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Við viljum vera besti vinnustaður landsins! 
Advania er alhliða þjónustufyrirtæki í upplýsingatækni. Lausnir fyrirtækisins 
svara þörfum tugþúsunda viðskiptavina í atvinnulífinu. Advania er �ölskylduvænn 
vinnustaður og er vinnutíminn sveigjanlegur. Virk jafnré�isstefna og 
samgöngustefna er hjá fyrirtækinu og í höfuðstöðvum fyrirtækisins við 
Guðrúnartún er góð líkamsræktaraðstaða og leikherbergi. Ef þú leitar að 
spennandi verkefnum, góðu vinnuumhverfi og hressum vinnufélögum, þá finnurðu 
það hjá okkur. 

Okkur helling 
fólki

Meðal verkefna í boði eru hugbúnaðarverkefni á sviði app-forritunar (Android og 
iOS), vefforritunar, samþæ�ingar, öryggislausna, skólalausna, Sharepoint, CRM, 
Service Now, lausna- og vöruþróunar, �ármálalausna og stjórnsýslulausna. Okkur 
vantar líka fólk í verkefni tengd högun, þróun og rekstri gagnagrunna. 

Ef þú hefur áhuga á að starfa við hlið sérfræðinga í fremstu röð hvetjum við þig til 
að senda okkur umsókn. Þú finnur allar upplýsingar um laus störf á vefnum 
okkar advania.is

vantar af 

Ert þú forritari, gagnagrunnssérfræðingur, tölvunarfræðingur, 
verkfræðingur, reynslubolti, kóðaséní, nýgræðingur eða bara 
með mikla þekkingu og brennandi áhuga á upplýsingatækni?

www.advania.is/atvinna



Viðskiptablaðamaður
Viltu slást í hóp öflugustu blaðamanna landsins?  
Okkur vantar blaðamann viðskiptafrétta á Vísi og Fréttablaðið.
Í boði er áhugaverð vinna á skemmtilegum vinnustað í stöðugri sókn.

Umsækjandi þarf:

• að hafa góða þekkingu á íslensku samfélagi og áhuga á málefnum líðandi stundar

• að hafa reynslu og brennandi áhuga á viðskipta- og þjóðmálum

• að hafa gott vald á íslenskri tungu

• að vera fær í mannlegum samskiptum

• að geta unnið undir álagi

Reynsla af frétta - og blaðamennsku er skilyrði. Áhugasamir sæki um á 365midlar.is.

Umsóknarfrestur er til 17. janúar. Frekari upplýsingar gefur Kristín Þorsteinsdóttir, aðalritstjóri 365, kristinth@365.is

Suzuki Þjónustan • Skeifunni 17 • 108 Reykjavík • 568 5100

BIFVÉLAVIRKI Á VERKSTÆÐI SUZUKI
Bifvélavirki óskast til starfa á verkstæði Suzuki. 

Á verkstæði Suzuki starfar frábær hópur fagmanna, 
þar sem margir eru með yfir áratuga reynslu í faginu. 

Suzuki er líflegur og skemmtilegur vinnustaður, 
vertu með okkur og sæktu um.  

Umsóknarfrestur er til 8. janúar.
Ferilskrá sendist á verkstaedi@suzuki.is

Rafvirkjar óskast til starfa!
Vegna aukinna verkefna óskast rafvirkjar til starfa sem 
fyrst á höfuðborgarsvæðinu. Hægt er að sækja um starf 

með því að senda tölvupóst á netfangið 
fagtaekni@fagtaekni.is 

eða hafa samband í síma 660 6904 (Eiríkur)
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Jólahúsið í Hafnarstræti 4, Reykjavík, 
óskar eftir að ráða verslunarstjóra.

Í starfinu felst daglegur rekstur verslunarinnar þ.e. að sjá 
um útlit verslunarinnar, fylgjast með vöruúrvali, sjá um 
pantanir og uppgjör, starfsmannamál, þjónusta og 
afgreiðsla ásamt öðru sem tilheyrir starfinu.
 

Leitað er að jákvæðum, ábyrgðarfullum og drífandi starfsmanni með 
reynslu af verslunarstjórn. Viðkomandi þarf að kunna ensku og hafa 
jákvætt viðmót, hafa gaman af mannlegum samskiptum og áhuga á að 
byggja upp verslun með góðu teymi starfsmanna. Síðast en ekki síst 
þarf viðkomandi að vera mikið „jólabarn“ í sér.

Nánari upplýsingar veitir Elín Friðjónsdóttir hjá Vinna.is elin@vinna.is
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Vinna.is: www.vinna.is

Verslunarstjóri 
Jólahússins

ORF 
Líftækni hf.

 

Sif Cosmetics ehf. óskar eftir að ráða 
metnaðarfullan og reyndan einstakling í 
starf alþjóðlegs viðskiptastjóra.

 

L

ALÞJÓÐLEGUR VIÐSKIPTASTJÓRI – KEY ACCOUNT MANAGER

Menntun og hæfniskröfur

 
Umsóknarfrestur er til og með 18. janúar nk. 

heimasíðu Capacent ráðninga, 
www.capacent.is.

Heilsuver Suðurlandsbraut 22  
óskar eftir starfsmanni. 

Um er að ræða afgreiðslu og ráðgjöf til viðskiptavina, 
pantanir og almenna umsjón með búðinni í samráði við 

verslunarstjóra. Viðkomandi þarf að hafa brennandi áhuga 
á heilsuvörum og heilbrigðum lífsstíl, þjónustulund,  

góða menntun sem nýtist í starfi og hreint sakavottorð.  

Umsóknir/fyrirspurnir ásamt ferilskrá skal senda 
á alli@lyfjaver.is fyrir 15. janúar n.k.
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Laus störf L ö f
við Lágafellsskóla Mosfellsbæ
Má bjóða þér að taka þátt í metnaðarfullu skóla-

starfi þar semeinkunnarorðin SAMVERA, SAMVINNA 
OG SAMKENND eru höfð að leiðarljósi

Vegna forfalla auglýsum við eftir bókasafnsfræðingi til 
starfa fram í júní. Vinnutími 08:00 – 15:00. 
Viðkomandi þarf að geta hafið strax störf.

Þurfum einnig að bæta við okkur stuðningsfulltrúa/
frístundaleiðbeinanda. Meginverkefni er aðstoð við 
nemenda í kennslustundum, frímínútum, matartímum,  í 
búningsklefum drengja og í frístundastarfi. Sérstaklega er 
leitað eftir karlmanni til starfans. Vinnutími frá kl. 08:00 og 
viðkomandi þarf að geta hafið strax störf.
Nánari upplýsingar um störfin er að finna á www.mos.is  
og  www.lagafellsskoli.is

Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og 
umsagnaraðila sendist rafrænt á netfangið 
johannam@lagafellsskoli.is.
Upplýsingar um störfin veitir Jóhanna Magnúsdóttir 
skólastjóri í síma 525-9200 eða 896-8230. 

Umsóknarfrestur um störfin er til og með 9. janúar 2015

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningum Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélaga. 
Við hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um störfin.
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Fiskistofa er þjónustu- og eftirlitsstofnun sem annast stjórnsýsluverkefni á sviði sjávarútvegsmála, 
lax- og silungsveiði, hvalveiða o.fl. ásamt því að safna upplýsingum um framangreinda málaflokka. 
Nánari upplýsingar má finna á www.fiskistofa.is.

Gildi Fiskistofu eru traust, framsækni og virðing

Staða veiðieftirlitsmanns á starfsstöð Fiskistofu í Stykkishólmi
Fiskistofa óskar að ráða veiðieftirlitsmann á starfsstöð sína í Stykkishólmi.

Nánari upplýsingar um starfið veita Áslaug Eir Hólmgeirsdóttir, sviðsstjóri veiðieftirlitssviðs í síma 5697977 og Þórhallur Ottesen deildarstjóri veiðieftirlits í síma 5697932. 
Umsóknir er hafa að geyma haldgóðar upplýsingar um menntun, fyrri störf, meðmælendur og annað sem máli kann að skipta sendist á netfangið ingath@fiskistofa.is eða með bréfi til Fiskistofu, 
Dalshrauni 1, 220 Hafnarfirði merktar „Veiðieftirlitsmaður Stykkishólmi“.
Umsóknarfrestur er til og með 19. janúar 2015.
Laun taka mið af kjarasamningi ríkisins við viðeigandi stéttarfélag. Samkvæmt jafnréttisstefnu Fiskistofu eru konur hvattar til að sækja um jafnt sem karlar. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. 

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

Helstu verkefni:
• Eftirlit á sjó.  
Eftirlit á sjó felst m.a. í lengdarmælingum á fiski og tillögugerð um lokanir veiðisvæða, eftir-
liti með aflasamsetningu, veiðarfærum, hlutfalli smáfisks í afla og brottkasti afla. Þá fylgjast 
veiðieftirlitsmenn einnig með því að afladagbækur séu rétt útfylltar og séu í samræmi við veiðar 
og afla um borð. 
• Eftirlit í landi.  
Eftirlitsstörf í landi fela m.a. í sér eftirlit með löndun, vigtun og skráningu afla, eftirlit með 
veiðarfærum og aflasamsetningu, lengdarmælingar á afla og eftirlit með færslu og skilum afla-
dagbóka. Starfið felur einnig í sér skrifstofustörf s.s. skýrsluvinnu þegar vettvangsstörfum lýkur, 
að fylgjast með löndunum og skráningum í aflaskráningarkerfi Fiskistofu og öflun gagna vegna 
brotamála sem upp koma. 

Hæfniskröfur:
• Leitað er að kraftmiklum einstaklingi sem hefur reynslu af störfum í sjávarútvegi. 
• Góð íslensku- og tölvukunnátta er áskilin. 
• Sjálfstæði, fagmennska og nákvæmni í vinnubrögðum. 
• Góð færni í mannlegum samskiptum. 

Skipstjórnarréttindi er kostur.

Um fullt starf er að ræða og er æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

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

Réttir starfsmenn í réttum 
hlutverkum ræður mestu 
um árangur fyrirtækja

Rannsóknir auka       
þekkingu og gera        
ákvarðanir markvissari

ráðgjöf    ráðningar    rannsóknir

Síðumúla 5 
108 Reykjavík
Sími 511 1225    
www.intellecta.is

óskar eftir rekstraraðila til að taka að sér veitingarekstur í Safnahúsinu við Hverfisgötu.

Sá sem annast veitingareksturinn þarf að:

• Vera fær um að sinna fjölbreyttum hópi sýningargesta, fundargesta og annarra gesta.
• Geta boðið fjölbreyttar veitingar sem henta starfsemi hússins.
• Hafa reynslu og hæfni til að sinna veitingarekstrinum af alúð, smekkvísi og metnaði.
• Búa yfir góðri samskiptahæfni og vera tilbúinn að þróa reksturinn í takt við reynslu og þarfir hússins hverju sinni.

Safnahúsið við Hverfisgötu er friðuð bygging sem á sér aldargamla sögu og er af mörgum álitið eitt fegursta hús 
Reykjavíkur. Í lok mars 2015 opnar  Þjóðminjasafn Íslands Safnahúsið með nýrri sýningu Sjónarhorn/Points of View 
um sjónrænan íslenskan menningararf sem er samstarfsverkefni Landsbókasafns-Háskólabókasafns, Listasafns 
Íslands, Náttúruminjasafns Íslands, Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, Þjóðminjasafns Íslands og 
Þjóðskjalasafns Íslands. Í húsinu verður jafnframt nýinnréttuð safnbúð, fundaraðstaða og nýhönnuð veitingastofa 
þar sem gert er ráð fyrir kaffihússveitingarekstri og léttum veitingum. Auk þess nær veitingareksturinn til veitinga- 
þjónustu viðburða og funda. 

Þjóðminjasafn Íslands tekur öllum umsóknum af opnum huga en mikilvægt er að bragur veitingastarfseminnar  
falli vel að yfirbragði nýrrar sýningar og friðaðrar byggingar. Áhugasömum er bent á að nálgast umsóknarform  
og frekari upplýsingar um rekstrarfyrirkomulag með því að hafa samband við tengiliði verkefnisins Þóru Björk 
Ólafsdóttur s. 530 2235  thora.bjork@thjodminjasafn.is eða Guðrúnu Garðarsdóttur s. 530 2217  
gudrun.gardarsdottir@thjodminjasafn.is

Umsóknarfrestur er til og með miðvikudeginum 14. janúar 2015.

Þjóðminjasafn Íslands



GRETTISGÖTU 87 • Rétt við Hlemm • 105 Reykjavík 

Starfsmenn óskast 
Óskum eftir Bílamálara og Bílasmiði,  

eða vönum mönnum í réttingu og málningu
Upplýsingar í síma: 893-7277

Fjölskylda í Vesturbænum óskar eftir manneskju  
til þess að aðstoða á heimlinu.  

Starfið felst í að gæta barna og vinna létt heimilisstörf. Vinnutími 
er sveigjanlegur og miðað er við 10-20 klukkustundir á viku.   

Áhugasamir sendi upplýsingar á: 
grenimelur2015@gmail.com

SMIÐIR ÓSKAST
HJ13 ehf. byggingarverktakar óska eftir smiðum við  
uppsteypu á fjölbýlishúsum á höfuðborgarsvæðinu. 
Unnið er í akkorðsvinnu og næg vinna framundan.

Upplýsingar gefur Jón Vigfússon í síma 6613700  
eða hafnarsport@simnet.is

Framkvæmdastjóri þróunarverkefna

Umsóknarfrestur er til og með 12. janúar 2015. Nánari upplýsingar um starfið veita Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) og Ari 
Eyberg (ari@intellecta.is) hjá Intellecta í síma 511 1225. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is. Umsókn um starfið þarf að fylgja 
ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.

Aurora velgerðasjóður var stofnaður 23. 
janúar 2007 að frumkvæði hjónanna 
Ingibjargar Kristjánsdóttur landslags-
arkitekts og Ólafs Ólafssonar, stjórnar-
formanns Samskipa.

Megintilgangur sjóðsins er að stuðla að 
og styrkja menningar- og velgerðamál 
á Íslandi og erlendis. Frá stofnun hefur 
sjóðurinn og stofnendur hans veitt yfir 
600 milljónir króna að jöfnu til verkefna 
á Íslandi og í Afríku, einkum til Sierra 
Leone. Fram til þessa hefur mestur hluti 
þróunaraðstoðar sjóðsins verið í samstarfi 
við UNICEF, en yfir 66 skólar hafa verið 
byggðir í Sierra Leone, tæplega 300 
kennarar notið aðstoðar o. fl.  Í Malavi 
byggði Aurora sérstaka sjúkraálmu fyrir 
börn.  Þess utan hefur sjóðurinn styrkt 
fjölda smærri verkefna.

Nánari upplýsingar um sjóðinn má finna á 
heimasíðu hans www.aurorafund.is

Aurora velgerðasjóður hyggst ráðast í nokkur metnaðarfull verkefni í Sierra Leone á komandi 
misserum. Til að stýra þróunarverkefnum Aurora er leitað að framkvæmdastjóra sem sér um 
daglega stjórnun þessa verkefnis.

Staðan heyrir beint undir stjórnarformann sjóðsins. Stjórn sjóðsins er skipuð fjórum einstaklingum, 
öllum búsettum erlendis. Framkvæmdastjórinn hefur aðsetur í Lausanne í Sviss en dvelur að jafnaði 
um 6 mánuði á hverju ári í Sierra Leone.

Menntunar- og hæfniskröfur:

Háskólamenntun sem nýtist í starfi
Þekking og reynsla af aðferðafræði 
verkefnastjórnunar
Mjög góð enskukunnátta er mikilvæg  
Reynsla af stjórnunarstörfum
Mjög góð samskiptahæfni
Aðlögunarhæfni, frumkvæði og öguð 
vinnubrögð
Þekking og reynsla af þróunarsamvinnu 
er til bóta

ráðgjöf    ráðningar    rannsóknir

Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225

Starfssvið:

Dagleg stjórnun og rekstur verkefnisins
Undirbúningur, eftirlit og eftirfylgni með 
framkvæmd verkefna
Áætlanagerð
Skýrslur og greinargerðir
Samskipti við stjórnvöld og stofnanir á 
ýmsum stjórnsýslustigum í Sierra Leone
Samvinna og samskipti við framkvæmda-
aðila þróunarverkefna og hagsmunaaðila
Samskipti og samvinna við fulltrúa annarra 
veitenda þróunaraðstoðar

Kjörið tækifæri fyrir einstakling sem hefur náð góðum árangri í starfi og langar að takast á við nýjar áskoranir 
á sviði þróunarmála á erlendri grund. 

AX sérfræðingar!

Umsóknarfrestur er til og með 12. janúar 2015. Nánari upplýsingar um starfið veita Torfi Markússon (torfi@intellecta.is) og Ari 
Eyberg (ari@intellecta.is) hjá Intellecta í síma 511 1225. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is. Umsókn um starfið þarf að fylgja 
starfsferilskrá. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.

Við leggjum okkur fram, stöndum saman 

og vitum hvað þarf til að skara framúr. 

Frumkvæði og nýsköpun eru mikilsverðir 

eiginleikar sem hafa skipað LS Retail 

í fremstu röð í þróun hugbúnaðar á 

alþjóðavísu. Verslunarhugbúnaður okkar 

er seldur í samstarfi við yfir 190 vottuð 

fyrirtæki í um 70 löndum. Yfir 3.000 

fyrirtæki nota hugbúnað LS Retail á 

115.000 afgreiðslukössum í um 49.000 

verslunum. 

Meðal ánægðra viðskiptavina LS Retail 

eru: adidas, Fríhöfnin, ÁTVR, Nova, Apple 

Íslandi, Laugar, Ilva, Melabúðin, Pizza Hut, 

IKEA, Hard Rock Café Þýskalandi, Dublin 

Airport Authority, Rivoli Group, aswaaq, 

Bodycare International, Eu Yan Sang, Sony 

Co. Hong Kong, Wind Telecom Ítalíu, Topps 

Tiles, Delhi International Airport Limited og 

Kingdom of Dreams.

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

Starfið felst í ráðgjöf og þjónustu á Microsoft Dynamics AX viðskiptalausnum. 
Menntunar- og hæfniskröfur: Háskólamenntun á sviði viðskipta-, tölvunar- eða kerfisfræði eða sambærileg menntun 
ásamt reynslu af sambærilegu starfi. Leitað er  að reyndum Microsoft Dynamics AX sérfræðingi.

Vegna aukinna verkefna óskar LS Retail eftir að ráða framúrskarandi Microsoft Dynamics AX sérfræðinga. 

.NET developer 
Starfið felst í hugbúnaðarþróun með áherslu á C# og samþættingu Microsoft Dynamics AX við önnur kerfi, þ.m.t. AX POS, 
mPOS og .NET hlutir í AX.
Menntunar- og hæfniskröfur: Háskólamenntun á sviði tölvunar- eða verkfræði eða sambærileg menntun. Þekking á 
HTML5, CSS og JavaScript þarf að vera til staðar. Framúrskarandi forritunarhæfileikar ásamt frumkvæði í starfi og ánægja 
af að glíma við faglegar áskoranir á alþjóðlegri vöruþróun.

Starfið fest í forritun og þróun á Microsoft Dynamics AX viðskiptalausnum fyrir alþjóðlegan markað. 
Menntunar- og hæfniskröfur: Háskólamenntun á sviði viðskipta-, tölvunar- eða kerfisfræði eða sambærileg menntun.    
Leitað er að reyndum einstaklingi með reynslu af hugbúnaðargerð og hönnun hugbúnaðarkerfa fyrir Microsoft Dynamics AX.

Senior AX Consultant

AX developer

Við leitum að öflugum og metnaðarfullum einstaklingum sem eru reiðubúnir að takast á við fjölbreytt og 
vaxandi verkefni. Góð enskukunnátta er mikilvægur þáttur í okkar starfsumhverfi.
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Umsjónarkennari á elsta stigi
Grunnskóla Grindavíkur vantar umsjónarkennara á elsta stigi, 
aðalkennslugreinar íslenska og samfélagsfræði. Þarf að geta 
hafið störf sem fyrst.  

Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um starfið. 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra  
sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands. 
Umsóknir  skulu berast Grunnskóla Grindavíkur Ásabraut 2,  
240 Grindavík eða sendist á netfangið  
halldorakm@grindavik.is fyrir 15. janúar.  

Upplýsingar um Grunnskóla Grindavíkur er að finna  
á heimasíðu skólans http://www.grindavik.is/grunnskolinn 

Nánari upplýsingar veitir Halldóra K. Magnúsdóttir skólastjóri  
í síma 420-1150.

kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar 

· Leikskólakennari á Núp

· Leikskólakennari á Kópastein

· Leikskólakennari í Austurkór 

Grunnskólar

· Skólaliðar – dægradvöl

· Forfallakennari í Salaskóla

Velferðarsvið

· Starfsmenn í frekari liðveislu

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 

Tæknimaður í 
sjónvarpskjarna
Hefur þú brennandi áhuga á framþróun í 

sjónvarpstækni? Þá gæti starf tæknimanns í 
sjónvarpskjarna Vodafone verið starf fyrir þig. 

Sjónvarpskjarni sér um rekstur á miðlægum búnaði 
sjónvarpskerfa Vodafone (IPTV, DVB-T og VOD) sem er ört 

vaxandi hluti af starfsemi fyrirtækisins. Tæknimaður tekur þátt í 
daglegum rekstri auk þess að vinna að þróun og uppbyggingu 

kerfanna.

Allar nánari upplýsingar um starf og hæfniskröfur er að 
finna á vodafone.is/storf.

Umsóknarfrestur er til og með 
13. janúar 2015.

Vodafone
Góð samskipti bæta lífið
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Laust er til umsóknar starf lektors 
í tölvunarfræði eða hugbúnaðar-
verkfræði við Iðnaðarverkfræði-, 
vélaverkfræði- og tölvunarfræði-
deild Háskóla Íslands. 
Iðnaðarverkfræði-, vélaverkfræði- og 
tölvunarfræðideild er ein af sex deildum 
Verkfræði- og náttúruvísindasviðs Háskóla Íslands. 
Á sviðinu starfa um 300 manns við rannsóknir og 
kennslu. Starfsumhverfið er alþjóðlegt og sífellt 
fjölgar erlendum starfsmönnum og nemendum. 
Við deildina stunda um 800 stúdentar nám í 
tölvunarfræði og fimm undirgreinum verkfræði. 
Þar af eru ríflega 150 framhaldsnemar í bæði 
meistaranámi og doktorsnámi. Akademískir 
starfsmenn við deildina eru rúmlega tuttugu.

Við námsbraut í tölvunarfræði stunda um 
400 stúdentar nám og akademískir starfsmenn 
eru níu.  

  

Lektor í tölvunarfræði eða 
hugbúnaðarverkfræði 

Umsækjendur skulu: 
Hafa lokið doktorsprófi í tölvunarfræði, 
hugbúnaðarverkfræði eða náskyldri grein 

Hafa stundað rannsóknir á sviði tölvunarfræði 
eða hugbúnaðarverkfræði 

Geta kennt helstu grunnnámskeið við námsbrautina 

Horft verður sérstaklega til góðs árangurs í 
rannsóknum og kennslu við mat umsókna.
Krafist er góðrar samstarfshæfni og lipurðar 
í mannlegum samskiptum. 

Nánari upplýsingar veita Kristján Jónasson prófessor
í síma 525 4735 eða á netfanginu jonasson@hi.is 
og Ólafur Pétur Pálsson prófessor í síma 5254952 eða 
á netfanginu opp@hi.is. 

Umsóknarfrestur er til 19. janúar 2015. 

Sjá nánar á www.starfatorg.is og 
www.hi.is/laus_storf 

  

Leikskólastjóri óskast
Tækifæri fyrir metnaðarfullan einstakling -

Leikskólastjóri í Krakkaborg.
Umsóknarfrestur framlengdur  til 12. janúar 2015

 
Flóahreppur auglýsir eftir leikskólastjóra við leikskólann 
Krakkaborg.
Um er að ræða 100% starf. Laun og launakjör eru sam-
kvæmt kjarasamningi launanefndar sveitarfélaga og 
viðkomandi stéttarfélags. Leikskólinn Krakkaborg er þriggja 
deilda leikskóli sem þjónar um  50 börnum frá 9 mánaða 
aldri til 6 ára aldurs. Starfsemi leikskólans fer fram  í nýju, 
mjög rúmgóðu  húsnæði í Þingborg við Suðurlandsveg. Sjá 
nánar á heimasíðu sveitarfélagsins. www.flóahreppur.is

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

Sterk tengsl í 
íslensku atvinnulífi  
www.hagvangur.is
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Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins (SHS) 
vill ráða starfsfólk til að sinna slökkvi-
starfi og sjúkraflutningum. Bæði er um 
framtíðarstörf að ræða og sumarstörf fyrir 
sumarið 2015. Framtíðarstarfsmenn munu 
fá nauðsynlega menntun og þjálfun til að 
geta sinnt bæði slökkvistarfi og sjúkra-
flutningum hjá SHS en sumarstarfsmenn 
þurfa að hafa starfsréttindi sem sjúkra-
flutningamenn. Allir starfsmenn verða að 
vera reiðubúnir að vinna vaktavinnu.
 
Við erum að leita að einstaklingum sem 
vilja láta gott af sér leiða og hafa áhuga 
á að tilheyra öflugu liði sem hefur það 
hlutverk að sinna útkallsþjónustu á höfuð-
borgar svæðinu. Við viljum gjarnan sjá fleiri 
konur í liðinu og æskilegt er að umsækj-
endur séu ekki eldri en 28 ára vegna kröfu 
um eðlilega endurnýjun í liðinu. 
 
Nánari upplýsingar um hæfniskröfur og 
umsóknarferlið í heild sinni má finna á 
heimasíðu SHS (www.shs.is). 

Kynningarfundur verður haldinn 
fyrir umsækjendur í slökkvistöðinni í 
Hafnarfirði, Skútahrauni 6, þann 
13. janúar  nk. kl. 17:00. 

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins 
Skógarhlíð 14 / S: 528-3000 

www.shs.is

VILTU TAKA ÞÁTT?
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Olíuverzlun Íslands hf.
Hjá Olís er lögð áhersla á góðan aðbúnað starfsfólks, 
stuðning til náms og heilsueflingar, heiðarleika í 
samskiptum, snyrtimennsku og fagleg vinnubrögð.

Við leitum að tveimur metnaðargjörnum einstaklingum í fjölbreytt og áhuga-
verð verkefni í upplýsingatæknideild Olís.

Annars vegar er um að ræða starf sérfræðings í upplýsingatækni og hins vegar 
starf við notendaþjónustu og uppsetningu vélbúnaðar.

Viðkomandi þurfa að búa yfir hæfni í mannlegum samskiptum, sýna frum-
kvæði, geta unnið sjálfstætt, vera skipulagðir og hafa ríka þjónustulund.

Helstu verkefni:

Innleiðing á Dynamics CRM

CRM-aðlaganir og notendaþjónusta

Uppsetning og viðhald í BI umhverfi

Notendaþjónusta eftir þörfum

Afleysing kerfisstjóra

Tilfallandi verkefni í upplýsingatæknideild

Hæfniskröfur:

Háskólamenntun í tölvunarfræði 
eða sambærileg menntun/reynsla

Þekking á Microsoft-kerfum 
og netþjónum

Þekking á Dynamics CRM æskileg

Forritunarþekking í C# kostur

Þekking á Dynamics NAV kostur

Helstu verkefni:

Notendaþjónusta

Uppsetning á vél- og hugbúnaði

Viðhald og lagfæringar á vinnustöðvum

Uppsetning notenda í AD og aðgangsstýringar

Viðhald og rekstur á netbúnaði

Þjónusta við afgreiðslukerfi, sjálfsala og posa

Tilfallandi verkefni í upplýsingatæknideild

Hæfniskröfur:

Kerfisstjóranám eða sambærileg 
menntun/reynsla

Þekking á Microsoft-kerfum 
og netþjónum

Reynsla í uppsetningu vélbúnaðar

Þekking á afgreiðslukerfum kostur

Reynsla af sambærilegu starfi æskileg

Vinsamlega sendið umsókn ásamt ferilskrá í tölvupósti til starfsmannastjóra Olís, 
Ragnheiðar Bjarkar, á rbg@olis.is, fyrir 11. janúar nk.

Tekið skal fram um hvort starfið er sótt með því að merkja umsóknina með annað hvort 
Sérfræðingur í upplýsingatækni eða Notendaþjónusta og uppsetning vélbúnaðar.
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Viltu taka þátt í spennandi 

uppbyggingarstarfi 

í upplýsingatæknideild Olís?

Sérfræðingur í upplýsingatækni

Notendaþjónusta og uppsetning vélbúnaðar

Skaftárhreppur og Samtök sunnlenskra sveitarfélaga (SASS), með stuðningi Byggðastofnunar, auglýsa eftir verkefnisstjóra til 3ja ára til að vinna í 
verkefninu „Brothættar byggðir – Skaftárhreppur til framtíðar“.  Verkefnið er að fylgja eftir ákvörðunum verkefnisstjórnar til eflingar byggðar og mannlífs 
í Skaftárhreppi og vinna þannig náið með sveitarstjórn Skaftárhrepps, starfsmönnum og stjórn SASS, Byggðastofnun og íbúum Skaftárhrepps.

Verkefnisstjóri til 3ja ára í verkefnið  
„Brothættar byggðir – Skaftárhreppur til framtíðar“,  

sem er samstarfsverkefni Byggðastofnunar/Skaftárhrepps/SASS

Hæfniskröfur:
- Almenn menntun, sem nýtist í starfinu. Háskólamenntun er kostur.
- Haldbær starfsreynsla er mikilvæg.
- Reynsla af verkefnastjórnun er kostur.
- Góð tölvufærni.
- Þekking, skilningur og reynsla af byggðamálum mikilvæg.
- Frumkvæði, jákvæðni, sjálfstæð vinnubrögð og gott samstarf 
 eru mikilvæg.

Helstu verkefni :
- Fylgja eftir ákvörðunum verkefnisstjórnar 
 og áherslum íbúaþings
- Hafa frumkvæði að nýjum verkefnum
- Upplýsingar og skýrslugerð til íbúa og samstarfaðila
- Íbúafundir og þátttaka í samfélagsverkefnum í sveitarfélaginu
- Fylgja eftir stjórnsýsluákvörðunum 

Verkefnisstjórinn hefur búsetu og starfsaðstöðu á Kirkjubæjarklaustri og þarf að geta hafið störf sem fyrst á árinu 2015.  
Uppýsingar um verkefnið er að finna á heimasíðu Byggðastofnunar (www.byggdastofnun.is). 

Nánari upplýsingar um starfið, laun, starfskjör og starfsaðstöðu veita :  
Eygló Kristjánsdóttir sveitarstjóri Skaftárhrepps (sveitarstjori@klaustur.is ; s: 487 4840 / 893 5940) og  
Þórarinn Egill Sveinsson verkefnisstjóri SASS (thorarinn@sudurland.is ; s: 480 8200 / 898 0399) 

Umsóknir ásamt ferilskrá skal senda á netfangið :  thorarinn@sudurland.is merkt : Skaftárhreppur til framtíðar. 
Umsóknarfrestur er til 15. Janúar 2015.

LNS Saga er ungt íslenskt verktakafyrirtæki, dótturfélag norska félagins
Leonhard Nilsen & Sønner AS, sem er meðal stærstu verktakafyrirtækja
Noregs. Starfsmenn LNS Saga eru um 290 talsins og sinnir verkefnum
í Noregi og á Íslandi. Starfsmenn LNS Saga hafa haldgóða og fjölbreytta

g g g

reynslu af stjórnun stórra verkefna hjá leiðandi verktakafyrirtækjum á
Íslandi, Færeyjum, Grænlandi, Noregi og Danmörku. Verkefnin snúa

y y

einkum að jarðgangagerð, eftirvinnu gangagerðar, hafnarmannvirkjum,
virkjunum og vegagerð. Auk verkefna í Noregi og á Íslandi stefnir félagið

g g g g g g

jafnframt að þátttöku í verkefnum í Færeyjum og á Grænlandi.

KRANASTJÓRI Á BÍLKRANA (MOBILE CRANE)
Við leitum að öflugum kranastjóra í verkefni 
fyrirtækisins á Íslandi. Um er að ræða fullt starf.

g

Gerð er krafa að umsækjendur hafi full réttindi
og hafi haldgóða reynslu af kranastjórnun.
Nauðsynlegt er að viðkomandi geti tjáð sig
á íslensku og æskilegt að geta talað ensku.

Nánari upplýsingar um starfið veitir
Ólafur Páll Sölvason í síma 842 2105

ý g

og á olafur.solvason@lns.is

Umsóknarfrestur er til og með 18. janúar 2015.
Áhugasamir sendi umsókn af heimasíðu LNS Saga
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(http://www.lns.is/Starfsumsokn)

LNS Saga leitar að starfsmanni
í skemmtileg verkefni.
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SPENNANDI TÆKIFÆRI

Vilt þú auka tekjur þínar?
Viltu starfa sjálfstætt, ráða þínum eigin vinnutíma?
Erum að leita eftir heiðalegu, ábyggilegu, framsæknu  
og duglegu fólki til að starfa með.
Miklir framtíðarmöguleikar hérlendis og erlendis.
Alþjóðlegt fyrirtæki, eitt stærsta og farsælasta fyrirtæki 
á sínu sviði í heiminum í dag, starfar í yfir 150 löndum.
Árangurstengdar tekjur auk mögulegra bónusa.
Tekjumöguleikar
70.000 - 300.000 kr. á mán.
300.000 - 600.000 kr. á mán. 
 
Áhugasamir hafið samband: 
820-4122 eða moguleiki@gmail.com



         
 

Hjúkrunarheimilið Eir óskar 
eftir bakara sem fyrst. 

  
Um er að ræða dagvinnu frá 8-15,  
virka daga. 
 

Upplýsingar veitir Gunnar J. Einarsson 
forstöðumaður eldhúss. 
eldhus@eir.is 
 
Eir hjúkrunarheimili 
Hlíðarhúsum 7, 112 Reykjavík                
Sími 522 5700 

Smiðir óskast
Óskum eftir að ráða vana trésmiði 
í fjölbreytt verkefni, framtíðarstörf.

Þarfaþing hf. er traust verktakafyrirtæki sem hefur verið starfandi 
frá árinu 1993. Fyrirtækið óskar eftir vönum trésmiðum í fjölbreytt 

verkefni, um framtíðarstörf er að ræða.

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á netfangið eggert@tharfathing.is

Póstdreifing ehf | Vatnagörðum 22 | 104 Reykjavík | S. 585 8300

www.postdreifing.is | sala@postdreifing.is     
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Ver t u  með !

Íþróttafulltrúi  
á sunnanverðum Vestfjörðum

Héraðssambandið Hrafna-Flóki, Vesturbyggð og Tálknafjarðar- 
hreppur auglýsa eftir íþróttafulltrúa í fullt starf. Um er að ræða nýtt 
og spennandi starf á starfssvæði Hrafna-Flóka sem eru sunnan-
verðir Vestfirðir. 

Hlutverk íþróttafulltrúa verður m.a. að sjá um íþróttaskóla fyrir 1.-4. 
bekk, stefnumótun íþróttamála í samstarfi við íþróttahreyfinguna 
og sveitastjórnir á svæðinu og sinna hlutverki framkvæmdastjóra 
Hrafna-Flóka. Um er að ræða spennandi tækifæri fyrir kraftmikinn 
og áhugasaman einstakling á uppbygginu á sameiginlegu íþrót-
tastarfi á svæðinu. 

Launakjör í samræmi við kjarasamninga fagfélaga.

Menntunar og hæfniskröfur:
• Menntun á sviði íþróttafræða eða sambærileg menntun.
• Þekking og reynsla af þjálfun.
• Frumkvæði, sjálfstæði og skipulagshæfni.

Á sunnanverðum Vestfjörðum er kraftmikið mannlíf, mikil atvinnu-
uppbygging og umtalsverð fólksfjölgun hefur verið síðustu ár. 

Umsóknarfrestur er til 20. Janúar 2015 og skal senda umsókn 
ásamt ferilskrá á netfangið hhf@hhf.is.  

Nánari upplýsingar eru veittar hjá Margréti Brynjólfsdóttur í síma 
698-9913 og í tölvupósti: maggabr@gmail.com . Farið verður með 
allar umsóknir sem trúnaðarmál og verðum öllum svarað. 

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Lyflæknir Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstað. 201501/3
Símsvörun Sýslumaðurinn á Vesturlandi Búðardalur 201501/2
Lögreglumenn Lögreglustjórinn á Suðurnesjum Reykjanesbær 201501/1
Framkvæmdastjóri hjúkrunar Sólvangur, hjúkrunarheimili Hafnarfjörður 201412/980
Yfirhjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri 201412/979
Veiðieftirlitsmaður Fiskistofa Stykkishólmur 201412/978

WE SEEK TO HIRE CHEFS AND KITCHEN HELP. 
EXPERIENCE IN ASIAN COOKING IS PREFERRED.

If you are interested please send us an email to 
nings@nings.is or apply through 

our web site www.nings.is/atvinna

VIÐ LEITUM AF KOKKUM OG 
AÐSTOÐARFÓLKI Í ELDHÚS. 

REYNSLA Í ASÍSKRI MATARGERÐ ÆSKILEG.

Áhugasamir hafi samband með því að senda póst 
á netfangið nings@nings.is eða leggi inn umsókn á 

www.nings.is/atvinna

CHEFS WANTED!

sími: 511 1144

BAKARI ÓSKAST
Bláa kannan – kaffihús í miðbæ Akureyrar óskar eftir 
bakara / Konditora í 100% starf

Viðkomandi þarf að vera stundvís, samviskusamur og 
áreiðanlegur.
Góður í mannlegum samskiptum og geta unnið undir álagi.

Þeir sem hafa áhuga vinsamlega sendið umsóknir til:
Bláa kannan, Hafnarstræti 96, 600 Akureyri eða á net-
fangið: blaakannan@internet.is

Nánari upplýsingar í síma: 461 4600

Rekstrarfélag Kringlunnar óskar eftir áhugasömu 
fólki til að sinna þrifum í Kringlunni.

HREINGERNINGARSTÖRF

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.
 
Óskað er eftir starfsfólki til að sinna þrifum bæði innan- og utandyra.
Starfshlutfall er mismunandi. Um dagvinnu er að ræða á vaktakerfi sem gildir 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.
Fyrirspurnir, umsóknir og ferilskrá sendist á thora@kringlan.is eða í pósti á 
Rekstrarfélag Kringlunnar, Kringlunni 4–12, 103 Reykjavík fyrir 19. janúar nk.
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ÚTBOÐ
SVF – Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur, 

Brynjólfsgötu 1, Reykjavík 
Húsbygging ÚTBOÐ NR. 15764

Framkvæmdasýsla ríkisins, fyrir hönd  mennta- og menningar- 
málaráðuneytis óskar eftir tilboðum í verkið „Stofnun Vigdísar 
Finnbogadóttur“, Brynjólfsgötu 1, Reykjavík. 

Verk þetta nær til byggingar á húsi fyrir Stofnun Vigdísar 
Finnbogadóttur í erlendum tungumálum við Háskóla Íslands.   
Byggingin mun rísa á horni Suðurgötu og Brynjólfsgötu í Reykja- 
vík.  Undirgöng munu liggja undir Suðurgötu frá byggingunni
að Háskólatorgi og eru þau innifalin í verkinu.   
Um er að ræða jarðvinnu, uppsteypu og fullbúið hús og allan frágang 
að utan og innan. Meginbyggingin er 3543 m² og tengigangur undir 
Suðurgötu 201 m².  Samanlagt er byggingin 3744 m²  og um 17.200 
m³ .  Meginbygging er á fjórum hæðum en auk hennar er niðurfellt 
torg með setpöllum og skábrautum um 1.000 m²  en skráist ekki sem 
botnflatarmál. 

Verkkaupi er mennta- og menningarmálaráðuneytið fyrir hönd 
Háskóla Íslands. 

Helstu magntölur: 
Gröftur á lausum og föstum jarðvegi                  16.000 m³ 
Fyllingar undir og að mannvirki                          7.500 m³ 
Almenn steypumót                                  11.600 m² 
Plötumót                                           3.800 m² 
Bendistál í plötur og veggi                          285.000 kg 
Steinsteypa í veggi, plötur, bita og súlur               28.000 m³ 
Grófhúðun á einangraða veggi                          1.500 m² 
Terrazzogólf                                          630 m² 
Gifsveggir                                           1.800 m² 
Dúkar og dúkalögn                                  2.200 m² 
Kerfisloft niðurhengd                                  2.500 m² 
Málun veggja og lofta                                  6.100 m² 
Stólar í fyrirlestrarsal                                  119 stk. 

Verkefnið hefur verið unnið samkvæmt aðferðarfræði upplýsinga- 
líkana mannvirkja (Building Information Modeling - BIM) og aðferða- 
fræði vistvænnar hönnunar. Stefnt er að því að byggingin verði 
vottuð sem vistvænt mannvirki samkvæmt alþjóðlega vottunar-
kerfinu BREEAM. 

Verkinu skal vera að fullu lokið í 15. nóvember  2016. 

Útboðsgögn verða til sýnis og sölu á kr. 3.500 hjá Ríkiskaupum, 
Borgartúni 7C, 105 Reykjavík frá og með þriðjudeginum 6. janúar 
2015. Tilboðin verða opnuð hjá Ríkiskaupum,  þriðjudaginn 
10. febrúar 2014  kl.  11:00  að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess 
óska 

KERFISÁÆTLUN LANDSNETS 2015-2024
Auglýsing um matslýsingu

Landsnet vinnur að undirbúningi við mótun kerfis- 
áætlunar sem ætlað er að gefa heildarsýn yfir þróun 
flutingskerfis raforku á næstu árum.  Landsnet mun 
vinna umhverfismat fyrir kerfisáætlun í samræmi við 
lög nr. 105/2006 um umhverfismat áætlana.

Landsnet kynnir hér með matslýsingu áætlunarinnar 
með von um að sem flestir kynni sér efni hennar.  
Í matslýsingu er gert grein fyrir:

   Hvernig Landsnet hyggst standa að matsvinnunni.
   Hver verði efnistök umhverfisskýrslu.  
   Hverjir eru helstu áhrifaþættir áætlunarinnar. 
   Hvaða umhverfisþættir kunna að verða fyrir áhrifum. 
   Gögnum sem lögð verða til grundvallar. 
   Matsspurningum og viðmiðum við mat á vægi 
   og umfangi umhverfisáhrifa.  

Matslýsingin er aðgengileg á vefsíðu Landsnets, 
www.landsnet.is.  Hægt er að senda ábendingar 
og  athugasemdir  um  matslýsingu  á netfangið 
landsnet@landsnet.is  merkt  „matslýsing”. 

Frestur til að senda  inn  athugasemdir  er til og 
með 30. janúar 2015. 

Ertu í stuði? 
 

Hófst þú nám í rafiðngrein,  
raf- eða rafvélavirkjun, rafveituvirkjun eða 

rafeindavirkjun en laukst því ekki? 
 
Ertu að starfa við þær greinar  þrátt fyrir að 
hafa ekki lokið sveinsprófi? 
Hefur þú hug á að ljúka því námi sem þú hófst? 
 
Kynningarfundur verður á Stórhöfða 27 
mánudaginn 5. janúar 2015 kl. 17:00. 
 
 

“Ertu í stuði?” er verkefni sem ætlað er að finna leiðir 
til að meta þá færni sem þátttakendur hafa aflað sér í 
námi og starfi.  
Markmiðið er að þátttakendur ljúki sveinsprófi. 
 

Nánari upplýsingar er hægt að fá á 
heimasíðu Fræðsluskrifstofu rafiðnaðarins  
             www.rafnam.is - Raunfærnimat 

eða í  síma 580 5252 

Aflamark Byggðastofnunar
– boð um samstarf á Þingeyri

postur@byggdastofnun.is

byggdastofnun.isSími:   455 54 00       Fax: 455 54 99

Á grundvelli bráðabirgðaákvæðis XIII í lögum nr.116/2006, 
um stjórn fiskveiða, með síðari breytingum, auglýsir  
Byggðastofnun eftir samstarfsaðilum um nýtingu viðbótar- 
aflaheimilda á Þingeyri í Ísafjarðarbæ, allt að 400 þorsk-
ígildistonnum. 

Nánari lýsingu á verkefninu er að finna á vef  
Byggðastofnunar www.byggdastofnun.is. 

Umsóknir skal senda til Byggðastofnunar, á netfangið  
postur@byggdastofnun.is fyrir kl. 12:00 miðvikudaginn  
21. janúar 2015  Nánari upplýsingar veitir Sigurður Árnason 
sérfræðingur á þróunarsviði.

Innkaupadeild

Veitingaaðstaða til leigu í Gerðubergi, nýju 
sameinuðu bókasafni og menningarhúsi í 
Breiðholti, mál nr. 13359

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

LEIGUSAMNINGUR

Bílstjórar
Vanir bílstjórar óskast á búkollu  

og vörubíla strax á höfuðborgarsvæðinu. 
 Reglusemi og stundvísi skilyrði. 

Áhugasamir sendi inn umsókn með ferilskrá á anna@gtv.is 

Millistórt fyrirtæki í hótelrekstri óskar eftir  
einstaklingi í fullt starf til að sjá um bókhald félagsins 

ásamt ýmsum öðrum skrifstofustörfum. 

Skrifstofan er staðsett í miðbæ Reykjavíkur  
og vinnutími er frá 9 - 5 virka daga. 

Viðkomandi þarf að hafa víðtæka reynslu  
af DK kerfinu. 

Vinsamlegast sendið ferilskrá á box@frett.is  
merkt Bókhald fyrir 8 janúar.

Borgarholtsskóli er fjölbreyttur, framsækinn og skapandi skóli sem
leggur áherslu á að allir fái nám við sitt hæfi. Boðið er upp á margar
námsleiðir; í bóknámi, listnámi, iðnnámi og starfsnámi.
Einkunnarorð Borgarholtsskóla eru: agi, virðing, væntingar.

Náms- og starfsráðgjafi 
við Borgarholtsskóla

Laust er til umsóknar starf náms- og starfsráðgjafa við 
Borgarholtsskóla í 100% stöðu. 

Náms- og starfsráðgjafi er talsmaður nemenda, stendur 
vörð um velferð þeirra og veitir ráðgjöf um nám, 
námstækni og námsvenjur.  

Hæfnikröfur
• Starfsréttindi sem náms- og starfsráðgjafi
• Geta starfað sjálfstætt
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Jákvæðni og frumkvæði
• Kunnátta í gerð kynningarefnis

Við bjóðum upp á gefandi starfsumhverfi og lífleg sam-
skipti við nemendur og samstarfsfólk Sjá upplýsingar umskipti við nemendur og samstarfsfólk. Sjá upplýsingar um 
Borgarholtsskóla: www.bhs.is.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi KÍ og stofnanasamingi 
Borgarholtsskóla.
Umsóknir um starfið, ásamt prófskírteinum, meððmæmæmælululum m 
og upplýsingum um nám og fyrri störf, skkkululululu u uu beeeeerarararararr ststst á á ááááá n nn nneetetet-
fangið ingibogi@bhs.is í síðasaa tataataata llllaggii 15. jajanúarr 22222010015.5.5  
Ekki er um sérstök umssmsmsókókkókó nanaarereyðyðyy ubblölölööð ððð að ræða.a.a.aa

Nánananaririri u uppppppppplýlýlýsisingngarrr veiieie tittt r r Inngig  BBogi  Bogaaaaasoson,n  aaaððsðssttotot ðaðaðaðaaarrrrrrr----
skskskskks óólóólólólólamamamamameieieieieiee stststststts arararara i,i,i,i,i,,, s s ss ss. . 5353535535 51555 70700003,3,333  n nnetetetetfaangngnn  iinngibogogogi@i bhhs.s.s.isisis

UPPSTEYPA  -  VIÐHALD  -  BREYTINGAR

Byggingaverktaki með áratugareynslu í nýbyggingum 
og breytingum getur bætt við sig verkefnum.

Er vel úbúinn til uppsteypu með 1000 m2 mótum.

Uppl. í síma 897-5307
Netfang:   heimab@simnet.is

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is
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Borg fasteignasala
Síðumúla 23

108 Reykjavík
www.fastborg.is 519 5500

Holtsvegur - Urriðaholti Garðabæ

Glæsilegar íbúðir að Holtsvegi 23-25 í 
Garðabæ.  Glæsileg sýningaríbúð.  Íbúðunum 
fylgir stæði í bílageymslu, aðgengi og 
frágangur til fyrirmyndar. Einstakt útsýni 
yfir náttúruparadísina í Urriðaholtinu, þar 
eru gönguleiðir umhverfis vatnið og inn í 
Heiðmörkina. Í boði eru 3ja og 4ra herbergja 
íbúðir. 

Verð frá: 28.500.000

3
herb.

78,5
m2.

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Brandur
Sölumaður
 897 1401

Þóra      
Fasteignasali

 777 2882

Sigurður Fannar
Sölumaður
 897 5930

Austurkór 65 - 203 Kópavogur

Borg Fasteignasala kynnir 4ra herbergja íbúðir 
98-103 fm. Nýjar og glæsilegar útsýnis íbúðir. 
Glæsilegar íbúðir á fallegum stað - stutt í Heiðmörk. 
Stórglæsilegt útsýni til vesturs yfir borgina. 

- Tilbúar til afhendingar -

Íbúðirnar afhendast fullbúnar fyrir utan 
gólfefni í stofu og herbergjum:  Gott skipulag.

Verð frá: 38.000.000

4
herb.

Frá
115m2.

Opið hús þriðjudaginn 6. jan. kl 17:30 - 18:00

Hrólfsskálamelar

Opið hús miðvikudaginn 7. jan. kl 17:30 - 18:00

Vandaðar og glæsilegar íbúðir að Hrólfsskálamel 10-18 á Seltjarnar-
nesi.  Glæsileg fulllbúin sýningaríbúð á annari hæð, þar sem útsýnið 
er glæsilegt til austurs yfir borgina. Öllu íbúðum fylgir stæði í bíla-
gaeymslu, sem er sérstaklega rúmgóð með góðu aðgengi.  3ja metra 
lofthæð + háar innihurðir.  Stutt í einstaklega fallegar gönguleiðir og 
göngufæri í alla helstu þjónustu.  Sjón er sögu ríkari.

Sölumenn Borgar Fasteignasölu s.  860-1155

Verð: 44.000.000

Opið
hús

Opið
hús

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Brandur
Sölumaður
 897 1401

Skerjabraut 3

Glæsileg íbúð að Skerjabraut 3 með frábæru 
útsýni í allar áttir. Íbúðin er skráð 137 fm á 
tveimur hæðum með svölum á hvorri hæð sem 
snúa til suðurs, aðrar svalirnar eru 34,6 fm 
þaksvalir.  Í húsinu að Skerjabraut 3 verða 6 íbúðir, 
húsið er í byggingu og verður tilbúið til afhendingar 
haustið 2015. Glæsileg íbúðf á þessum vinsæla 
stað á Seltjarnarnesi. 

Verð: 54.900.000

Birgisdóttir
Fasteignasali

 777 2882

Brandur 
Gunnarsson
Sölumaður

 897 1401 

Gunnlaugur
Þráinsson 
Sölumaður

 844 6447  

Héðinn Birnir
Ásbjörnsson
Fasteignasali

 848 4806   

Sigurður Fannar
Guðmundsson
Sölumaður

 897 5930

Hildur
Birkisdóttir  
Sölumaður

 663 4539    

Ingimar
Ingimarsson   
Hrl.

 519 5501     

Margrét
Gunnarsdóttir    
Fasteignasali

 691 3555      

Stefán Páll
Jónsson     
Sölumaður

 781 5151     

Vilborg G.
Hansenl     
Fasteignasali

 853 7030

Úlfar  Þór
Davíðsson    
Fasteignasali

 897 9030      

Bryndís
Alfreðsdóttir
Skrifstofustjóri

 519 5500  

Stefán
Jóhann
Fasteignasali

 864 8808 

Lyngháls 9 – Reykjavík

Til leigu gott skrifstofuhúsnæði í Reykjavík með fallegu útsýni. 
Húsnæðið er alls 1625,2 m2 að stærð á tveimur hæðum auk hálfri 
3. hæð. Hver hæð er um 650 fm. Lyfta er í húsinu. Móttökurými er 
á öllum hæðum og eru allar hæðir nýlega standsettar á smekklega 
hátt auk þess hefur húsið verið endurnýjað að utan. Kaffiaðstaða og 
salerni eru á öllum hæðum. Húsið er laust til afhendingar.

Allar nánari upplýsingar veita sölumenn á BORG fasteignasölu
í síma: 519-5500 og utan opnunartíma í síma: 860-1155

TIL
LEIGU

TILBÚIÐ OG GOTT HÚSNÆÐI, TIL LEIGU NÚ ÞEGAR

1.969 111
m2.

Margrét
Fasteignasali

 691 3555
margret@fastborg.is

 Vindakór 5-7 - 203 Kópavogur 

Nýlegt fjögurra hæða lyftuhús 

Rúmgóðar og smekklegar fullbúnar íbúðir
Sér inngangur af lokuðum svalagangi eða lóð
Merkt stæði í lokuðum bílakjallara (1-2)
Stórar svalir eða sérnotareitur á lóð
Fjölþætt þjónusta fyrir alla aldurshópa og góð 
tenging við náttúru.

126126-
21213m2.

 4-6 4-6
 her herbb
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Runólfur Gunnlaugsson 
lögg. fast. 

Ásmundur Skeggjason 
lögg. fast.

Góð eign
gulli betriBrynjar Baldursson

sölufulltrúi
Jóhann Friðgeir  
Valdimarsson 
sölufulltrúi

Kristinn Tómasson 
lögg. fast.

Suðurlandsbraut 52 
108 Reykjavík

Sími 533 6050
Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is

Fiskeldisstöð í Vatnsfirði á Barðaströnd, skráð Seftjörn lóð 1 
landnúmer 173217. Um er að ræða fasteignir, rekstur og búnaður 
fyrirtækisins Eldisvörr ehf. . Starfsleyfisskilyrði er fyrir eldi í sjó og 
rekstrarleyfi fyrir allt að 200 tonn á ári. Réttur til vatnstöku ásamt 
volgu vatni úr borholum. Áralöng erlend viðskiptasambönd.  
Vottorð er um að aldrei hafi komið upp smitsjúkdómar í stöðinni.  
Upplýsingar veitir Geir Sigurðsson, lögg. fasteignasali  
í síma 824-9096  V. 41,0 m. 8409

Fiskeldisstöð -  Bleikjueldi í Vatnsfirði

Sólvallagata 64
101 Reykjavík
Stórar svalir - sér bílastæði

Stærð: 67,6 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1972

Fasteignamat: 18.100.000

Verð: 27.900.000
RE/MAX Alpha kynnir: Snotur íbúð með stórum svölum. Sér bílastæði fylgir íbúðinni. Stofa og eldhús
eru í einu opnu rými. Tvö svefnherbergi og baðherbergi með baðkari og sturtuaðstöðu.
Vesturbjæjarskóli er handan götunnar. Frábær staðsetning.
Uppl veitir Davíð Ólafsson lög.fast. í síma 897 1533 eða david@remax.is

Alpha

Davíð Ólafsson
Lögg. fasteignasali

david@remax.is

Opið
Hús

Mánudaginn 5 jan kl. 17:30-18:00

897 1533

Skrifstofuhúsnæði til leigu

Um 680 fermetra skrifstofuhúsnæði í Grímsbæ til leigu í lengri 
eða skemmri tíma.
Nánari upplýsingar gefur Viktor í síma 696-9420.

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

FYRIR 
AÐSTOÐ 
INNANLANDS

gjofsemgefur.is

9O7 2OO2

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3
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