson@islandsbanki.is 

Ásta Sigríður Skúladóttir, Mannauðssviði, 440 4186, 
asta.sigridur.skuladottir@islandsbanki.is  

Við leitum að kraftmiklum einstaklingi  til að starfa sem viðskiptastjóri einstaklinga í útibúi bankans 
á Akureyri.  Viðskiptastjóri einstaklinga heyrir undir útibússtjóra og er hluti af stjórnendateymi 
útibúsins.

Umsóknir óskast fylltar út á www.islandsbanki.is 
og sendar ásamt ítarlegri ferilskrá. 

Umsóknarfrestur er til og með 12. nóvember

Hæfniskröfur:

•  Háskólamenntun

• Talnaskilningur og skipulagshæfni

• Frumkvæði, þjónustulund og sjálfstæð vinnubrögð

• Hæfni í  mannlegum samskiptum

Helstu verkefni:

•  Dagleg stjórnun 

• Alhliða ráðgjöf og þjónusta 

• Skapa og styrkja góð tengsl við núverandi 
og verðandi viðskiptavini

• Áætlanagerð  og markmiðasetning

Við bjóðum góða þjónustu. Hjá Íslandsbanka starfa um 1000 starfsmenn. Við sækjumst eftir starfsfólki sem er jákvætt, faglegt 
og framsýnt og leitar ávallt bestu lausna fyrir viðskiptavini bankans. Framtíðarsýn Íslandsbanka er að vera númer eitt í þjónustu. 

Íslandsbanki á Akureyri
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Guðný Gígja   

gudnyg@gjtravel.is  

Tannlæknastofa 
Aðstoðarmann vantar á Tannlæknastofuna Vegmúla 2 í Reykjavík.

Um er að ræða fullt starf. Vinnutíminn er til 17 virka daga.

Vinsamlegast sendið umsóknir á gunniros@mmedia.is 
Umsóknarfrestur er til 15. nóvember.

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Framkvæmdastjóri lækninga Heilbrigðisstofnun Suðurlands Suðurland 201410/826
Framkvæmdastjóri hjúkrunar Heilbrigðisstofnun Suðurlands Suðurland 201410/825
Sérfræðingur í munasafni Þjóðminjasafn Íslands Reykjavík 201410/824
Hjúkrunarfræðingar Heilsugæslan Grafarvogi Reykjavík 201410/823
Sérfræðingur í opinb. fjármálum Hagstofa Íslands Reykjavík 201410/822
Læknakandídatar Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201410/821
Hjúkrunarfræðingur Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201410/820
Sérfræðingur Seðlabanki Íslands Reykjavík 201410/819
Ritari þingmanna Alþingi, skrifstofa Reykjavík 201410/818
Fjármálaráðgjafi Landspítali, aðgerðasvið Reykjavík 201410/817
Rekstrarstjóri Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201410/816
Verk- eða tæknifræðingur Vegagerðin Borgarnes 201410/815

Kringlan
Aðgangur að verslunarplássi í Kringlunni til sölu (lyklagjald). 

Plássið er um 50 fm með nýlegum innréttingum og ljósabúnaði.

Áhugasamir hafið samband box@frett.is

heimkaup.is

100% Lagermanneskja
Við hjá Heimkaup.is óskum eftir ábyrgum, skipulögðum 

og vinnusömum lagerstarfsmanni. Við leitum að 
reyklausum, útsjónarsömum einstakling sem bæði 

getur unnið sjálfstætt og unnið vel með öðrum.

frágangur pantana, útkeysla auk tilfallandi verkefna. 
Starfshlutfall er 100%. Vinnutími er kl: 9 til 18.

Hjá Heimkaup.is starfar samstilltur hópur fólks sem 
nýtur þess að gera vel við viðskiptavini sína. 

Þó álagið geti stundum orðið mikið er gaman í vinnunni 
...enda viðskiptavinirnir ánægðir!

Hæfniskröfur:
Þarf að hafa góða reynslu af lagerstörfum. 
Vera 20 ára eða eldri og vera með metnað. 

Vanur/vön að vinna á tölvu, vera kunnug/ur lagerkerfum

Umsóknir sendist á saevar@heimkaup.is  fyrir 4. nóv.

Ert þú röskur og lífsglaður sölusnillingur 
og hefur áhuga á heilbrigðu líferni?

Í boði er starf á líflegum vinnustað í jákvæðu 
starfsumhverfi.  Verkefni eru m.a. að annast 

tilboðsgerð og frágang sölusamninga auk þess 
að sinna viðhaldi  viðskiptatengsla og öflun

nýrra viðskiptavina.  

Vinnutími  er kl. 11-19 mán til fim. og 
09-17 á fös.   Viðkomandi þarf að hafa 

reynslu af sölustörfum, vera samviskusamur 
þþ

og metnaðarfullur, búa yfir framúrskarandi
þjónustulund og hafa ánægju af mannlegum

samskiptum.  Þarf auk þess að hafa
g gj

frumkvæði, eiga gott með að vinna í teymi og 
p þp þ

vera reyklaus.

Áhugasamir sendi umsókn ásamt ferilskrá  með 
mynd og upplýsingum um meðmælendur á netfangið  

hreyfing@hreyfing.is fyrir 10. nóv.

Sölu- og þjónustufulltrúi

Starfsmaður í Flugrekstrardeild.
Avijet leitar að öflugum starfsmanni í flugrekstrardeild 
félagsins. Starfið felst m.a í gerð flugplana, öflun yfir-
flugsheimilda, skipuleggja flugafgreiðslu og eldsneyti.  
Einnig skipulag fyrir áhafnir, m.a þjálfun og vinnuskrá, 
flugmiðar, hótel ofl.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Nákvæmni og skipulögð vinnubrögð

   •  Sveigjanleiki og samstarfsvilji
   •  Hafa getu til að vinna undir álagi
   •  Góð enskukunnátta bæði í máli og riti nauðsynleg

Umsóknarfrestur er til og með 10. nóvember.

Umsókn ásamt ferilskrá skal senda á netfangið
jobs@avijet.is merkt „Starfsmaður í OPS“.

sími: 511 1144

1. nóvember 2014  LAUGARDAGUR14



GLÆSILEG ÍBÚÐ Í SJÁLANDI, GBÆ
Norðurbrú 2, með bílageymslu

Til leigu í tvo mánuði

Björt, opin og glæsileg 3ja til 4ra herbergja íbúð 
(117 fm íbúð) á 1. hæð við Norðurbrú í Garðabæ 

í hinu vinsæla Sjálandshverfi. 

Upplýsingar í síma 777 3658

LAXVEIÐIÁ TIL LEIGU
Kálfá í Skeiða- og Gnúpverjahreppi er til leigu til næstu 3ja ára. 
2 stangir leyfðar. Aðeins er veitt á flugu.
Gott veiðihús fylgir. Nánari uppl. eru veittar í síma 898-9107.

Tilboðum skal skila fyrir 15. nóvember til formanns Veiðifélags 
Kálfár, c/o Kristinn Marvinsson, Austurmýri 13, 800 Selfoss.

Netfang: efnalaug@efnalaug.is

Áskilinn er réttur til að taka eða hafna hvaða tilboði sem er.

Auglýsing vegna úthlutunar byggðakvóta 
á fiskveiðiárinu 2014/2015 sbr. reglugerð 
um úthlutun byggðakvóta til fiskiskipa 

nr. 652, 4. júlí 2014

Fiskistofa auglýsir eftir umsóknum um byggðakvóta til 
fiskiskipa fyrir:
Grundarfjarðarbæ (Grundarfjörður)
Borgarfjarðarhrepp (Borgarfjörður eystri)
Auk reglugerðarinnar er vísað til sérstakra úthlutunarreglna 
í neðanskráðum byggðalögum sbr. auglýsingu nr.948/2014  
í Stjórnartíðindum
Snæfellsbær  (Arnarstapi, Hellissandur, Rif og Ólafsvík)
Sveitarfélagið Skagaströnd
Breiðdalshreppur (Breiðdalsvík)
Umsóknum skal skilað til Fiskistofu ásamt samningi við 
vinnsluaðila, á eyðublöðum sem er að finna á heimasíðu 
stofnunarinnar (fiskistofa.is), og þar eru ofangreindar reglur 
einnig aðgengilegar.  
Umsóknarfrestur er til og með 17. nóvember 2014.

Fiskistofa, 31. október 2014.

Mjög vandaðir Velfac gluggar og 
hurðir ætlað í einbýlishús til sölu

Fasteignir Akureyrarbæjar óska eftir tilboðum í 31 glugga, 
1 útihurð og 2 svalahurðir ætlaðir fyrir einbýlishús ásamt 
arkitektateikningum og hluta af burðarþols- og lagnateikn- 
ingum að einbýlishúsi á einni og hálfri hæð. Gluggarnir eru 
framleiddir árið 2007 og er húsið hannað á sama tíma.

Gluggarnir eru framleiddir hjá Velfac A/S í Danmörku og 
eru álklæddir timburgluggar, með sólstöðvun í gasfylltu 
gleri. Hurðirnar eru einnig framleiddar hjá Velfac .

Mögulegt er að nálgast teikningar ásamt lista yfir glugga 
og hurðir í gegnum netfangið dora@akureyri.is 

Tilboð skulu berast Fasteignum Akureyrarbæjar Geisla- 
götu 9, 603 Akureyri eigi síðar en kl. 13 föstudaginn  
14. nóvember nk. Merkt „Tilboð í glugga og hurðir S6“. 

Fasteignir Akureyrarbæjar áskilja sér þann rétt að taka 
hvaða tilboði sem er eða hafna öllum.

Gámagólf og loft ásamt einangruðum 
gámaveggeiningum til sölu

Fasteignir Akureyrarbæjar óska eftir tilboðum í gámagólf 
og loft ásamt 80 einangruðum gámaveggeiningum.

Tilboð skulu berast Fasteignum Akureyrarbæjar Geisla- 
götu 9, 603 Akureyri eigi síðar en kl. 13 föstudaginn  
14. nóvember nk. Merkt „Tilboð í gámagólf og loft ásamt 
veggeiningum“. 

Fasteignir Akureyrarbæjar áskilja sér þann rétt að taka 
hvaða tilboði sem er eða hafna öllum.

Bláa Lónið hf, óskar eftir tilboðum í verkið: „Bláa Lónið - Stækkun upplifunarsvæðis“.

Verkið felst í upptöku á hrauni, uppgreftri, klapparvinnu og fyllingum.

BLÁA LÓNIÐ
ÚTBOÐ JARÐVINNU

Helstu magntölur eru eftirfarandi:

Grunnflötur húsbygginga verður um 5.100 m2
Ný baðlón verða um 1.300 m2  
Vegir og plön verða um 7.000 m2
Uppgröftur á yfirborðshrauni 9.000 m3
Uppgröftur á fleygaðri/sprengdri klöpp 42.000 m3
Klapparlosun 42.000 m3
Fyllingar 4.000 m3

Verkinu skal að fullu lokið eigi síðar en 1. júní 2015.

Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi á skrifstofu Eflu Verkfræðistofu, Höfðabakka 9, 110 Reykjavík frá og með 
mánudeginum 3. nóvember 2014. Kynningarfundur verður haldinn í fundarsal Bláa Lónsins 6. nóvember kl. 10. Tilboð 
verða opnuð á sama stað mánudaginn 19. nóvember 2014, kl. 10:00.
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Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is



Hafðu samband 
EGGERT MARÍUSON
sölufulltrúi. Sími 690 1472

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

Rúnar
Óskarsson

MBA viðskiptafr. /
sölufulltrúi

Sími 895 0033

Eggert
Maríuson
Sölufulltrúi

Sími 690 1472

Guðrún Diljá
Lúðvíksdóttir

skjalagerð

MARARGATA 2 – 190 VOGAR
OPIÐ HÚS SUNNUD. 2. NÓVEMBER KL. 16:00 – 16:30
- Skemmtilegt og vel skipulagt einbýlishús á einni hæð, innst í botnlanga.
- 3-4 svefnherbergi og stór, rúmgóð stofa og 33 fm flísalagður bílskúr.
- Einbýli með sjávarútsýni

í ört vaxandi bæjarfélagi.
- V. 31,5 millj. 

MARKLAND 6 – 108 RVK
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 2. NÓVEMBER FRÁ 15.00 – 15.30
- Björt 55.4 fm 2ja herb íbúð á jarðhæð.
- Góð verönd og lokaður garður.
- Eigninni vel viðhaldið. -Stutt í alla þjónustu.

- V. 23,9 millj.

ÁLFABREKKA 17  -  200 KÓP 
Frábær fjölskyldueign - 5 svefnherbergi

OPIÐ HÚS LAUGARDAGINN 1. NÓV. KL. 16:00 – 16:30.
Einstaklega glæsileg efri-sérhæð í tvíbýli. Eignin er 242 fm. þ.a. 46,4 fm. bílskúr og geymsla. Einnig
er óskráð ca. 50 fm. rými sem mögulegt er að innrétta sem aukaíbúð. Eignin skilast fullbúin án
gólfefna, gólfefni komin á forstofu, baðherbergi, gestabaðherbergi og þvottahús. Stór suðurverönd.
Afhending við kaupsamning. Glæsilegar eikar-innréttingar frá Parka og eldhús tæki frá AEG.
Eikarhurðir frá Parka. Baðtæki og blöndunartæki frá Ísleifi Jónssyni.

V. 61,9 millj. Hafðu samband 
MAGNÚS EINARSSON
Löggiltur fasteignasali. Sími 897 8266

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

NAUSTABRYGGJA 12 -  110 RVK
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 2. NÓVEMBER FRÁ 12.30 – 13.00

Björt 97,4 fm 3ja herb íbúð á jarðhæð.
- Stæði í bílageymslu. Viðhaldslétt og snyrtilegt hús.
- Verönd útaf aðalsvefnherbergi.

V. 27,9 millj.

TRÖNUHÓLAR 3 – 111 RVK
OPIÐ HÚS SUNNUD. 2. NÓVEMBER KL. 13:00 – 13:30
- Góð 3ja herb, 126 fm íbúð á jarðhæð í tvíbýli
- Sérinngangur og verönd út frá stofu. Lítill bílskúr fylgir
- Tilvalin eign fyrir laghenta.
- Til afhendingar við kaupsamning
V. 25,5 millj.

OPIÐ HÚS

ÞÓRÐARSVEGUR 6 – 113 RVK
OPIÐ HÚS SUNNUD. 2. NÓVEMBER KL. 14:00 – 14:30
- Björt og falleg 4ra herbergja endaíbúð með sérinngangi af svölum.
- Íbúðin er í lyftuhúsi og henni fylgir stæði í bílageymslu.
- Vel skipulögð íbúð með ljósum gólfefnum, innréttingum og hurðum.

V.  29,9 millj.

OPIÐ HÚS

Hafðu samband 
SIGURÐUR R. SAMÚELSSON
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

Hafðu samband 
SIGURÐUR R. SAMÚELSSON
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

Hafðu samband 
SIGURÐUR R. SAMÚELSSON
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

OPIÐ HÚS

ESKIHLÍÐ 29 – 105 RVK
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 2. NÓVEMBER FRÁ 16.00 – 16.30
- Falleg 98.7 fm 4ra herbergja hæð í fjórbýli.
- Vinsæl staðsetning miðsvæðis í Reykjavík
- Töluvert endurnýjuð íbúð. Stutt í náttúruperlu.

- V. 34,9 millj.

OPIÐ HÚS

Hafðu samband 
EGGERT MARÍUSON
sölufulltrúi. Sími 690 1472

Hafðu samband 
EGGERT MARÍUSON
sölufulltrúi. Sími 690 1472



Hafðu samband 
SVEINN EYLAND
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

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!

Erum að hefja sölu á glæsilegum 2ja og 3ja herbergja íbúðum
í nýju 8 íbúða lyftuhúsi á þessum frábæra stað í 
„NÝJA MIÐBÆNUM“.
Íbúðir munu verða afhentar fullbúnar með vönduðum
innréttingum frá PARKA. Íbúðir eru án gólfefna á aðalrýmum
en búið er að flísaleggja baðherbergi og þvottahús. Stæði í bílgeymslu
með flestum íbúðum.

Dæmi um stærðir og verð:
-2ja herbergja 77.4 fm kr: 38.9 - 42.9 millj.
-3ja herbergja 98.8 - 102.5 fm kr: 41.5 - 50.9 millj.

LAUGAVEGUR 151-155

SSSSSSSvvvvvvveeeeeeeiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnnn EEEEEEEEEEyyyyyyyylllllllaaaaaaaannnnnnnnddddddddd
LöLöLöLöLöLöLöggggggggggggg ililililili tututututuur r r rr fafaafafafafaasststtstststststsstss eieieieieieieieigngngngnggngngnasasasasasasasasalalalalalalaa iiiiiii
SíSíSííSíSSímimimiimimi 66 66 6669090909090909  000 0 0 0082828282828282000000000000

AUSTURKÓR 19 - 25, 203, KÓP

HVÍTÁRBAKKI – GISTIHEIMILI

AUSTURKÓR 121 - 125, 203, KÓP

GVENDARGEISLI – 113 RVK

FRÁBÆRT TÆKIFÆRI Í FERÐAÞJÓNUSTU

90% fjármögnun

- Mjög vel skipulögð einnar hæðar raðhús
- Stærðir eru ca. 150 fm með innb.bílskúr
- Afhendast fullbúin að utan fokheld að innan
- Gert er ráð fyrir rúmgóðri verönd
- Afhendingartími ca. 2-4 mánuðir.
- Mögulegt að fá afhent fullbúin án gólfefna

- Verð 34.7 – 35.5 millj. 

-Rúmgóð 127 fm 4.ra herbergja
-Sérinngangur af svalagangi
-Stæði í lokaðri bílgeymslu
-Skjólgóðar ca. 13 fm svalir
-ÍBÚÐ ER LAUS TIL AFHENDINGAR
V. 34.9 millj.

6 ÍBÚÐIR 

EFTIR

BÓKIÐ SKOÐUN HJÁ FASTEIGNASALA
- Bjartar og vel skipulagðar 4ra herb íbúðir
- Íbúðir eru afhentar fullbúnar að öllu leiti
- Sérinngangur / suður-svalir / suður-garður
- Íbúðir eru lausar til afhendingar við kaups.
- Vandaðar innréttingar frá AXIS

- Verð frá 35.9 millj. 

-Fullbúin 690 fm eign með 13-15 herb.
-Veitingarsalur fyrir ca. 40 manns
-Fullkomið vinnslueldhús
-Flott bókunarkerfi og heimasíða
-Eignarlóð 9660 fm.
V. 130 millj.

BÓKIÐ SKOÐUN HJÁ FASTEIGNASALA





118.000.000

OPIÐ HÚS SUNNUDAG FRÁ KL. 17 – 17:30




