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RAFVIRKJAR!
Óskum eftir að ráða rafvirkja til framtíðar starfa.
Umsókn sendist á netfangið rafbodi@rafbodi.is.

Þurfa að geta byrjað sem fyrst.

Skeiðarás 3 • 210 Garðabær • s. 565 8096 • rafbodi@rafbodi.is

Vegna nýrra og spennandi 
verkefna fyrir alþjóðlega 
viðskiptavini okkar, leitum við 
að öflugum sérfræðingum.

Um er að ræða fjölbreytt viðfangsefni við 
þjónustu og ráðgjöf á sviði DNS, DHCP og 
IP-stjórnun. Við þjónum alþjóðlegum 
stórfyrirtækjum á okkar fagsviði, 
starfsumhverfið er áhugavert, verkefnin 
krefjandi og viðskiptavinirnir spennandi.

Menntunar- og hæfniskröfur

· Háskólamenntun á sviði verkfræði,      
  tölvunarfræði eða sambærileg menntun 
· Nýlega útskrifaðir koma einnig vel til greina
· Reynsla af þjónustu netkerfa og/eða      
  sýndarvéla æskileg
· Microsoft Active Directory og/eða Linux         
  þekking er mikilvæg
· Góð enskukunnátta er nauðsynleg

Upplýsingar um störfin veita Torfi 
Markússon (torfi@intellecta.is) og 
Ari Eyberg (ari@intellecta.is) ráðgjafar 
hjá Intellecta í síma 511 1225. 

Umsóknarfrestur er til og með 
13. apríl nk.

Allar umsóknir og fyrirspurnir eru meðhöndlaðar sem 
trúnaðarmál og þeim svarað. Umsóknir óskast fylltar 
út á intellecta.is. Umsókn um störfin þarf að fylgja 
starfsferilskrá.

Men and Mice er rótgróið hugbúnaðarfyrirtæki, 
stofnað árið 1990 sem sérhæfir sig í þróun og sölu 
hugbúnaðarlausna fyrir IP address management í 
Microsoft, Linux og cloud umhverfum. Viðskipta-
vinirnir eru alþjóðleg stórfyrirtæki sem þurfa 
heildstæða lausn við stjórnun og eftirlit á DNS, DHCP 
og IP-skilgreiningum. Verkefni fyrir Microsoft, Intel, 
Xerox, HP, Shell, IMF, Sprint, Nestlé, Unilever, 
Monsanto, Bosch, T-Mobile og VMware eru meðal 
viðfangsefna okkar.

TÆKNILEG 
SÉRFRÆÐIRÁÐGJÖF

menandmice.com

Bifreiðarstjóra vantar  
til sumarafleysinga
Mjólkursamsalan í Reykjavík óskar eftir bifreiðarstjórum með meira próf  til sumarafleysinga. 
Um er að ræða störf við dreifingu mjólkurvara.

Óskað er eftir jákvæðum og þjónustuliprum einstaklingum sem tilbúnir eru til að takast á við 
fjölbreytt og spennandi verkefni.  

Eins er óskað eftir bifreiðastjóra í vörudreifingu frá Klaustri að Höfn í Hornafirði,  
meirapróf ekki skilyrði.

Mjólkursamsalan starfar eftir jafnréttisáætlun og hvetur konur jafnt sem karla  
til að sækja um.  

Umsóknum skal skilað á netfangið halldors@ms.is eins er hægt að fá upplýsingar  
hjá verkstjóra í síma 858-2258 (Halldór Ingi Steinsson)

Mjólkursamsalan Reykjavík

Mjólkursamsalan er 
rekstrarfélag mjólkur-
iðnaðarins á Íslandi og er 
í eigu 650 kúabænda um 
land allt. 

Mjólkursamsalan safnar 
mjólk frá eigendum sínum 
um allt land og flytur í 
mjólkurstöðvar á Selfossi, 
Akureyri, Egilsstöðum og 
Búðardal.

Félagið heldur úti öflugu 
dreifingarkerfi sem tryggir 
landsmönnum aðgang að 
ferskum mjólkurvörum.

 
Lausar stöður við  
Grunnskóla Hornafjarðar 
 

• sérkennsla 
• íþróttakennsla 
• umsjónarkennsla á miðstigi 
• heimilisfræðikennsla 
• starf náms- og starfsráðgjafa 
• starf þroskaþjálfa 
• starf bókasafnsvarðar 

 
Í Grunnskóla Hornafjarðar eru 270 nemendur í 1. – 10. bekk. Í skólanum fer 
fram metnaðarfullt starf þar sem fjölbreyttir kennsluhættir, skapandi starf 
og einstaklingsmiðuð nálgun er grunnurinn í skólastarfinu. Skólinn er 
heilsueflandi, grænfána skóli sem starfar eftir hugmyndafræði 
Uppbyggingarstefnunnar (Restitution). 
 
 
 
Menntunar og hæfniskröfur: 

háskólamenntun og starfsréttindi á viðkomandi sviði 
frumkvæði og jákvæðni gagnvart skólaþróun 
samstarfsvilji, hæfni í mannlegum samskiptum og sjálfstæði í 
vinnubrögðum 

 
Laun samkvæmt kjarasamningum SA og viðkomandi stéttarfélags. Umsóknir 
og ferilskrá  skal senda á skólastjóra á netföngin eyglo@hornafjordur.is   og 
hulda@hornafjordur.is 
 
Umsóknarfrestur til 24. apríl 2015 
 

Grunnskóli Hornafjarðar er 
staðsettur á Höfn sem er 1800 manna 
bær á suðaustur horni landsins. 
Landslag er ægifagurt á svæðinu og 
skólinn nýtir sér nálægð sína við 
náttúruna með námsferðum um nær 
umhverfi sitt.    

 

Sveitarfélagið er öflugt og vaxandi 
með ótal möguleikum til tómstunda 
og afþreyingar. Nýsköpunar og listalíf 
blómstrar og setur metnaðarfullt 
tónlistarlíf mark sitt á sveitarfélagið. 
Fjölbreytt íþróttalíf er á staðnum og 
sérlega góð íþróttaaðstaða.  
 

Sveitarfélagið er kjörinn staður fyrir 
barnafólk, samgöngur eru góðar og 
veðrátta mild. 
 

Upplýsingar um starfið veita skólastjórarnir 
Eygló Illugadóttir í síma 470 4820 og 
Hulda Laxdal Hauksdóttir í síma 470 8440.  

Umsjón með starfinu hefur 
Lind Einarsdóttir hjá Talent 
Ráðningum, lind@talent.is

Umsóknarfrestur er til  7.apríl. 
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um
starfið á heimasíðu Talent Ráðninga, www.talent.is
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Sölu- og markaðsstarf í heildverslun

Um er að ræða 80 – 100% starf. 

Proact er faglegt og framsækið fyrirtæki sem býður upp á sterk 
vörumerki fyrir hársnyrtistofur og snyrtistofur auk nokkurra
annarra vöruflokka. Okkar markmið er að styðja vel við okkar
viðskiptavini með góðri þjónustu og reglulegum námskeiðum.
Helstu vörumerki eru Matrix, Loreal Professionnel, Joico,
Kérastase, Comfort Zone, Lycon.

Við leitum að öflugum einstaklingi í markaðs- og söluteymið okkar

Hæfniskröfur:
• Reynsla af sölustörfum 
• Góð samskiptahæfni og þjónustulund
• Frumkvæði, dugnaður og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Menntun í hársnyrtingu er kostur
• Góð almenn tölvukunnátta 
• Önnur menntun eða reynsla sem nýst gæti er kostur

Starfssvið:
• Samskipti við söluaðila

• Tilboðsgerð og sölufundir

• Ráðgjöf um notkun á vörum 

• Vinna við kynningarefni 

• Skipulagning kynninga og 
markaðsátaka    

  Linnetsstígur 1 |  220 Hafnarfjöörður |  talent@talent.is  |  Sími 552-1600
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 ráðgjöf   ráðningar   rannsóknir
Kanntu á bókhaldskerfið Intuit?

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

Nánari upplýsingar má finna á www.intellecta.is eða í síma 511 1225

Fyrirtæki á sviði upplýsingatækni leitar að bókara í hlutastarf

Viðkomandi þarf að hafa reynslu af Intuit kerfinu, bæði fyrir bókhald og launagreiðslur

OOOOkkkkkkkkuuuurrrr vvvvaaaannnnttttaaaarrrr  hhhhhaaaarrrrððððddddduuuuggggglllleeeeggggaaaannnn   aaaaððððssssttttooooððððaaaarrrrvvvveeeeeiiiittttiiiiinnnngggggaaaassssttttjjjjóóóórrrraaaa   
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Sérfræðingur með áherslu á vinnurétt
Helstu verkefni:
• Ráðgjöf á sviði vinnuréttar
• Undirbúningur vegna kjarasamninga

og samskipti við stéttarfélög
• Vinna við launasetningar og starfsmat
• Ráðgjöf við val á umsækjendum
• Ráðgjöf við ráðningar og starfslok
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi,

s.s. lögfræði eða stjórnsýslufræði
• Reynsla af starfsmanna- og launamálum
• Þekking á starfsmannarétti hins opinbera
• Þekking á SAP mannauðs-, launa-

og ráðningarkerfi er æskileg
• Þekking á opinberri stjórnsýslu

og umhverfi sveitarfélaga
• Færni í mannlegum samskiptum

og skipulagshæfni
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

Sérfræðingur með áherslu á mannauðsmál
Helstu verkefni:
• Ráðgjöf í mannauðsmálum
• Ráðgjöf og þjónusta við SAP-kerfi bæjarins, 

launa-, mannauðs- og ráðningarkerfi
• Ráðgjöf við stjórnendur um skipulag starfs-

mannasamtala
• Umsjón með atvinnuauglýsingum í fjölmiðlum 

og á umsóknarvef bæjarins
• Aðstoð við gerð fjárhags- og kostnaðaráætlunar
• Símenntunarmál
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi,

s.s. viðskiptafræði eða mannauðsstjórnun
• Reynsla af starfsmanna- og launamálum
• Reynsla í úrvinnslu tölfræðilegra gagna
• Þekking á SAP mannauðs-, launa-

og ráðningarkerfi er æskileg
• Færni í mannlegum samskiptum og 

skipulagshæfni
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

Sérfræðingar óskast 
í starfsmannadeild 
Kópavogsbæjar

Kópavogsbær auglýsir eftir tveimur sérfræðingum í starfsmannadeilddnnade
Starfsmannadeild Kópavogsbæjar er hluti af stjórnsýslusviði og veitir deildin sviðum Kópavðudeil min sviðum Kópavogs jar bæja
þjónustu í mannauðsmálum. Sérfræðingarnir starfa samkvæmt gæðakerfi Kópavogsbæjar og eru hluti avoker ogfi Kópavogsbæjar og eru h
af teymi undir stjórn starfsmannastjóra. Þeir koma til með að sinna fjölbreyttum og krefjandi verkefnumm oölb g krefjandi verkefnum. eyttum og krefjandi verkefn

Umsóknarfrestur er til og með 19. apríl 2015.
Nánari upplýsingar um störfin veitir Þorsteinn Einarsson starfsmannastjóri í síma 570 1500. 
Einnig má beina fyrirspurnum á netfangið: steini@kopavogur.is.
Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um störfin.
Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt á vef Kópavogsbæjar.

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is
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Ráðgjafarfyrirtækið Alta leitar að góðum liðsmanni

ViVið ð leleititumum a að ð ststara fsmanni sem hefur víða sýn, opinn hug
ogog mmetetnanað ð titil aðað n ná á árárana gri við fjölbreytt verkefni með 

»
»»

»»
» ViViststvæænun m m ininnkkauupupumm
»» SaSamfmfélélagagsásábybyrgrgð ð 

»»
»
»» StStefefnumótun og verkek fnfnisisststjójórnrnunun
» GæGæðaðaststjójórnrnunu

» Forvitni, áhugi og frumkvæði
»
» Geta til að setja hlutina í margvíslegt samhengi 
»

nýjungar
»
»
»

»»
»»

byggðaþróunar, samfélagsábyrgðar, 

Nánari upplýsingar veitir Halldóra 
Hreggviðsdóttir framkvæmdastjóri 
Alta - halldora@alta.is 

á þessum sviðum og áhuga á að 
takast á við þessi verkefni með okkur 

Klettagörðum 8-10   |   104 Reykjavík   |   Sími: 590 5100    |   www.klettur.is

HJÓLBARÐAVERKSTÆÐI
Okkur vantar vanann starfsmann með reynslu af dekkja-
viðgerðum til starfa á hjóbarðaverkstæði Kletts.

Verkstæðið er mjög vel tækjum búið og öll starfsaðstaða 
til fyrirmyndar.

VÖRUBÍLAVERKSTÆÐI
Okkur vantar bifvélavirkja, vélvirkja eða starfsmann með reynslu 
af vörubílaviðgerðum til starfa á vörubílaverkstæði Kletts.

Starfið felst í viðhalds- og viðgerðaþjónustu á vörubílaverk-
stæði Kletts. 

Verkstæðið er mjög vel tækjum búið og öll starfsaðstaða 
til fyrirmyndar.

SMURSTÖÐ
Okkur vantar vanan starfsmann á smurstöð Kletts. 

Starfið felst í að þjónusta allar gerið ökutækja og 
vinnuvéla.

Smurstöðin er mjög vel tækjum búin og öll starfs-
aðstaða til fyrirmyndar.

VARAHLUTADEILD
Okkur vantar starfsmann í varahlutadeildina, starfið 
fellst í sölu á varahlutum og öðrum tilfallandi 
störfum tengdum því.

VANTAR ÞIG VINNU? OKKUR VANTAR GOTT FÓLK!

Hjá Kletti starfa um 60 manns við sölu og þjónustu á meðal annars 
Caterpillar, Scania, IR loftpressum, Dunlop og Goodyear hjólbörðum. 
Hjá okkur er góður starfsandi og öll starfsaðstaða til fyrirmyndar.

Upplýsingar um störfin veitir Sveinn Símonarson í síma 825 5752 eða svsi@klettur.is

LAUGARDAGUR  4. apríl 2015 3
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Staða skólastjóra Hvaleyrarskóla í 
Hafnarfirði er laus til umsóknar

Hvaleyrarskóli er heildstæður 400 barna grunnskóli og eru hornstein- 
ar skólastarfsins; ábyrgð, kurteisi og samvinna. Skólinn hefur á að 
skipa vel menntuðu og hæfu starfsfólki og stöðugleiki er í starfs- 
mannahaldi. Mikil áhersla er lögð á samvinnu, skapandi hugsun 
og starfsgleði. Mikilvægt er að skólastjóri sé tilbúinn að viðhalda 
jákvæðum skólabrag og hafi ánægju af því að vinna með nemendum, 
starfsfólki og foreldrum. 
 
Í skólanum er unnið samkvæmt SMT-skólafærni sem þýðir að áhersla 
er lögð á að nálgast nemendur á jákvæðan hátt, gefa góðri hegðun 
meiri gaum en slæmri hegðun og  
skapa þannig jákvæðan skólabrag. Hvaleyrarskóli er jafnframt heilsu- 
eflandi grunnskóli og er í miðri innleiðingu á Olweusaráætluninni 
gegn einelti.  
Aðrar áherslur í skólastarfi Hvaleyrarskóla eru markviss málörvun, 
skákkennsla, danskennsla, byrjendalæsi og PALS 
 
Umsækjandi þarf að hafa leiðtogahæfileika og góða og víðtæka 
þekkingu á skólastarfi, metnaðarfulla skólasýn og vera reiðubúinn að 
leita nýrra leiða í skólastarfi.
 
Menntunar- og hæfniskröfur:
 
• Kennarapróf
• Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar og/   
 eða uppeldis- eða kennslufræði
• Kennslu- og stjórnunarreynsla 
• Reynsla og/eða þekking á SMT-     
 skólafærni æskileg
• Hæfni í mannlegum samskiptum og sam   
 starfshæfileikar
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Skipulagshæfileikar

Umsókn um starfið þarf að fylgja greinargóð starfsferilsskrá og  
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar, fyrri 
störfum umsækjanda, menntun, stjórnunarreynslu og þeim verkefnum 
sem hann hefur unnið við og varpað geta ljósi á færni hans til að 
sinna skólastjórastarfi. 

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra  
sveitarfélaga og KÍ.  

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra  
sveitarfélaga og KÍ.
 
Umsóknarfrestur er til og með 10. apríl nk. Umsækjendur eru vinsam-
legast beðnir að sækja um starfið á vefsíðu Hafnarfjarðarbæjar  
www.hafnarfjordur.is  

Nánari upplýsingar um starfið veitir Magnús Baldursson, sviðsstjóri 
fræðsluþjónustu Hafnarfjarðar, í síma 585 5800,  
magnusb@hafnarfjordur.is og Helgi Arnarson, skólastjóri  
Hvaleyrarskóla í síma 565 0200, helgi@hvaleyrarskoli.is. 
 
Ráðið verður í stöðuna frá og með 1. ágúst 2015 en æskilegt er að 
viðkomandi geti hafið störf með fráfarandi skólastjóra í maí/júní 
vegna undirbúnings næsta skólaárs.
 
Í samræmi við jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar jafnt sem 
konur hvattir til að sækja um stöðuna.

VERKEFNASTJÓRI

Hagdeild

Verkefni og ábyrgð

• Vinnsla gagna og gerð staðlaðra 
skýrslna úr klínísku vöruhúsi gagna

• Svörun tölulegra fyrirspurna 
um starfsemi LSH

• Tölfræðileg úrvinnsla úr vöruhúsi 

Hæfni

til að vinna í teymi
• Þekking og færni á Excel
• Háskólamenntun á heilbrigðissviði
• Viðbótarmenntun eða reynsla sem 

• Reynsla af Businesss Objects eða 
sambærilegu skýrslugerðartóli

• Þekking og reynsla af SPSS, R 
eða STATA

Laust er til umsóknar starf verkefnastjóra í klínískum gagnagreiningum á hagdeild 
fjármálasviðs. Hagdeild hefur umsjón með söfnun, úrvinnslu og miðlun upplýsinga 
um starfsemi og rekstur LSH, uppbyggingu vöruhúss gagna, útgáfu upplýsinga um starfsemi 
LSH, þróun og innleiðingu framleiðslumælikvarða, hagmálum og áætlanagerð ásamt umsjón 
og þróun fjárhagskerfa. 

4. maí 2015 eða eftir samkomulagi. 
Laun eru skv. kjarasamningi.

landspitali.is, undir „Laus störf“. 
Öllum umsóknum verður svarað. 
Tekið er mið af jafnréttisstefnu 
LSH við ráðningar á spítalanum.

Náms- og starfsferilskrá
skal fylgja með umsókn.

Umsóknarfrestur er 
til og með 20. apríl 2015.

Nánari upplýsingar veitir 
Helga Hrefna Bjarnadóttir,
deildarstjóri 
(helgab@landspitali.is,  
825 5065).

Landspítali er lifandi og fjölmennur vinnustaður með um 5.100 starfsmenn. 
Hann er aðalsjúkrahús landsins og miðstöð menntunar og rannsókna í heil- 
brigðisvísindum. Á Landspítala er lögð áhersla á öryggi, jafnrétti, ábyrgan 
rekstur, góðan starfsanda og bættan húsakost.

Viltu vinna í ferðaþjónustu?

Gray Line Iceland leitar að drífandi einstaklingum sem búa yfir mikilli þjónustu-
lund. Við bjóðum upp á lifandi, krefjandi og skemmtilegt starfsumhverfi.

Þjónustustjóri á verkstæði

Í boði er:
 100% starf 
 Mjög gott vinnuumhverfi

Helstu verkefni:
 Skipulag verkefna á verkstæði
 Viðgerðir og önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur:
 Reynsla af verkstjórn
 Reynsla af verkstæðisvinnu
 Þekking á bílum
 Meirapróf
 Hæfni í mannlegum samskiptum

Bílstjórar – sumarstarf

Í boði er:
 100% starf 
 Vaktavinna eða dagvinna
 Næturvinna

Helstu verkefni:
 Keyrsla ferðamanna
 Keyrsla flugrútu

Menntunar- og hæfniskröfur:
 Meirapróf
 Enskukunnátta
 Góð þekking á Íslandi

Gray Line Iceland er leiðandi íslenskt ferðaþjónustufyrirtæki í örum vexti. Fyrirtækið er handhafi viðskiptasérleyfis 
Gray Line Worldwide sem er stærsta skoðunarferðafyrirtæki í heimi. Félagið er ferðaskipuleggjandi, ferðaskrifstofa 
og hópferðafyrirtæki með starfsemi einkum í skipulögðum dagsferðum með yfir 60 áfangastaði víðs vegar um Ísland. 
Gray Line á Íslandi á einn yngsta rútubílaflota landsins, 65 hópferðabíla sem taka frá 9 til 71 farþega. Félagið flutti 
rúmlega 510 þúsund ferðamenn árið 2014 í eigin ferðum. Hjá fyrirtækinu starfa 160 starfsmenn. Fyrirtækið kappkostar 
að veita góða og persónulega þjónustu við ferðamenn á Íslandi. 

Gray Line Iceland    Gæði – Öryggi – Þjónusta

Umsóknir berist til: Elínar Hlífar Helgadóttur, mannauðsstjóra, elin@grayline.is. Umsókn þarf að fylgja 
kynningarbréf ásamt ferilskrá. Umsóknarfrestur er til og með 8. apríl.
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SÉRFRÆÐILÆKNIR

Barna- og unglingageðdeild 

Hæfni

• Faglegur metnaður og ábyrgð

að vinna í teymi 
• Frumkvæði og jákvæðni

og unglingageðlækningum,

tengdum sérgreinum, 

geðlækningum koma jafnframt 
til greina

veitt frá 1. júní 2015 eða eftir 
samkomulagi. Fullt starf er 

Laun eru skv. kjarasamningi.

reynslu af kennslu, vísindavinnu

prentun eða ljósriti af greinum 
sem umsækjandi kann að hafa 
birt eða skrifað.

að senda rafrænt skulu berast, í 

Dalbraut 12.

Umsóknarfrestur er
til og með 20. apríl 2015.

Landspítala byggist á innsendum 

við umsækjendur og byggist

einnig á þeim.

Öllum umsóknum verður svarað. 
Tekið er mið af jafnréttisstefnu 

Nánari upplýsingar veitir
Ólafur Ó. Guðmundsson,

unglingageðlækninga 
(olafurog@landspitali.is, 
824 5335).

HJÚKRUNARDEILDARSTJÓRI

Bráðaöldrunarlækningadeild

Verkefni og ábyrgð

faglega og fjárhagslega ábyrgð, 
sem og starfsmannaábyrgð í 
samráði við framkvæmdastjóra 

ábyrgð á þróun hjúkrunar 
á deildinni, setur markmið 

eftirfylgni. Einnig setur hann
markmið um kennslu og 

Hæfni 

• Farsæl stjórnunarreynsla 
• Leiðtogahæfni 
• Samskiptahæfni 
• Frumkvæði og metnaður 

• Framhaldsnám í hjúkrun 
er æskilegt

• Reynsla af kennslu

eftir samkomulagi. Laun eru 
skv. kjarasamningi.

kennslu og vísindavinnu auk 
þess sem umsækjendur eru 

Umsóknir verða sendar til 

við umsækjendur og byggist 

Umsóknarfrestur er 
til og með 20. apríl 2015.

Öllum umsóknum verður svarað. 
Tekið er mið af jafnréttisstefnu 

Nánari upplýsingar veitir
Guðlaug Rakel Guðjónsdóttir, 

(gudrakel@landspitali.is,
 543 2270).

Langar þig að vinna hjá skemmtilegu og 
framsæknu fyrirtæki ?

 
Ölgerð Egils Skallagrímssonar leitar að meiraprófs 
bílstjórum í bæði framtíðarstörf og sumarafleysingar. 
Starfið felur í sér útkeyrslu á vörum til viðskiptavina 
Ölgerðarinnar ásamt störfum tengdum útkeyrslu.  
Vinnutími 07:30 – 15:30 Mánudaga – Föstudaga. 
Hæfniskröfur
•         Aldur 25 og eldri
•         Meirapróf – próf á trailer kostur
•         Hreint sakavottorð
•         Öguð og vönduð vinnubrögð
•         Góð íslensku og eða enskukunnátta
•         Geta unnið sjálfstætt og í hóp
•         Sýnt frumkvæði
•         Geta unnið undir álagi
•         Reglusamur
•         Stundvísi og góð framkoma
•         Góð samskiptahæfni
•         Samviskusemi og jákvæðni
•         Rík þjónustulund
•         Góð líkamleg heilsa
•         Geta unnið yfirvinnu þegar eftir því er leitað

 
Umsóknir sendst á netfangið  
styrkar@olgerdin.is  ásamt  
starfsferilsskrá fyrir 14 apríl. 2015

LAUS STAÐA LÆKNIS HJÁ 
HEILBRIGÐISSTOFNUN  

AUSTURLANDS

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

Laus er til umsóknar staða læknis við Heilbrigðisstofnun 
Austurlands (HSA), með aðalstarfsstöð á Egilsstöðum, 
þar sem eru heilsugæslustöð og hjúkrunardeild. Um er 
að ræða fjölbreytt og krefjandi starf, sem m.a. útheimtir 
þverfaglega vinnu og ekki síður að starfa þvert á  
landamæri læknishéraða og svæða. Læknirinn tekur þátt 
í að sinna verkefnum, starfssvæðum og vöktum á stóru 
svæði, einkum á Egilsstöðum, en einnig í Fjarðabyggð og á 
Seyðisfirði og stundum víðar í HSA.  

Æskileg er sérfræðiviðurkenning í heimilislækningum og 
krafist er mikilla samstarfs- og samskiptahæfleika, en á 
slíkt reynir mjög. Æskilegt er 100% starfshlutfall en  
hlutastarf kemur til greina. Búseta er eftir samkomulagi. 
Staðan er laus frá 1. júní eða eftir nánara samkomulagi. 
Laun eru greidd skv. kjarasamningi fjármálaráðherra 
f.h. ríkissjóðs annars vegar og Læknafélags Íslands hins 
vegar. Umsóknarfrestur er til 1. maí 2015.

Umsóknir skulu vera á viðeigandi eyðublöðum sem fást 
á skrifstofu og vefsíðu Embættis landlæknis og þeim skal 
skila til Heilbrigðisstofnunar Austurlands,  
Emils Sigurjónssonar mannauðsstjóri,  
Lagarási 17, 700 Egilsstöðum.

Upplýsingar um starfið veita:
Óttar Ármannsson yfirlæknir Egilsstöðum, s. 470 3000,  
netf. ottar@hsa.is
Pétur Heimisson framkvæmdastjóri lækninga, s. 470 3050, 
netf. petur@hsa.is 
Emil Sigurjónsson mannauðsstjóri, s. 470 3028,  
netf. emils@hsa.is
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Á deildinni eru 27 hjúkrunarrými þar af eru 4 rými fyrir hvíldarinnlagnir.

Gerð er krafa um hjúkrunarleyfi frá Embætti Landlæknis.
Nám í stjórnun og/eða öldrunarhjúkrun er æskilegt sem og starfsreynsla í hjjúkrun.
Starfið er laust frá 1. júlí eða eftir nánara samkomulagi.

Umsóknir sendist til: Dagmar Huld Matthíasdóttir, hjúkrunarforstjóri
, sem jafnframt veitir nánari upplýsingar.r

 Sími 575 0000  ¬  www.sindri.is
Byggingadeild      Verslanir      Véladeild      Þjónustudeild
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Við leitum að sölumanni og verslunarstjóra í verslanir Sindra 
á höfuðborgarsvæðinu við sölu á verkfærum og tengdum búnaði. 
Starfið felur í sér tækniráðgjöf og tilboðsgerð fyrir viðskiptavini.  

 

Sindri er verslunar- og þjónustu- 
fyrirtæki á sviði byggingalausna, 
festingarvara, véla og verkfæra. 
Fyrirtækið var stofnað árið 1933 
og er hluti af Johan Rönning sem 
rekur, auk Sindra, verslunar- og 
þjónustufyrirtækin Johan Rönning 
og Hebron.

Hjá félaginu starfa 72 starfsmenn 
í Reykjavík, Fjarðabyggð, Reykja- 
nesbæ, á Akureyri og Selfossi. 

Johan Rönning hf. er góður og 
eftirsóttur vinnustaður. 

Hæfniskröfur 
¬ Reynsla af sölustörfum 
¬ Rík þjónustulund 
¬ Frumkvæði 
¬ Öguð vinnubrögð 

Sölumaður og 
verslunarstjóri

Upplýsingar um starfið veitir Kristján 
Páll Hrafnkelsson í síma 575 0000 
eða kph@sindri.is. 

Starfslýsing 
¬ Sala og þjónusta við viðskiptavini 
¬ Tilboðsgerð og ráðgjöf 

Umsóknum skal skilað fyrir 13. apríl. 

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Aðstoðarmaður á myndgr.deild Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201504/351
Sjúkraliðar/sjúkraliðanemar Heilsugæslan Fjörður Hafnarfjörður 201504/350
Hjúkrunarfræðingur, afleysing Heilbrigðisstofnun Austurlands Djúpivogur 201504/349
Sérfræðingur í gagnateymi Umhverfisstofnun Reykjavík 201503/348
Sérfræðilæknir LSH, barna- og unglingageðdeild Reykjavík 201503/347
Hjúkrunardeildarstjóri LSH, bráðaöldrunarlækningadeild Reykjavík 201503/346
Embætti forstjóra Persónuverndar Innanríkisráðuneytið Reykjavík 201503/345
Sérfræðingur Innanríkisráðuneytið Reykjavík 201503/344
Skrifstofustjóri Fjármála- og efnahagsráðuneytið Reykjavík 201503/343
Verkefnastjóri LSH, fjármálasvið Reykjavík 201503/342
Teymisstjóri í heimahjúkrun Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri 201503/341
Lektor í umhverfisverkfræði HÍ, Umhv.- og byggingaverkfræðideild Reykjavík 201503/340
Lektor í umhv.- eða bygg.verkfr. HÍ, Umhv.- og byggingaverkfræðideild Reykjavík 201503/339
Doktorsnemi HÍ, Heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201503/338
Verkefnisstjóri HÍ, upplýsinga- og þjónustuborð Reykjavík 201503/337
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Mosfellsumdæmi Mosfellsbær 201503/336
Heilsugæsluritari Heilsugæslan Mosfellsumdæmi Mosfellsbær 201503/335
Lögfræðingur Innanríkisráðuneytið Reykjavík 201503/334
Doktorsnemi í stofnfrumuranns. HÍ, Heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201503/333
Bókasafns- og uppl.fræðingur Veðurstofa Íslands Reykjavík 201503/332
Framhaldsskólakennarar Fjölbrautaskóli Vesturlands Akranes 201503/331

Viltu bætast í hópinn? 
– sendu okkur umsókn

Hafnarfjarðarbær er þriðja stærsta sveitarfélag landsins 
og þar starfa um 2000 manns. Áhersla er lögð á að hjá 
bænum starfi fólk sem getur veitt bestu þjónustu sem völ 
er á af þekkingu, ábyrgð og metnaði.
 
• Sumarstörf fyrir ungmenni
• Lausar stöður í grunnskólum     
• Lausar stöður í leikskólum
• Staða skólastjóra í Hvaleyrarskóla
• Staða arkitekts
• Lausar stöður á heimilum fatlaðs fólks

Nánari upplýsingar á www.hafnarfjordur.is  

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

RAFVIRKI ÓSKAST

VILJUM RÁÐA RAFVIRKJASVEIN TIL STARFA VIÐ 
ALLA ALMENNA RAFVIRKJAVINNU.
UMSÓKNIR SENDIST Á PÓSTFANGIÐ  
arvirkinn@arvirkinn.is
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Leynist í þér snillingur?
Reynd leitar að reyndu og metnaðarfullu fólki til starfa.

NAV forritun og ráðgjöf

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun, t.d. í tölvunarfræði, verkfræði, 

viðskiptafræði eða reynsla sem nýtist í starfi
• Reynsla af forritun og viðskiptalausnum
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði, sjálfstæði og nákvæmni í starfi
• Góð enskukunnátta

Kerfisstjóri  
- sérfræðingur í samþættingu og 
rekstri Microsoft lausna 

Hæfniskröfur:
• Reynsla af rekstri og þjónustu á Microsoft umhverfi
• Æskileg þekking á MS SQL, Azure, AD, IIS, Exchange, 

PowerShell og Office
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði, sjálfstæði og nákvæmni í starfi
• Góð enskukunnátta

Umsóknir með ítarlegri ferilskrá skulu sendar á  
job@reynd.is, merkt „Snillingur“,  fyrir 19. apríl 2015. 

Frekari upplýsingar veitir Bjarni Gaukur Sigurðsson 
(gaukur@reynd.is). Allar umsóknir verða meðhöndlaðar 
sem trúnaðarmál.

Um Reynd.
Reynd er hugbúnaðarfyrirtæki á sviði viðskiptalausna fyrir 
verslanir, vöruhús, veitingastaði, hótel og þjónustufyrirtæki.  
Lausnir Reyndar byggja á Microsoft Dynamics NAV, LS Retail, 
Office 365, Azure, Cenium, auk ýmissa snjall- og veflausna.  
Hjá Reynd starfar samheldinn hópur sem hefur áralanga reynslu 
í þróun, ráðgjöf og innleiðingum á viðskiptalausnum innanlands 
sem og erlendis. Um helmingur viðskipta Reyndar er erlendis.

Grunnskóli Grindavíkur  
auglýsir tímabundna stöðu  
sérfræðings/verkefnastjóra

Meginverkefni: 
Að leiða vinnu við bætta ímynd  
Grunnskóla Grindavíkur
 
Framundan er vinna við að fylgja eftir stefnumótunar- 
vinnu, bæði með kynningu og að þróa árangursríkar aðferðir 
í skólanum. Starfið felst m.a. í því að rýna í ytra og innra mat 
skólans, vinna áætlanir sem stuðla að bættum árangri og 
bættri ímynd skólastarfsins.  Draga fram og koma á framfæri 
verkefnum sem hafa gengið vel, nýta þau til að efla jákvæða 
ímynd starfsmanna, nemenda og foreldra á skólastarfinu.    
Um er að ræða 70 – 80% starf til næstu tveggja skólaára.  

Við leitum að:
• starfsmanni með þekkingu og hæfni í kennslu 
 fræði og/eða mannauðsstjórnun.   
• starfsmanni með hæfni í að draga fram jákvæð  
 og góð verkefni og koma þeim á framfæri við  
 skólasamfélagið 

Skólinn er heildstæður, einsetinn grunnskóli, með um 470 
nemendur í tveimur starfsstöðvum. Í Grunnskóla Grindavíkur 
er starfað eftir Uppbyggingarstefnunni og lögð áhersla á að 
skapa námsumhverfi  í samráði við foreldra  þar sem allir 
eru virkir, að öllum líði vel og allir læri að bera virðingu fyrir 
sjálfum sér, öðrum og umhverfi sínu.   Í framtíðarsýn skólans 
kemur fram að skólinn er lærdómssamfélag þar sem áhersla 
er á að allir nemendur hljóti góða menntun og fái hvatningu 
til náms í samræmi við þroska sinn og áhuga í öruggu og  
uppbyggilegu umhverfi.  Nemendur, starfsfólk og  
foreldrar eru virkir þátttakendur í lærdómssamfélaginu.   
Allur aðbúnaður og umhverfi skólans er til fyrirmyndar. Sjá 
nánar á heimasíðu skólans  
http://www.grindavik.is/grunnskolinn.
Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um starfið. 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.  

Umsóknir  skulu berast Grunnskóla Grindavíkur Ásabraut 2, 
240 Grindavík eða sendist á netfangið  
halldorakm@grindavik.is  í síðasta lagi 25. apríl 
næstkomandi.  Nánari upplýsingar veitir  
Halldóra K. Magnúsdóttir skólastjóri í síma 420-1150.

Grunnskóli Grindavíkur óskar eftir 
kennurum til  starfa næsta skólaár  

Umsóknarfrestur er til 25. apríl en ráðið er í 
stöðurnar frá 1. ágúst.   

Starfssvið: 
Umsjónarkennsla á yngsta, mið- og elsta stigi.
Kennsla í íslensku,stærðfræði, dönsku og nát-
túrufræði á elsta stigi.
Tónmenntakennsla.  

Skólinn er heildstæður, einsetinn grunnskóli, með um 470 
nemendur í tveimur starfsstöðvum. Í Grunnskóla Grindavíkur 
er starfað eftir Uppbyggingarstefnunni og lögð áhersla á að 
skapa námsumhverfi  í samráði við foreldra  þar sem allir 
eru virkir, að öllum líði vel og allir læri að bera virðingu fyrir 
sjálfum sér, öðrum og umhverfi sínu.   Í framtíðarsýn skólans 
kemur fram að skólinn er lærdómssamfélag þar sem áhersla 
er á að allir nemendur hljóti góða menntun og fái hvatningu 
til náms í samræmi við þroska sinn og áhuga í öruggu og 
uppbyggilegu umhverfi.  Nemendur, starfsfólk og foreldrar 
eru virkir þátttakendur í lærdómssamfélaginu.  
Allur aðbúnaður og umhverfi skólans er til fyrirmyndar.  
 
• Við leitum að einstaklingum með réttindi til  
 kennslu í grunnskóla sem eru metnaðarfullir, og  
 góðir í mannlegum samskiptum, með skipulags- 
 hæfileika, eru sveigjanlegir og tilbúnir að leita  
 nýrra leiða í skólastarfi.
• Starfsmenn Grindavíkurbæjar hafa sett sér  
 eftirfarandi gildi sem unnið er eftir í starfsemi  
 bæjarins, þau eru jafnræði, jákvæðni, þekking,  
 framsækni og traust.  

Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um starfið. 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra  
sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands.  

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

Umsóknir  skulu berast Grunnskóla Grindavíkur Ásabraut 2, 
240 Grindavík eða sendist á netfangið  
halldorakm@grindavik.is .

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

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

Sterk tengsl í 
íslensku atvinnulífi  
www.hagvangur.is
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LYFLÆKNIR OG DEILDARLÆKNIR

Lyflæknir:
Laus er staða lyflæknis við Umdæmissjúkrahús 
Austurlands/FSN í Neskaupstað.

Um er að ræða 80% starfshlutfall eða eftir nánara sam-
komulagi. Staðan veitist strax, eða eftir nánara samkomu-
lagi. Ráðning getur verið tímabundin eða til lengri tíma.
Leitað er að sérfræðingi í lyflækningum og færni í 
mannlegum samskiptum er mikilvæg, á þeim fjölbreytta 
starfsvettvangi sem starfið tekur til.

Deildarlæknir:
Laus er staða deildarlæknis við Umdæmissjúkrahús 
Austurlands/FSN í Neskaupstað.

Staðan veitist strax, eða eftir nánara samkomulagi. 
Ráðning getur verið tímabundin eða til lengri tíma. 
Ákjósanleg er reynsla af lyflæknissviði og/eða heilsu- 
gæslulækningum, en önnur reynsla kemur til greina. 
Færni í mannlegum samskiptum er mjög mikilvæg, á þeim 
fjölbreytta starfsvettvangi sem starfið tekur til. 

HSA starfar á þremur fagsviðum; heilsugæslu-, hjúkrunar- 
og sjúkrasviði. Á FSN í Neskaupsstað rekur HSA sjúkrahús 
og heilsugæslu undir einu þaki. Þar eru  lyflækningadeild, 
hjúkrunardeild, handlækningadeild með skurðstofu, 
fæðingardeild, og endurhæfingardeild auk stoðdeilda. 
Sjúkrahúsið er umdæmissjúkrahús alls Austurlands, en 
þjónustusvæði heilsugæslunnar er Neskaupstaður og 
Mjóifjörður.   

Starfskjör fara eftir kjarasamningi fjármálaráðherra  
og Læknafélags Íslands.
Umsóknum skal skilað á eyðublöðum sem fást á vef  
Embættis landlæknis; www.landlaeknir.is, til HSA,  
mannauðsstjóra, Lagarási 22, 700 Egilsstöðum.

Umsóknarfrestur er til 27. apríl nk. 

Allar frekari upplýsingar um starfið veita:

Daníel Ásgeirsson, forstöðulæknir Umdæmissjúkra-
hússins, s. 470-1450, netf. daniel.asgeirsson@hsa.is, 
Pétur Heimisson, framkvæmdastjóri lækninga HSA, 
s. 470-3050, netf. petur@hsa.is, 
Valdimar O. Hermannsson, rekstrarstjóri Umdæmissjúkra-
hússins, s. 860-6770, netf. valdimarh@hsa.is,
Emil Sigurjónsson, mannauðsstjóri HSA, s. 470-3053 
og 895-2488, netf. emils@hsa.is.

Knattspyrnufélagið Fram 
óskar eftir að ráða bókara/starfskraft á 

skrifstofu félagsins að Safamýri 26.

Um 50% starfshlutfall er að ræða.

Starfslýsing:
• Færsla bókhalds
• Launavinnsla
• Afstemmingar og frágangur á bókhaldi til uppgjörs
• Aðstoð við innri úttektir og eftirlit
• Innkaup á rekstrarvörum
• Innheimta og aðstoð við æfingagjöld
• Almenn skrifstofustörf

Hæfniskröfur :
• Víðtæk reynsla af bókhaldi og launavinnslu
• Góð almenn tölvukunnátta
• Reynsla af sambærilegum störfum
• Nákvæm og vönduð vinnubrögð
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum

Áhugasamir vinsamlega sendið umsókn ásamt starfs-
ferilsskrá til framkvæmdastjóra Fram ludvik@fram.is  
fyrir mánudaginn 13. april, sem jafnframt veitir nánari 
upplýsingar um starfið.

Strætisvagnar Akureyrar - 
Viðgerðarmaður 

Strætisvagnar Akureyrar óska eftir að ráða drífandi 
einstakling í fjölbreytt starf viðgerðarmanns á verkstæði 
SVA. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem 
fyrst.
Verkstæði SVA er rekið saman með viðgerðaverkstæði 
Framkvæmdamiðstöðvar og er til húsa við Rangárvelli 
og þar eru almennar viðgerðir á vélum og tækjum ásamt 
bifreiðum strætisvagna og ferliþjónustu ásamt fjölda 
annarra verkefna. 
 
Helstu verkefni eru:
• Viðhald strætisvagna og ferlibíla
• Tilfallandi verkefni fyrir Strætisvagna Akureyrar

Menntunar- og/eða hæfniskröfur: 
•  Meirapróf /rútupróf.
• Bifvélavirki / vélvirki.
• Góð þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum.
• Sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Frumkvæði og samviskusemi.
• Jákvæðni, samstarfsvilji og sveigjanleiki.
• Stundvísi og reglusemi.
• Gerð er krafa um vammleysi umsækjanda.

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu 
Akureyrarbæjar www.akureyri.is þar sem sótt er um 
rafrænt.
Umsóknarfrestur er til og með 9. apríl 2015

Sérfræðingur 
í gagnateymi
Hjá Umhverfisstofnun er laust til umsóknar 
starf sérfræðings í gagnateymi. Helstu ver-
kefni sérfræðingsins verða að koma á fót
gagnahögun um stöðu umhverfismála, gerð
gagnagrunna, umsjón með þarfagreiningum,
gerð vegvísa fyrir helstu kerfi stofnunarinnar
og umsjón með aðlögunum í MS Sharepoint.

Ítarlegri upplýsingar um starfið og hæfn-
iskröfur til þess er að finna á starfatorg.is og 
umhverfisstofnun.is/storf_i_bodi/

Umsóknarfrestur er til og með 20. apríl 2015.
Umsóknir skulu sendar til Umhverfisstofn-
unar, Suðurlandsbraut 24, 108 Reykjavík eða
á netfangið umhverfisstofnun@umhverfis-
stofnun.is

Akureyri - Egilsstaðir - Hella - Ísafjörður 
Mývatn - Patreksfjörður - Reykjavík 

Snæfellsnes - Vestmannaeyjar

FAGMENNSKA SAMVINNA FRAMSÝNI VIRÐING

Tónlistarskóli Eyjafjarðar auglýsir eftir 
söngkennara í 100% starf frá haustinu 2015. 
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og fyrri störf 
sendist á Tónlistarskóli Eyjafjarðar Hrafnagilsskóli,  
601 Akureyri eða á netfangið te@krummi.is

Nánari upplýsingar í síma 868-3795

Söngkennari

Slippstjóri
Stálsmiðjan-Framtak ehf. óskar að ráða starfsmann til 
að hafa umsjón með slippupptökum og slipp félagsins. 
Hann þarf að vera leiðandi í málningarvinnu á skipum og 
almennum slippstörfum. Viðkomandi þarf að hafa einhverja 
þekkingu á skipum og geta starfað sjálfstætt. Góð laun í 
boði fyrir réttan mann.
Upplýsingar á vinnutíma í síma 660-3530.

Byggðasafnið í Skógum óskar eftir að ráða starfskraft í 
ræstingar og afgreiðslu.  Samkeppnishæf laun í boði og 
frítt húsnæði  fylgir starfinu. Umsækjandi þarf að geta hafið 
störf  fljótlega.

Um er að ræða fjölbreytt og spennandi starf á góðum 
vinnustað. Byggðasafnið í Skógum er fjölsóttur ferða-
mannastaður sem árlega tekur á móti 60.000 gestum af 
mörgum þjóðernum.

Skógar eru á Suðurlandi  í 150 km fjarlægð frá Reykjavík. 
Náttúran umhverfis Skóga er rómuð fyrir fegurð og má þar 
m.a. nefna Skógafoss, Fimmvörðuháls og Dyrhólaey.  
Auk þess er þar fjöldi fallegra gönguleiða.

Umsóknir ásamt ferilskrá óskast sendar á netfangið 
skogasafn@skogasafn.is  fyrir 12. apríl n.k.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sverrir Magnússon,  
sími 487 8845.

Starfsmaður í 
ræstingar og 
afgreiðslu

sími: 511 1144
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Til hvers að auglýsa ?

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

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

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

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

Til hvers að auglýsa ?

Með starf
fyrir þig

Með starf
fyrir þig

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

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

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

www.stra.is

KFC
®

 kallar – nóg að starfa!

 Skemmtileg störf í góðu starfsumhverfi með hressu samstarfsfólki þar sem nákvæm 

vinnubrögð eru höfð að leiðarljósi. Æskilegt að umsækjendur geti hafið störf sem fyrst. 

Starfskjör okkar endurspegla ábyrgð og árangur í starfi. Áhugasamir sendi umsókn með 

mynd og meðmælum til mannauðsstjóra KFC á netfangið barbara@kfc.is, einnig er hægt að 

leggja inn umsókn á vefsíðu KFC, http://kfc.is/atvinna eða á Facebook-síðu KFC á Íslandi.

Starfsmaður 
í eldhús

Starfsvið:

Hæfniskröfur:

Afgreiðslufólk

Starfssvið:

Hæfniskröfur:

Vaktstjórar

Starfssvið:

Hæfniskröfur:
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Verktakafyrirtæki í jarðvinnu 
Vegna góðrar verkefnastöðu óskar verktakafyrirtæki á 
höfuðborgarsvæðinu eftir vönum:
- Vélamönnum
- Vörubílstjórum
- Verkamönnum

Umsókn skal send á tvok@internet.is / s. 699-3090

SAMFÉLAGSSJÓÐUR EFLU

Samfélagssjóður EFLU var stofnaður árið 2013 í tilefni af 

40 ára afmæli fyrirtækisins. Markmið sjóðsins er að láta 

gott af sér leiða og er hlutverk hans að veita styrki til 

verðugra verkefna. EFLA styður uppbyggjandi og 

jákvæð verkefni í samfélaginu. 

Umsóknum skal fylgja greinargóð lýsing á markmiði eða 

viðfangsefni, þó ekki meira en ein síða að lengd.

Umsóknir þurfa að berast sjóðnum fyrir 15. apríl 

næstkomandi. Allar nánari upplýsingar og leiðbeiningar 

vegna umsókna má finna á efla.is.

EFLA hf. • Höfðabakki 9 • 110 Reykjavík • Sími 412 6000 • www.efla.is

FORVAL

Innkaupadeild

F.h. umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar er óskað 
eftir umsóknum verktaka um að fá að taka þátt í lokuðu útboði 
vegna uppsteypu, botnlagna og stýriverktöku á viðbyggingu við 
Sundhöll Reykjavíkur ásamt breytingum á eldra húsnæði.

Viðbygging og endurbætur á Sundhöll 
Reykjavíkur - Forval nr. 13406.

Viðbyggingin kemur að sunnanverðu við núverandi Sundhöll 
Reykjavíkur og verða tengingar á milli húsa við inni- og útisund-
laugarsvæðið.  Byggingarnar liggja saman að öllu leiti  og reikna 
þarf því með mikilli  samvinnu um aðstöðu og byggingasvæði við 
starfsfólk Sundhallarinnar.

Forvalsgögn verða seld á 3.000 kr. frá og með þriðjudeginum 24. 
mars 2015 í þjónustuveri Reykjavíkurborgar, 1. hæð, Borgartúni 
12–14, 105 Reykjavík.

Umsóknum skal skila eigi síðar en: kl. 15:00 föstudaginn 10. apríl 
2015 í Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík. Umsóknum skal skilað í 
þjónustuver Reykjavíkurborgar.

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

ÚTBOÐ
Gjögurflugvöllur  

Endurbætur flugbrautar 2015
Útboð 15856 

Verkið felst í að fjarlægja núverandi slitlag, rétta af þversnið, leggja 
burðarlag og tvöfalda klæðingu á flugbraut, akbraut og snúningsplön 
við enda flugbrautar, samtals um 25.000 m2 á flugvellinum að Gjögri. 
Einnig að leggja styrktarlag í flughlað og snúningshausa og sem 
afréttingarlag á flugbraut og malarslitlag á öryggissvæði við enda 
flugbrautar. Verkkaupi leggur til steinefni í styrktarlag, burðarlag, 
klæðingu og malarslitlag. 
Leggja skal allar lagnir, vegna ídráttarrörakerfis fyrir flugbrautar- 
lýsingu. Helstu hlutar þess eru röralagnir í skurðum meðfram 
flugbrautum, flughlöðum að flugstöð. Í því fellst m.a. skurðgröftur, 
ídráttarbrunnar, undirstöður ljósa (kollur) og annað tengt því. 

Helstu magntölur eru: 
Klæðing  25.000 m2 
Malarslitlag 1.850 m2 
Burðarlag   4.300 m3  
Styrktarlag  2.700 m3 
Skering  27.000 m2 
Undirstöður ljósa   75 stk
Götugreiniskápar    2 stk
Hlífðarrör 50mm 4700 m
Hlífðarrör 75mm 80 m  
Hlífðarrör 110 mm  3750 m 
Jarðvír,  25mm2 cu 950 m 
Skurðir  3850 m 

Nánari upplýsingar er að finna í útboðsgögnum verða aðgengileg  
á vef Ríkiskaupa, www.ríkiskaup.is  miðvikudaginn 8. apríl 2015. 

Tilboð verða opnuð í viðurvist þeirra bjóðenda sem þess óska  
21. apríl 2014 kl. 15:00 hjá Ríkiskaupum, Borgartúni 7C,  
105 Reykjavík. 

ÚTBOÐ
Ofanflóðavarnir á Eskifirði  
- Hlíðarendaá, varnarvirki 

ÚTBOÐ NR. 15788

Framkvæmdasýsla ríkisins, f.h. Fjarðabyggðar og Ofanflóðasjóðs 
óskar eftir tilboðum í verkið Ofanflóðavarnir á Eskifirði - Hlíðarendaá, 
varnarvirki. 
Farvegur Hlíðarendaár verður breikkaður og dýpkaður og bakkarnir 
mótaðir með grjóthleðslum. Skurðurinn er 5 m breiður í botninn, 230 
m langur og um 3 m djúpur. Skurðhliðar eru hlaðnar úr grjóti með 
fláanum 1:0,25 (=4:1). Grjót til hleðslunnar verður fengið úr skerin-
gum, sótt í farveg Grjótár eða fengið úr námum. Steyptur leiðiveggur 
verður byggður austan við efri hluta skurðar. Garðurinn verður um 
3,6 m hár, 120 m langur og með langhalla að jafnaði 25%. Land-
mótun og yfirborðsfrágangur felst í mótun svæða við skurðbakka 
og leiðivegg  og gerð göngustíga. Svæðið verður jafnað og þakið 
gróðurlagi og síðan borið á og sáð grasfræi. 

Helstu magntölur eru: 
Gröftur og brottakstur  3.900 m3 
Fyllingarefni 1.550 m3 
Steypumót 1.097 m2 
Steinsteypa 165 m3
Kambastál 10.100 kg.
Grjóthleðsla 1.200 m2
Þökulagning 230 m2
Sáning og áburðargjöf 5.145 m2

Vettvangsskoðun verður haldin 14. apríl 2015. k. 13.00  
að viðstöddum fulltrúa verkkaupa. 

Verkinu skal vera að fullu lokið eigi síðar en 30. nóvember 2015. 
Útboðsgögn verða til sýnis og sölu á kr. 3.500 hjá Ríkiskaupum, 
Borgartúni 7C, 105 Reykjavík frá og með miðvikudeginum 8. apríl 
2015. Tilboðin verða opnuð hjá Ríkiskaupum 22. apríl 2015 kl. 14:00 
að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
• Klettaskóli, jarðvinna 2015    
 – útboð nr. 13457.
 Nánari upplýsingar er að finna á 
 www.reykjavik.is/utbod 

Álfkonuhvarf 33 - Kópavogi íbúð 201
Opið hús í dag frá kl. 13:00 - 13:30

Hrísmóar 2b - íbúð 302
Opið hús í dag frá kl. 14:00 - 14:30

Melabraut 16 Seltjarnarnesi - Íbúð 102
Opið hús í dag frá kl. 15:00 - 15:30

Virðuleg 379 fm. heil húseign, tvær hæðir og kjallari, ásamt bílskúr á 
þessum vinsæla stað í miðborginni. Stór og fallega gróin eignarlóð.  
8 bílastæði á malbikuðu plani á baklóð hússins.  
Nýtist sem atvinnuhúsnæði eða íbúðarhúsnæði. Verð 169 millj. 

Björt og falleg 3ja herbergja íbúð á efstu hæð við Hrísmóa í 
Garðabæ. Sér inngangur af svölum. Endurnýjað hús að utan. 
Laus við kaupsamning. Verð 30 millj

109,7 fm 4ra herbergja efri hæð og ris. Góð staðsetning,  
stór lóð. Gólfflötur er meiri þar sem hluti eignar er undir súð.  
Björt og snyrtileg eign. Laus strax. Verð: 33,1 millj.

OPIÐ HÚS Á EFTIRTÖLDUM EIGNUM Í DAG

SKÚLATÚNI 2        105 RVK        stakfell@stakfell.is

STAKFELL.IS                535 1000            GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

FASTEIGNASALA
STOFNUÐ 19 8 4

OPIÐ
 H

ÚS

OPIÐ
 H

ÚS

OPIÐ
 H

ÚS

LÖGGILTIR FASTEIGNASALAR: Aðalheiður Karlsdóttir I Berta Bernburg I Grétar Haraldsson

Þorlákur Ómar Einarsson I Stefán Hrafn Stefánsson hdl. I Einar Valdimarsson

Allar nánari upplýsingar um eignirnar veitir Guðmundur Valtýsson  
í síma 865 3022 eða e-mail gudmundur@stakfell.is  

sem verður á staðnum og sýnir eignirnar.

Er verið að leita að þér? radum.is
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Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN 
sölustjóri. Sími 770 0309

BÓKIÐ SKOÐUN

LAUS EFTIR 2 M
ÁN.

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

100% þjónusta = árangur*Landmark leiðir þig heim!

Sími 512 4900 
landmark.is

Nadia Katrín
sölufulltrúi

Sími 692 5002

Rúnar 
Óskarsson

MBA viðskiptafr. / 
sölufulltrúi

Sími 895 0033

 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

Eggert  
Maríuson
Sölufulltrúi

Sími 690 1472

Guðrún Diljá  
Lúðvíksdóttir

skjalagerð

VATNSENDAHLÍÐ 135 - 311 BORGARNES
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 6. mars kl. 15.30 - 16.00
- Glæsilegur bústaður, mikið útsýni
- Þrjú svefnherbergi, opin stofa og eldhús 
- Frábær staðsetning, stutt frá borginni
- Mikil lofthæð, tilbúinn til innréttinga
V.20,7milj.

BÁSBRYGGJA – 110 RVK
BÓKIÐ SKOÐUN
- Vel skipulögð 6 herb íbúð á 2.hæðum
- Íbúð er 125.2 fm með stæði í bílg.
- Tvennar suður-svalir á íbúð
- Aðeins 5 íbúðir í stigahúsi
- 4 svefnherb og 2 stofur.
V. 38,5 millj. 

GLÆSILEGT SUMARHÚS / MINNA MOSFELL, UNDIRHLÍÐ
Einstaklega glæsilegt 107 fm. sumarhús ca. 80 km. frá Reykjavík.   Eignin stendur á 9.600 fm. Eignarlóð. 
Afar vandaðar og sérsmíðar hnotu-innréttingar og innihurðir.  Allir gluggar og hurðir úr harðvið.   
Stór verönd með frábæru útsýni.  Eignin stendur á 9.600 fm. Eignarlóð. Hiti í gólfum með sér  
hitastýringu fyrir hvert rými.  
Eignin er staðsett við Minna Mosfell í Grímsnes og  
Grafningshreppi. Rafmagnshlið inn á svæðið.  

AUSTURKÓR RAÐHÚS – 203 KÓP
LAUS EFTIR 2 MÁN.
- Vel skipulögð ca. 150 fm raðhús á einni hæð
- Afhent fullbúin án gólfefna
- Vandaðar innréttingar
- Gert ráð fyrir sólpalli út af stofu
- Íbúð er 124 fm & bílskúr 25 fm.
Verðbil 48,5 – 49 millj. 

Hafðu samband 
NADÍA KATRÍN BANINE
Sölufulltrúi. Sími 692 5002

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND 
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND 
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

OPIÐ HÚS

Mjög fallegt og vel skipulagt 
197,1 fm. einbýlishús á einni hæð, 
að meðtöldum 43,0 fm. bílskúr.  
Húsið stendur á 850,0 fm. frá-
genginni og gróinni lóð á góðum 
stað á neðri Flötunum í Garðabæ.

Eignin hefur alltaf fengið gott 
viðhald og er í góðu ástandi. 
Stór og bört stofa með fallegri 
gluggasetningu og fimm herbergi. 
Skjólsæl verönd til suðurs. Falleg 
lóð með trjágróðri og beðum 
ásamt matjurtagarði, berjar-
unnum, plómu- og kirsuberjatré. 
Verð 56,9 millj.

ÓÐINSGÖTU 4
SÍMI 570 4500,  

OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is  

www.fastmark.is
Jón Guðmundsson, lögg. fast.sali.  

Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

HAGAFLÖT 4 – GARÐABÆ. FALLEGT OG VEL SKIPULAGT EINBÝLISHÚS.

Eignin verður til sýnis miðvikudag frá kl. 17.15 – 17.45  

OPIÐ HÚS

MIÐVIKUDAG

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Eignarlóð í Grímsnesi

Lóðin er eignarlóð 8.100,0 fm. að stærð,  
kjarri,- lyng og grasi gróin lóð. 

Lóðin er á eftirsóttu svæði á móts við Kerið í  
þægilegu akstursfæri við höfuðborgina.  

Heitt vatn er á svæðinu. 
Rafmagn og kalt vatn er komið að lóðarmörkum. 

Mikils útsýnis nýtur. 
Verð 3,5 millj.

Til hvers að flækja hlutina?

365.is   |   Sími 1817

SJÁLFKRAFA 
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BÍLAR &
FARARTÆKI

NÝR BÍLL - 2015 ÁRG.
 VOLVO S80 DÍSEL.Sjálfskiptur,ríkulega 
hlaðinn aukabúnaði,leiðsögukerfi 
með ísl.korti ofl,er á staðnum. Verð 
7.390.000. Rnr.126523. S:562-1717.

DÍSEL - 2014 ÁRG.
 BMW 5 .Ekinn aðeins 25.þ 
km,sjálfskiptur, mjög flott eintak,er 
á staðnum. Verð 6.890.000. 
Rnr.126521.S:562-1717.

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið 10-18 virka daga

www.bilalif.is

LÆGRI SÖLULAUN 2,9 % ! 
 BÍLAR ÓSKAST Á SKRÁ

2,9% SÖLULAUN TOPP ÞJÓNUSTA 
! 20 ÁRA REYNSLA - LÖGGILTUR 
BIFREIÐASALI. SKRÁÐU BÍLINN FRÍTT 
Í SÍMA 554-6700, Á HEIMASÍÐU EÐA 
Á STAÐNUM, VERIÐ VELKOMIN - 
GLEÐILEGA PÁSKA. Kveðja Ási

Toyota Land Cruiser 150VX. 2.2014, 
Ekinn 8 Þ.km, Dísel, Leður, ofl. Verð 
11.9 Raðnr 100265 Bílagallerí.is 
Einnig 150GX á staðnum.

Bílagallerí bílasala
Fiskislóð 16, 101 Reykjavík

Sími: 554 6700
Hagstæð sölulaun ! 2,9 %

www.bílagallerí.is

2015 NÝIR DODGE RAM 
3500

 Nýtt útlit, flottari innrétting og 
Fáanlegur með loftpúðafjöðrun að 
aftan, Dísel, Komdu og kynntu þér 
málið útvegum allar gerðir, erum að 
taka niður pantanir, Kíktu á síðuna 
okkar www.isband.is

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ

Sími: 534 4433
Opið 10-18.00 og lau 11-15 

Lokað um páskana.
http://www.isband.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
http://www.stora.is

ÞARFTU AÐ KAUPA EÐA 
SELJA BÍL?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur þar 
sem þú getur keypt eða selt bíl á 
einfaldan og hagkvæman hátt. Kynntu 
þér málið. www.bilauppbod.is Sími 
522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

BMW 730 D M-sport , 2011, ek 
63þkm, 20” felgur - M-Sportfjöðrun 
- Sportsæti - Hlaðinn búnaði - 
Stórglæsilegur bíll. Er í salnum hjá 
okkur, komdu og skoðaðu. Raðnr 
210067.

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið 10-18.00, Lau 11-15 Lokað 

um páskana.
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

KAUPUM BÍLA 
 HÆRRA UPPÍTÖKUVERÐ

Við staðgreiðum bílinn þinn 
og þú getur þar með fengið 
staðgreiðsluafslátt af nýja bílnum. 
Sendu okkur upplýsingar í gegnum 
www.seldur.is og við sendum þér 
staðgreiðslutilboð.

Til sölu MMC Paiero Sport President. 
árg. 2005. ekin 150 þús. Bensín, leður. 
Verð 950.000. Uppl í S. 662 6602

Til sölu benz c200 koon pressor, til 
ekinn 186000 verð 980þ. Uppl í S. 
8495410

Vel með farinn Suzuki Grand Vitara. 
skr 29/06/2011 Ekinn aðeins 82.000 
km, beinskiptur og vel með farinn 
fjölskyldubíll. 2,4 bensín. Er á góðum 
nagladekkjum, heilsárs fylgja. Verð 
3.450.000,- bein sala. Uppl 899 0410

NISSAN NAVARA 2005
Til sölu Nissan Navara 2005 2,5td, 
ek 156þ ný upptekin sjálfskipting, ný 
skoðaður, góður bíll. Verð 1900 þús, 
uppl. í s. 8952260

Subaru forester árg 1998 til sölu. 
Hann er í mjög góðu ástandi, 
skoðaður febrúar 2015. Talsvert 
endurnýjaður. Verð: 350.000 eða 
tilboð. Sími: 897-2240

 500-999 þús.

TILBOÐ AÐEINS 999 ÞÚS
Toyota Hilux Extra Cab Sr5 TURBO 
DISEL. Nýskráður 9.12.1998 ekinn 
277 þús 38” dekk, lækkuð hlutföll, 
nýskoðaður 2016, ný tímareim, ný 
smurður, grind af framan og á palli 
flottur bíll. Verð 1280 þús, skoða skipti 
á ódýrari. Möguleiki á 100% vísa/
euru láni í allt að 36 mánuði. Uppl. í 
s. 693-0053

DÍSEL TILBOÐ 839 ÞÚS
Ford Focus C-max DÍSEL nýskráður 
15.12.04 ekinn 174 þús, Ný skoðaður 
2016, ný tímareim, ný vetrardekk og 
kúlutengi. Verð 990 þús en nú TILBOÐ 
839 ÞÚS, skoða skipti á ódýrari. 
Möguleiki á 100% vísa/euro láni í allt 
að 36 mánuði. Uppl. í síma 693-0053

 Bílar óskast

1.500 - 2.500 ÞÚSUND 
STAÐGREITT

Leita að Toyota, Honda, Suzuki, 
MMC, Nissan eða Kia jeppa eða 
jeppling á þessu verðbili. Verður 

að vera vel með farinn, lítið 
keyrður og skoðaður 2016.

Vinsamlega sendið upplýsingar 
um jeppa með mynd á 

hallgrimur.ingolfsson@internet.is 
eða SMS i 893-8303

BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Húsbílar

 Fjórhjól

Polaris Sportsman X2 800 fjórhjól. 
Árgerð 2008. Ekið 6400KM. Götuskráð. 
Verð 1.500.000. Einar 860-0009

 Vélsleðar

 Mótorhjól

til sölu

Save the Children á Íslandi

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 
er opinn alla virka daga frá 9-17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

Nú er tíminn!
Eigum gollfbíla 
til afgreiðsslu strax!

ást bæði gögötuskráðFást bæði g ðir 
kráðkráðir.og ógötuskráð

VÉLAR OG TÆKI Miðhrauni 2 - 210 Garðabær www.vinnuvelar.is

Sími 480 0444 baldur@jotunn.is Gsm 893 3348


