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

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

Póst- og fjarskiptastofnun óskar eftir að ráða sérfræðing í netöryggissveit PFS . Netöryggissveitin hefur það hlutverk að fyrirbyggja, draga úr og bregðast við hættu vegna netárása eða hliðstæðra 
öryggisatvika í þeim tölvukerfum sem falla undir starfssvið hennar. Sveitin leitast við að greina atvik af þessu tagi, takmarka útbreiðslu þeirra og tjón af þeirra völdum. Þá tekur netöryggissveitin 
þátt í því að tryggja virkni almennra fjarskiptaneta, vernd, virkni og gæði IP fjarskiptaþjónustu og vernd upplýsinga í almennum fjarskiptanetum.

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Þátttaka í þróun starfs netöryggissveitarinnar
• Meðhöndlun öryggisatvika (e. incident handling)
• Skýrslugerð um öryggisógnir og atvik
• Yfirferð öryggismála hjá ytri aðilum
• Upplýsingaskipti við þjónustuhóp
• Þátttaka í alþjóðlegu samstarfi um öryggi Internetsins
• Ráðgjöf og upplýsingar varðandi öryggismál á netinu

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf í verk-, tækni- eða tölvunarfræði eða öðrum raungreinum. 
• Sérmenntun eða starfsreynslu á sviði tölvu- og netkerfa er nauðsynleg
• Þekking á fjarskiptamarkaðnum er æskileg. 
• Menntun og reynsla í upplýsingaöryggi eru kostir
• Umsækjendur þurfa að eiga auðvelt með að starfa sjálfstætt sem og í hópi og jafnframt búa yfir 

þeim sveigjanleika og festu sem nauðsynleg er til að ná árangri í starfi. 
• Gerð er krafa um mikla greiningarhæfni, öguð og skipulögð vinnubrögð, sem og vinna vel undir 

álagi. 
• Umsækjendur þurfa jafnframt að búa yfir skilningi á internettækni ásamt færni til að meta 
 upplýsingar um áhættu og áhrif ásamt getu til að miðla tæknilegum upplýsingum til annarra.
• Góð íslensku- og enskukunnátta, bæði í ræðu og riti

Sérfræðingur í netöryggissveit PFS (CERT-ÍS)

PFS hvetur konur jafnt sem karla til að sækja um störf hjá stofnuninni.
Umsjón með starfinu hefur Þorleifur Jónasson forstöðumaður tæknideildar.  
Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu PFS www.pfs.is

Umsóknarfrestur er til og með 22. júní nk. Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni 
viðkomandi í starfið. Krafist er sakavottorðs og þarf viðkomandi að standast öryggisvottun Ríkislögreglustjóra.

 Landsnet  |  Gylfaflöt 9  |  112 Reykjavík  |  Sími 563 9300  |  Fax 563 9309  |  landsnet@landsnet.is   |  www.landsnet.is

Launafulltrúi

Umsóknarfrestur er til og með 17. júní 2015. Umsækjendur eru beðnir
að sækja um starfið á heimsíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is.
Umsóknum þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf 
þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur
fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Nánari upplýsingar veita Helga 
Jónsdóttir (helga.jonsdottir@capacent.is) og Tómas Oddur Hrafnsson 
(tomas.hrafnsson@capacent.is).

Landsnet hf. annast flutning raforku á Íslandi og stýrir uppbyggingu flutnings-
kerfisins. Landsnet stýrir jafnframt raforkukerfi landsins og tengir þannig 
saman framleiðendur og notendur raforku. Landsnet leggur ríka áherslu á 
þjónustuhugsun og að vera öflugur og eftirsóknarverður vinnustaður þar sem 
umhyggja fyrir þörfum viðskiptavina og starfsfólks er í fyrirrúmi.

Landsnet

Starfssvið

• Umsjón með og ábyrgð á launabókhaldi Landsnets, þ.m.t.
útreikningi og greiðslu launa og skilum launatengdra gjalda.

• Upplýsingagjöf til starfsmanna vegna kjaramála.

• Ýmsar greiningar, samantektir og úrvinnsla á sviði kjaramála. 

• Ráðgjöf til stjórnenda á sviði kjaramála.  

• Samskipti við starfsmenn, lífeyrissjóði, 
stéttarfélög og opinbera aðila.

• Útreikningar á kjörum og réttindum
starfsmanna skv. kjarasamningum.

• Túlkun kjarasamninga og eftirlit með framkvæmd þeirra.

• Ýmis önnur tilfallandi störf.

Menntunar- og hæfniskröfur

• Góð reynsla af launabókhaldi er nauðsynleg.

• Menntun sem nýtist í starfi.

• Þekking á H3 launa- og mannauðskerfi er kostur.

• Góð kunnátta og færni í Excel.

• Þekking á kjarasamningum og lögum um 
réttindi og skyldur starfsmanna.

• Nákvæmni, skipulagshæfni og sjálfstæð vinnubrögð.

• Jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum.

Landsnet hf. leitar að reynslumiklum launa fulltrúa í 80% starf



Sérfræðingur í LEAN teymi

Þjónusturáðgjafi á einstaklingssviði

Þjónustufulltrúi barnabílstóla

HeH lstu vverkekefnf i::

� VeVe krkefefnanastjórn LLEAE N verkkefefnana

�� Ráðggjöjöff vivið ð stjóórnrnenndudurr ogog s statarfrfsmenn

�� Frumumkvk æðæði aðað u umbmbótótumum

�� GrGrG eieininingngarar o og g rannsóknir

�� SkSkS jöjölulun n á á vverkrkllagigi o og g feferlrlumm 

HeHelsl tu vvererkekefnfni:i

� AðAð vveieitata f fraramúmúrsrskakararandndi i þjþjónónusustutut  ttil vviðiðskskipiptatavivina

í í gegegngg umm s símíma,a, netetsps jallll, , tötölvvupupósóstt ogg áá sskrkriffststofofuu

� FaFaglglg eg og pepersrsónónululegeg r ráðáðgjgjöföf í í s samamræræmimi v viðið þ þararfirfir

hvhvers ogg e einins s fyfyririr r vávávátrtrrtrygygygygyggigigingngggngggavavavavaa eerereee ndnd

�� Sala tryryggggggininnningagagaa

��� RáRááðgðgðgjöjöjöf ff umum g gggrereiðiððslslululuu eieiðiðir r ogog iinnnnhehehehh imimimtututumámámámm lll

Helstu verkefni:i:

��� AlAlA hlhliðiðaa þjþjþ ónónó uusustataaa oo og g g rárárááðgðgðgjöjjöjöf f vevvegngng a aa babab rnnnababa ílílílststólló aaa

���� RáRáRáR ðgðgðððgjöjöj f f vivið ð vavall l á á babbabarnrnrnababílílststtólól

�� AðAðAðstststoððoð v viðiði  í íísessetntnnininngugugu bb bíllsttstólóólaa

���� RáRáðgðgðgjöjöjöf f titil l viviðsðskikiptptavavinina ummum f fesesstitiingnggarar 

ogogogg uuumgmgmgeenengngngni i umumm b b bílílststtólólaa

���� ViV ðhhala d, þþþriririff f og öönnurur t tililfafallllananndidid  s stötöörfrfrf 

við umsýýslu barnnababbílílststóló a

MeMennnntutunanar-r- oogg hæhæfnfnisiskrkröföföföööfurur:

�� HáHáskskólólamamenenntntunun áá sviðiði vvererk-k- e eðaða v viðiðskskipiptatafrfræððæ i 

eðeða a sasambmbmm ærærililegeg m menenntntunun, memeisistatararagrgráðáða a erer kkoso tur r

�� FrFramammúrúrskskskarara anandidi s samama skskiiptahæfni og rík þjónustulund

�� GrGrG eieinininingngararhhæhæfni

�� Leiðtogahæfni, frumkvæði og driffkraftur

�� SkS ippulöggð ð ogog f fagagleg g vinnubrögðgð

MeMennnntutunan r- o og g hæfnfnisskrkröföfuru :

�� GeGerðrð eer krkrafafaa umum stútúdedentntspspróróf f oggg hhásááskókókólal memeennnntutun n erer kkosostutur

�� FrFramamúrúrskskararanandidi þ þ þjójójónunuststulunnd,dd  áá áststtríríríðaðað  o og g g meemetntnaðða ururr ffyryririrr 

þvþvíí aðað v vveeieitataaata úúrvrvalals s þjþjþjónnususu tutu.

���� FFrFrFrumummu kvkvæðææði i ogg ssjájálflfsts æðæðii

������ SkSkipippppppululuuuu ögögð ðð ogog f fagagleleg g vivinnnububrörögðgð

MeMeM nnnnn tutut nanar-r- oog g hæhæfnfnisiskrkkröfföfururr:::

�� AlAllmemem nnnnn m mmmenenee ntntntununuun ss eme  nnýtýtisist tt í í ststara fi

��� FrrFrramama úrúrskskskarararananandididi þ þ þjójóónuunusts ululu unundd

��� HaHandndlalagngnni i ogogogog ú úútstsjójójjónanaarsememmi

���� FrFFrumumumkvkvkvk æðæðæði i i ogog ssjájájáálflflfststtæðæðæði

��� SSkippi ululögögðð ogoo  ffffagagaga leleeg g g vivivvvvinnnnnnubububrröröögðgðgðg

Við leitum að liðsmanni í öflugt og samhent teymi sem vinnur að innleiðingu straumlínustjórnunar hjá VÍS. 

Teymið heyrir undir þróunarsvið og vinnur í samræmi við langtíma stefnumarkandi markmið um að gera 

LEAN að grunninum að menningu fyrirtækisins.

Við leitum að þjónusturáðgjafa með framúrskarandi þjónustulund og samskiptahæfni 

 til að veita viðskiptavinum úrvals þjónustu á sviði vátrygginga.

Við leitum að þjónustufulltrúa með framúrskarandi þjónustulund til að veita úrvals ráðgjöf og þjónustu 

varðandi barnabílstóla. Viðkomandi byggir upp þekkingu og reynslu til að verða sérfræðingur á sviði 

barnabílstóla sem VÍS leigir til viðskiptavina.

VÍS  |   ÁRÁÁRRMÚLMÚLMÚLMÚ A 3  |  |  101008 R REYKYKJAVAVJAVÍK ÍK  |  |  SÍSÍMI MI MI MIMMIM 560560656000 50 5050 5000 00 0   |  |   VISV .IS

Nánari upplýsingar veita Agla Sigríður Björnsdóttir (agla.bjornsdottir@capacent.is) og Ragnheiður Dagsdóttir 

(ragnheidur.dagsdottir@capacent.is). Umsóknarfrestur er til og með 14. júní nk. og skulu umsækjendur sækja 

um störfin á heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is.

VÍS er þjónustufyrirtæki með þjónustuskrifstofur víðsvegar um landið. Markmið VÍS er að vera alltaf í fremstu röð tryggingafélaga á Íslandi og er ánægja starfsfólks 
og viðskiptavina lykilatriði í velgengni félagsins. Hjá VÍS starfar framúrskarandi hópur einstaklinga sem saman myndar sterka liðsheild. Mikil áhersla er lögð á að skapa 
starfsfólki gott starfsumhverfi og aðstöðu til að veita viðskiptavinum góða þjónustu. VÍS vill fela starfsfólki störf við hæfi, þannig að hæfileikar þess og frumkvæði fái  
notið sín við áhugaverð og krefjandi verkefni.

VIÐ VITUM HVAÐ
FÓLKIÐ OKKAR
SKIPTIR MIKLU MÁLI

Í samræmi við jafnréttisstefnu VÍS hvetjum við konur jafnt sem karla til að sækja um störfin.
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Umboðsmaður skuldara - lögfræðingur
Umboðsmaður skuldara auglýsir eftir lögfræðingi til 
starfa hjá embættinu

Helstu verkefni og ábyrgð
Þjónusta við einstaklinga í greiðsluerfiðleikum.
Vinnsla umsókna um úrræði vegna greiðsluerfiðleika.
Umsjónarmennska vegna greiðsluaðlögunarumleitana.

Hæfnikröfur
Embættis- eða meistarapróf í lögfræði.
Fullt vald á íslensku og færni í að tjá sig í ræðu og riti.
Sjálfstæð og öguð vinnubrögð.
Færni og lipurð í mannlegum samskiptum.
Frumkvæði, sveigjanleiki og skipulagshæfni.
Geta til að vinna undir álagi.
Marktæk reynsla úr opinberri stjórnsýslu skilyrði.
Marktæk reynsla og þekking á lögum um greiðslu- 
aðlögun æskileg.

Frekari upplýsingar um starfið
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi 
fjármálaráðherra og stéttarfélags lögfræðinga.

Umsóknir berist á netfangið ums@ums.is.  
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu liggur fyrir. Umsóknir gilda í sex mánuði frá 
lokum umsóknarfrests. Umsóknum skulu fylgja ferilskrá 
og kynningarbréf.

Frekari upplýsingar um starfið veitir  
Jón Óskar Þórhallsson fjármálastjóri.   
Fyrirspurnir berist á netfangið  
jon.thorhallsson@ums.is.

Starfshlutfall er 100%
Umsóknarfrestur er til og með 22.06.2015

Embætti umboðsmanns skuldara er ríkisstofnun sem um-
boðsmaður skuldara veitir forstöðu.  30 starfsmenn starfa 
hjá stofnuninni, sem heyrir undir félags- og húsnæðis- 
málaráðherra. Meginmarkmiðið er að bæta stöðu  
einstaklinga sem eiga í skulda- og greiðsluerfiðleikum og  
auðvelda þeim að koma greiðslubyrði og skuldastöðu 
í ásættanlegt horf. Umboðsmaður skuldara skal hafa 
hagsmuni skuldara og réttindi þeirra að leiðarljósi. 
Umboðsmanni er einnig ætlað viðamikið hlutverk varðandi 
greiðsluaðlögun. Lög um umboðsmann skuldara eru nr. 
100/2010.

Við stækkum og styrkjum hópinn

Löggiltur endurskoðandi
Við óskum eftir löggiltum endurskoðanda til starfa á endurskoðunarsviði PwC. 
Menntunar- og hæfniskröfur: Löggildingarpróf í endurskoðun.

Starfsfólk á endurskoðunarsviði
Við leitum að reynslumiklu starfsfólki á endurskoðunarsviði til starfa við uppgjör, bókhald og í 
endurskoðunarverkefnum. Í boði eru bæði framtíðarstörf og afleysingar.
Menntunar- og hæfniskröfur: Háskólamenntun, reynsla sem nýtist í starfi og góð starfsreynsla.

Bókari í viðskiptaþjónustu
Óskum eftir starfsfólki sem hefur mikla reynslu af bókhaldi og tengdri þjónustu. Möguleiki er á 
hlutastarfi.
Menntunar- og hæfniskröfur: Menntun og/eða reynsla sem nýtist í starfi. Einungis aðilar með mikla
reynslu koma til greina.

Umsóknarfrestur er til 16. júní 2015 og skal senda umsóknir til Guðbrands Sigurðssonar á netfangið
storf@pwc.is. Með umsókn skal fylgja hvaða starf er verið að sækja um og ferilskrá þar sem tilgreint
er um nám og fyrri störf ásamt upplýsingum um meðmælendur.

PwC er framsækið og traust fyrirtæki á sviði endurskoðunar, reikningsskila, fyrirtækjaráðgjafar og skatta-
og lögfræðiráðgjafar. Félagið er íslenskt en er jafnframt hluti af alþjóðlegu neti PwC sem er eitt það
stærsta sinnar tegundar í heiminum. PwC á Íslandi hefur starfað í meira en 90 ár og er með starfsstöðvar í
Reykjavík á Selfossi, Hvolsvelli, Húsavík og Akureyri.

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

Umsóknarfrestur til og með 17.júní nk.
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um
starfið á heimasíðu Talent Ráðninga, www.talent.is

m 
t.is

Lífeyrissjóður starfsmanna sveitarfélaga óskar eftir að ráða sérfræðing í eignastýringu. 
Leitað er eftir einstaklingi með reynslu af fjármálamarkaði.  

LSS er einn af stærstu lífeyrissjóðum landsins og hjá sjóðnum starfar metnaðarfullur hópur 
starfsmanna sem vinnur af heilum hug að hagsmunum sjóðfélaga.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf í viðskiptafræði, verkfræði eða sambærileg menntun

• Greiningarhæfni og hæfni til að setja fram upplýsingar á greinargóðan hátt 

• Próf í verðbréfamiðlun er kostur 

• Starfsreynsla af fjármálamarkaði 

• Skipulögð vinnubrögð og frumkvæði í starfi 

• Hæfni í mannlegum m samskiptum 

• Gott vald á íslenskku og ensku

Helstu verkefni:
• Greining markaða og fjárfestingakosta 

með áherslu á skuldabréfamarkað

• Samskipti við aðila á fjármálamarkaði

• Skýrslugerð og upplýsingagjöf til 
stjórnenda og stjórnar

• Upplýsinga- og kynningarfundir  

  Linnetsstígur 1  |  220 Hafnarfjörður  |  talent@talent.is  |  Sími 552-1600

Sérfræðingar óskast í fullt starf hjá Rannís. Um tvær stöður er að ræða sem felast í umsjón með
fagráðum Rannsóknasjóðs, auk annarra sjóða og verkefna. Menntun umsækjenda verður metin út
frá þörfum Rannís og skilgreiningum Rannsóknasjóðs fyrir fagsvið.

Sigurður Björnsson, sviðsstjóri rannsókna- og nýsköpunarsviðs veitir nánari
upplýsingar í síma 515 5801 eða netfanginu sigurdur.bjornsson@rannis.is.
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Laugavegi 13, 101 Reykjavík,
Borgartúni 30, 105 Reykjavík,

sími 515 5800, rannis@rannis.is

www.rannis.is
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Viltu þjóna flugi 
með okkur?

Verkefnastjóri 
Starfið felst í verkefnastjórn smærri verkefna og umsjón með 
daglegum rekstri mannvirkja eignarumsýsludeildar. Úrlausn 
úrbóta og umbótaverkefnum í rekstri, viðhaldi og fjárfestingum 
er lykilþáttur í starfi.

Menntunar og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði byggingarfræði, tæknifræði, 
 verkfræði eða önnur menntun sem nýtist í starfi er skilyrði
• Reynsla af verkefnastjórnun er nauðsynleg
• Reynsla af viðhaldi mannvirkja er æskileg
• Reynsla af innkaupum er kostur

Þjónustuliðar
Við leitum að glaðlyndum og snyrtilegum einstaklingum sem búa 
yfir góðum samskiptahæfileikum. Meðal helstu verkefna eru 
þjónusta við farþega í brottfarar- og komusal og umsjón og eftirlit 
á þjónustuborði í Flugstöð Leifs Eiríkssonar. Um framtíðarstörf 
er að ræða. Umsækjendur þurfa að geta hafið störf sem fyrst.

Hæfniskröfur:
• Aldurstakmark 20 ár
• Góð þjónustulund
• Gott vald á íslenskri og enskri tungu, 
 bæði rituðu og mæltu máli

Gildi Isavia eru  öryggi, þjónusta og samvinna

Hjá Isavia og dótturfélögum starfa um 940 manns. Helstu verkefni fyrirtækisins eru umsjón með uppbygg-
ingu og rekstri flugvalla og að veita flugleiðsöguþjónustu fyrir innanlandsflug, jafnt sem millilandaflug, auk 
yfirflugsþjónustu fyrir Norður-Atlantshafið. Isavia leggur áherslu á jafnan rétt karla og kvenna til starfa.

Umsóknum skal skilað inn á rafrænu formi á www.isavia/atvinna. Umsóknarfrestur er til og með 21. júní.

Óskað er eftir öflugu fólki til að bætast í kraftmikinn hóp starfmanna Flugstöðvar Leifs 
Eiríkssonar. Leitað er að sveigjanlegum og úrræðagóðum einstaklingum sem búa yfir 
lipurri og þægilegri framkomu og getu til að vinna undir álagi.

Upplýsingar um störfin veitir mannauðsdeild Ístaks í gegnum tölvupóst á mannaudur@istak.is.

 Ístak Ísland hf - Bugðufljóti 19 - 270 Mosfellsbær - Sími 530 2735 - www.istak.is

SPENNANDI STÖRF Í BOÐI
Ístak leitar að starfsmönnum til að starfa við spennandi verkefni í höfuðstað Grænlands, Nuuk. 

Þar byggir Ístak, ásamt danska verktakafyrirtækinu Per Aarsleff, nýja gámahöfn. Meðal 

verkefna er að byggja 50.000 fermetra gámamiðstöð, 310 metra langa bryggju og sprengja 

þarf 300.000 rúmmetra af bergi. Einnig eru laus störf á framkvæmdasvæðum á Íslandi og á 

aðalskrifstofu Ístaks í Mosfellsbæ.

Borari
Leitað er að dugmiklum aðila með reynslu af námuvinnslu, til að starfa á Atlas borvagni.

Vélastjórnendur
Leitað er að reyndum vélastjórnendum bæði til starfa á gröfupramma sem og á landi.

Jarðvinnuverkstjóri
Leitað er að öflugum og reyndum verkstjóra, til að stýra jarðvegsvinnu við námuvinnslu 

og fyllingar.

Tæknifræðingar og verkfræðingar
Vegna aukinna verkefna eru laus störf við tilboðsgerð sem og á framkvæmdasvæðum.

Umsóknarfrestur er til 14. júní.
Nánari upplýsingar um störfin er að finna á heimasíðu Ístaks, www.istak.is, undir 
"Starfsumsókn". Þar má einnig finna upplýsingar um önnur laus störf.

Ístak Ísland hf. er leiðandi fyrirtæki á íslenskum verktakamarkaði. Starfsfólk Ístaks starfar víðsvegar 
um landið sem og erlendis. Ístak var stofnað árið 1970 og hefur annast ýmis verkefni, svo sem 
virkjanir, stóriðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð auk flugvalla. ennfremur húsbyggingar fyrir 
opinberar stofnanir, sveitarfélög, fyrirtæki og einstaklinga. Ístak hefur mikla hefð fyrir samvinnu við 
dönsk verktakafyrirtæki og er í eigu danska verktakans Per Aarsleff, sem er með yfir 4.500 starfsmenn 
í ýmsum heimsálfum. Ístak leggur áherslu á verkefni á Íslandi, Færeyjum og á Grænlandi.
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Íþróttakennara vantar  
á Vopnafjörð

Vopnafjarðarskóli auglýsir eftir íþróttakennara fyrir næsta skólaár. 
Skólinn er heilsueflandi grunnskóli og er með fleiri íþróttatíma en 
ætlast er til. Við skólann er ágætt íþróttahús með heilsurækt. 

Einherji, íþróttafélag, heldur uppi öflugu íþróttastarfi í byggðar-
laginu og góðir möguleikar eru á íþrótta- og einkaþjálfun samhliða 
íþróttakennslunni.
Flutningsstyrkur og húsnæðishlunnindi í boði.

Upplýsingar hjá skólastjóra í síma 861 4256,  
adalbjorn@vopnaskoli.is og aðstoðarskólastjóri   

í síma 848 9768, sirra@vopnaskoli.is

Óskum eftir jákvæðum starfsmanni með ríka þjónustulund 
í framtíðarstarf. Um er að ræða mjög fjölbreytt starf í ört  
vaxandi útivistarbúð. Þekking á fjalla- og sjóbúnaði nauðsyn. 
Starfið felst aðallega í afgreiðslu og sérþekkingu á útivistar-
búnaði ásamt fjölbreyttum störfum innan fyrirtækisins. 

Umsóknir ásamt ferilskrá berist á  
leifur@ggsport.is fyrir 15. juní.

Verslunarstarf hjá GG Sport

Framhaldsskólakennari  
á húsasmiðabraut við FB

Fjölbrautaskólinn í Breiðholti óskar eftir að ráða kennara  
við húsasmiðabraut frá 1. ágúst 2015.  
Laun eru samkvæmt stofnanasamningi FB og kjarasamn-
ingi KÍ og fjármálaráðherra. Við ráðningu skal liggja fyrir 
sakavottorð.
Umsóknum skal skilað fyrir 22. júní 2015 til Guðrúnar 
Hrefnu Guðmundsdóttur skólameistara ghg@fb.is.  
Stefán Rafnar Jóhannsson fagstjóri gefur upplýsingar um 
starfið í síma 898 5884.
Áskilinn er réttur til að nýta auglýsinguna í 6 mánuði frá 
ráðningu.

Skólameistari.

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 sem geta starfað 

sjálfstætt í fjölbreytt verkefni. Um framtíðarstörf er að ræða.

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist  
á netfangið eggert@tharfathing.is

Viltu vinna að betri heimi?
Sumarstarf hjá Amnesty International
Mannréttindasamtökin Amnesty International 
vilja ráða einn starfsmann til viðbótar við 
þann góða hóp sem þegar hefur verið ráðinn í 
kynningar á sms-aðgerðaneti okkar á götum úti.
Við leitum að opnum, jákvæðum og ábyrgum 
einstaklingum, sem hafa áhuga á mannréttindum.

Upplýsingar gefur Torfi Jónsson  
verkefnastjóri (tgj@amnesty.is)

Menntunar- og hæfniskröfur
• Íslenskt hjúkrunarleyfi
• Starfsreynsla í hjúkrun og stjórnun. 
• Viðbótarnám er kostur. 
• Góð þekking og reynsla  
 af Rai mælitækinu. 
• Frumkvæði og metnaður í starfi. 
• Jákvæðni og framúrskarandi  
 samskiptahæfileikar.

HRAFNISTA
Reykjavík  I 

Kópavogur  I  Reykjanesbær

HRAFNISTA REYKJAVÍK HAFNARFIRÐI KÓPAVOGI REYKJANESBÆ

Staða hjúkrunardeildarstjóra á Báruhrauni,
Hrafnistu í Hafnarfirði er laus til umsóknar:
Starfs- og ábyrgðarsvið hjúkrunardeildarstjóra er að hafa faglega, stjórnunarlega og
rekstrarlega ábyrgð á daglegum rekstri á deildinni. Hann sér um að framfylgja
stefnu og markmiðum Hrafnistu í starfsemi sem og í þeirri þjónustu sem boðin er.

Um er að ræða 100% starf á dvalar- og hjúkrunardeild.

Staðan er laus frá 1. september 2015.

Nánari upplýsingar veitir Árdís Hulda Eiríksdóttir forstöðumaður Hrafnistu í
Hafnarfirði í síma 693 9502.

Umsóknir skulu berast fyrir 22. júní á netfangið ardishulda@hrafnista.is.
Umsóknum skal fylgja náms- og starfsferilskrá ásamt afritum af prófskírteinum.

Vilt þú starfa á Hrafnistu og vera í forystu í  
þróun hjúkrunar fyrir aldraða?

VERKEFNASTJÓRI/AÐSTOÐAR-
MAÐUR DEILDARSTJÓRA

/

Laugarásinn meðferðargeðdeild

Helstu verkefni og ábyrgð 

• Ýmis sérhæfð verkefni sem
tengjast samskiptum og 

• Ritun og úrvinnsla fundargerða
og annarra gagna sem tengjast
starfseminni

• Umsjón með vaktaskipulagi og
vinnustundum 

• Umsjón með sjúklingabókhaldi
• Ritstjórn og umsjón með

kynningarefni deildarinnar og 
öðrum mikilvægum gögnum

• Skipulagning funda og viðburða 

Hæfnikröfur

• Vandvirkni, snyrtimennska 

• Góð færni í mannlegum 
samskiptum 

skapandi hugsun
• Stúdentspróf skilyrði og

viðbótarmenntun sem nýtist 

• Afburðafærni í íslensku og 
ensku – töluðu og rituðu máli 

• Góð almenn og víðtæk 
tölvukunnátta 

Umsóknarfrestur er til
og með 27. júní 2015.

fjármálaráðherra og stéttar-

Nánari upplýsingar veitir
Magnús Ólafsson deildarstjóri 
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ERT ÞÚ SÁ ÖFLUGI LEIÐTOGI SEM VIÐ LEITUM AÐ TIL 
AÐ STÝRA HJARTANU Í STARFSEMI BLÁA LÓNSINS?

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af stjórnunarstörfum nauðsynleg, alþjóðleg reynsla æskileg
• Fáguð framkoma og framúrskarandi samskiptafærni
• Góð tungumála- og tölvukunnátta
• Svigrúm og vilji til að vinna óreglulegan vinnutíma

Starfið heyrir beint undir framkvæmdarstjóra félagsins. Viðkomandi verður einn 
af lykilstjórnendum Bláa Lónsins og stýrir um 100 manna teymi. Umsóknarfrestur 
er til 23. júní n.k. Nánari upplýsingar á www.bluelagoon.is/leidtogi

Við leitum að framúrskarandi stjórnanda og góðri fyrirmynd sem hugsar 
í lausnum. Viðkomandi þarf að eiga það sameiginlegt með okkur hinum 
að hafa óbilandi þörf og metnað til að gleðja gesti okkar og skapa 
ævilangar minningar.

Bláa Lónið hefur um árabil verið í hópi bestu heilsulinda heims og hlotið fjölmargar 
alþjóðlegar viðurkenningar fyrir framúrskarandi aðstöðu og einstaka upplifun.
Bláa Lónið er eitt af 25 undrum veraldar að mati National Geographic.



Ný störf ræstingastjóra 
og skólaliða í FB

Frá og með hausti 2015 ætlum við í FB að sjá sjálf um 
ræstingar í skólanum í stað þess að kaupa þjónustu 
ræstingafyrirtækis. Við munum ráða ræstingastjóra og 3-4 
skólaliða til að sjá um ræstingar og hafa almennt eftirlit 
með umgengni í skólanum. Einnig ætlum við að gefa 
nemendum skólans kost á vinnu við ræstingar meðfram 
námi sínu. 

Nú auglýsum við eftir fólki sem hefur áhuga á að starfa  
að því að halda skólanum hreinum og fallegum. 

Ræstingastjóri hefur yfirumsjón með ræstingum skólans. 
Hann/hún sér um verkstjórn og skipulagningu og starfar 
við hlið skólaliða og ræstitækna úr hópi nemenda.  
Umsækjandi þarf að hafa góða samskiptahæfileika, 
skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum, jákvæðni, 
samviskusemi og vera vanur mannaforráðum og  
ákvarðanatöku. Ráðið er frá 4. ágúst 2015.

Skólaliðar sjá um ræstingu skólans á dagvinnutíma, 
svo og eftirlit með umgengni nemenda inni í skólanum  
og á skólalóðinni. Umsækjandi þarf að hafa reynslu af 
ræstingum eða sambærilegu starfi.  
Ráðið er frá 10. ágúst 2015. 

Laun eru samkvæmt kjarasamningum.  
Karlmenn jafnt sem kvenmenn eru hvattir til að sækja um. 
Við ráðningu skal liggja fyrir sakavottorð.

Nánari upplýsingar veitir Stefán Andrésson rekstrarstjóri  
í síma 570 5612 eða stand@fb.is.

Ekki þarf að sækja um á sérstökum umsóknareyðublöðum. 
Öllum umsóknum verður svarað.  
Umsóknarfrestur er til 22. júní 2015. 
Áskilinn er réttur til að nýta auglýsinguna í 6 mánuði frá 
ráðningu.

Skólameistari

Starfsmaður við gagnasöfnun
Hagstofa Íslands leitar að þjónustuglöðum og kraftmiklum einstaklingi sem 
hefur ánægju af samskiptum til starfa í gagnasöfnunardeild. Deildin hefur 
umsjón með gagnasöfnun og framkvæmir úrtaksrannsóknir á vegum Hagstofu 
Íslands. Starfið felur í sér samskipti við gagnaveitendur Hagstofunnar í gegnum 
síma eða með pósti. Í því felst meðal annars að sannfæra gagnaveitendur um 
mikilvægi þess að skila inn gögnum og leiðbeina þeim við skilin. Að auki felst 
starfið í því að slá inn gögn, gera grunnathugun á gögnum og koma að hreinsun 
gagna. 

Hæfniskröfur
 Reynsla af gagnasöfnun, símasölu eða annarri þjónustu við notendur í 

gegnum síma
 Góð almenn tölvuþekking er nauðsynleg
 Stúdentspróf eða sambærileg menntun er kostur
 Reynsla af vinnu við gagnagrunna er kostur
 Góð enskukunnátta og færni í að vinna með texta er kostur
 Þjónustulund, færni í mannlegum samskiptum og samstarfshæfni
 Frumkvæði, nákvæmni og sjálfstæð skipulögð vinnubrögð

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

Umsóknarfrestur er til og með 22. júní 2015.

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

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

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

www.hagstofa.is

Hagstofa Íslands
óskar eftir að ráða metnaðarfullan 
og áhugasaman starfsmann

Sérfræðingur í upplýsingatækniteymi
Alcoa Fjarðaál leitar að jákvæðum og drífandi sérfræðingi til að hafa umsjón með notendaþjónustu 
í Microsoft umhverfi. Tölvukerfi Fjarðaáls er tæknilega fullkomið og vinnan við það krefjandi. 
Í upplýsingatækniteymi Fjarðaáls starfar öflugur hópur sérfræðinga.

Ábyrgð og helstu verkefni 

•    Almennur rekstur tölvukerfa

•    Uppsetning á tölvum, IP-símtækjum og hugbúnaði

•    Þjónusta og samskipti við notendur

•    Að tryggja að upplýsingatæknistöðlum Alcoa sé fylgt

•    Samstarf með alþjóðlegum stoðteymum Alcoa

Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um.

Umsóknarfrestur er til og með mánudeginum 22. júní.

Skriflegri umsókn skal skilað á www.alcoa.is.

Áhugasamir eru hvattir til að afla sér frekari upplýsinga um 

starfið hjá Stefáni Karli Guðjónssyni í gegnum netfangið 

stefan.gudjonsson@alcoa.com eða síma 470 7700.

Menntun og hæfni

•    Kerfisfræði eða sambærileg menntun

•    Microsoft vottanir æskilegar

•    Minnst tveggja ára starfsreynsla við þjónustu tölvukerfa

•    Þjónustulund og færni í mannlegum samskiptum

•    Hæfni til að miðla og þjálfa

•    Góð íslensku- og enskukunnátta

Alcoa Fjarðaál hefur stöðugar umbætur að leiðarljósi. Umhverfi, heilsa og öryggi eru forgangsmál. Mikið er lagt upp úr teymisvinnu, 

góðum aðbúnaði, öflugu félagsstarfi og stuðningi við samfélagið. Starfsmönnum bjóðast fjölbreytt tækifæri til starfsþróunar.



Skeifan 2
S: 530 5900 | poulsen.is
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Starfsmaður
á bílrúðuverkstæði

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

- Hefur reynslu af verkstæðisvinnu

- Er jákvæður og þjónustulundaður

- Hefur frumkvæði og metnað í starfi

- Getur unnið í hóp án vandkvæða

- Er móttækilegur fyrir nýjungum

- Er reyklaus

- Kostur ef viðkomandi hefur menntun í bílgreininni

Við bjóðum
góða vinnu með góðu starfsöryggi og jákvæðum 
anda hjá  fjölskyldufyrirtæki sem hefur verið  
starfrækt í 105 ár

 
Við hvetjum fólk af báðum kynjum að sækja um

Allar umsóknir skulu sendar á  
ragnar@poulsen.is 
fyrir 12.06.2015.

Poulsen er söluaðili á vörum fyrir málningar- og réttingarverkstæði. Bjóðum upp á 
heimsþekkt vörumerki eins og bílalökk frá Cromax, Spies Hecker og öðrum tengdum 
vörum frá Farécla, 3M, DeVillbiss, Evercoat, Pilkington, og AGC svo fátt eitt sé nefnt.
Poulsen hefur þjónustað viðskiptavini sína í yfir 105 ár.

www.gardabaer.is

STÖRF HJÁ GARÐABÆ

Sjálandsskóli
 • sérkennari
 • forstöðumaður frístundaheimilis
 • stuðningur og aðstoð
 
Álftanesskóli
 • umsjónarkennari á yngsta stigi
 
Leikskólinn Bæjarból
 • sérkennslustjóri
 
Leikskólinn Krakkakot
 • deildarstjóri

Hjúkrunarheimilið Ísafold
 • hjúkrunardeildarstjóri
 
Nánari upplýsingar á vef Garðabæjar, 
www.gardabaer.is

Þar sem Fastus ehf hefur tekið við umboðum fyrir stór fyrirtæki á heilbrigðssviði óskum við eftir öflugum 
söluráðgjafa til starfa. Um er að ræða gefandi starf fyrir kröftugan einstakling sem getur unnið sjálfstætt 
en líka í teymi með öðrum. Starfið býður upp á áskoranir í uppbyggingu samskipta erlendis og hérlendis 
þar sem frumkvæði viðkomandi fær að njóta sín í líflegum hópi samstarfsmanna.

Upplýsingar veita:
Katrín S. Óladóttir
katrin@hagvangur.is

Elísabet Sverrisdóttir
elisabet@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á 
hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og  
með 15. júní nk.

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

Starfið felur í sér:
• Almenn sölu- og ráðgjafastörf
• Gerð útboða og tilboða
• Heimsóknir til viðskiptavina
• Samskipti við birgja erlendis

Hæfniskröfur:
• Menntun á raungreinasviði eða heilbrigðissviði
• Framúrskarandi samskiptahæfileikar
• Góð tölvufærni
• Gott vald á ensku bæði í ritmáli og talmáli
• Haldgóð reynsla af sölumennsku er kostur

Söluráðgjafi

Fastus ehf er framsækið þjónustufyrirtæki sem sér fyrirtækjum og stofnunum á heilbrigðissviði 
og í rekstri tengdum matvælum og iðnaði fyrir tækjum, búnaði og rekstrarvörum. 
Nánari upplýsingar á www.fastus.is.

Staða skólastjóra við Grunnskólann í Borgarnesi er laus til umsóknar. Leitað er að 
metnaðarfullum einstaklingi sem sýnt hefur árangur í störfum sínum og leggur áherslu 
á árangur og vellíðan nemenda í góðu samstarfi við starfsmenn. 

Upplýsingar veita:

Þórir Þorvarðarson 
thorir@hagvangur.is 

Sigurjón Þórðarson 
sigurjon@hagvangur.is

Ráðið verður í stöðuna frá og  
með 1. ágúst 2015.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi  
KÍ og Launanefndar sveitarfélaga.

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með  
22. júní nk.

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

Starfssvið
Skólastjóri ber faglega- og rekstrarlega ábyrgð á starfi 
skólans, stjórnar honum og hefur forgöngu um mótun 
og framgang faglegrar stefnu.

Menntunarkröfur
 • Leyfi til að nota starfsheitið grunnskólakennari
 • Viðbótarmenntun í stjórnun eða reynsla af kennslu 
    og stjórnun á grunnskólastigi
 • Menntun á sviði rekstrar er æskileg

Hæfniskröfur
 • Reynsla af faglegri forystu á sviði kennslu og þróunar í skólastarfi
 • Reynsla af störfum á sviði stjórnunar og rekstrar er æskileg
 • Vera reiðubúinn til að leita nýrra leiða í skólastarfi
 • Frumkvæði og samstarfsvilji
 • Góðir skipulagshæfileikar
 • Færni í starfsmannastjórnun
 • Lipurð og færni í samskiptum
 • Sveigjanleiki og víðsýni
 • Vammleysi

Skólastjóri Grunnskólans í Borgarnesi

Grunnskólinn í Borgarnesi er skóli með um 300 nemendur í 1.–10. bekk og um 70 
starfsmenn. Starfsemi skólans skal einkennast af fjölbreytni, sveigjanleika og víðsýni,  
þar sem tekið er tillit til mismunandi þarfa, áhuga og getu nemenda.  
Gildi skólans eru sjálfstæði – ábyrgð – virðing og samhugur. 

Frekari upplýsingar má sjá á heimasíðu skólans www.grunnborg.is

Umsókninni skal fylgja greinargóð skýrsla um störf umsækjanda og menntun, stjórnunarreynslu og hver þau verkefni sem hann 
hefur unnið að og varpað geta ljósi á færni hans til að sinna starfi skólastjóra. 
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Móttökustjóri
Fjölbreytt og skemmtilegt starf á líflegum vinnustað.

Óskum eftir að ráða móttökustjóra í fullt starf. 

Starfið felst í yfirumsjón með móttöku hótelsins, 
starfsmönnum, bókunum, samskiptum við innlenda  

og erlenda viðskiptavini, skipulagningu, 
áætlanagerð, ofl.

Umsækjandi þarf að hafa haldgóða menntun, ríka  
þjónustulund, góða framkomu, færni í samskiptum, 

haldgóða tölvukunnáttu, tala og skrifa íslensku, hafa  
gott vald á ensku og helst einu öðru tungumáli. 

Starfsreynsla er kostur.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Áhugasamir sendi umsókn ásamt ferilskrá og mynd 
merkt „Móttökustjóri“ fyrir 9. júní nk. á

Hótel Óðinsvé, Óðinstorgi, 101 Reykjavík,  
eða á bh@odinsve.is.

Traust fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir 
að ráða í stöðu skrifstofumanns sem fyrst.  Um er 
að ræða 100% starf.  Gerð er krafa um mjög góða 

almenna tölvuþekkingu ásamt starfsreynslu í  
uppgjörs- og bókhaldsvinnu.  

Umsóknarfrestur er til og með 12 júni n.k.  
Vinsamlegast sendið inn umsóknir á   

box@frett.is  merkt Skrifstofa.
HEKLA hf er leiðandi 

fyrirtæki í innflutningi, 

sölu og þjónustu við  

nýjar bifreiðar.

HEKLA er með fimm 

söluumboð á Íslandi 

– á Akureyri, Selfossi, 

Reykjanesbæ, Akranesi 

og Ísafirði. Höfuðstöðvar 

félagsins eru við 

Laugaveg 170-174 í 

Reykjavík. 

Um 130 manns starfa hjá 

HEKLU hf. Félagið er með 

umboð fyrir Volkswagen, 

Audi, Skoda og Mitsubishi 

og annast þjónustu við 

þessar tegundir.

Þjónustusvið HEKLU hf óskar að ráða í eftirtaldar stöður:

Vegna aukinna umsvifa

Umsóknarfrestur 
er til og með 
15. júní  nk. 
Umsækjendur 
eru vinsamlegast 
beðnir að sækja 
um störf á 
heimasíðu HEKLU, 
www.hekla.is

Starfslýsing:
• Viðgerðir og viðhald á bifreiðum í háum 

gæða- og tækniflokki.
• Þátttaka í námskeiðum og símenntun á  

vegum HEKLU.

 Hæfniskröfur:
• Menntun á sviði bíla-, véla- eða rafmagnsviðgerða.
• Reynsla af viðgerðum á Volkswagen, Audi, Skoda 

og Mitsubishi æskileg.
• Góð íslensku-, ensku- og tölvukunnátta.
• Sjálfstæði í vinnubrögðum, metnaður og 

vandvirkni.
• Liðlegheit í samskiptum og létt lundarfar.
• Stundvísi og almenn reglusemi.

Bifvélavirki
Starfslýsing:
• Sala á varahlutum til verkstæða um allt land.
• Markmiðasetning og eftirfylgni.
• Greina varahlutamarkaðinn og leita nýrra 

sölutækifæra.
• Kynning á nýjungum til samstarfsaðila.
• Þátttaka í markaðs- og sölumálum vegna 

varahluta og önnur tilfallandi verkefni.

Hæfniskröfur:
• Reynsla og menntun sem nýtist í starfi.
• Framúrskarandi söluhæfileikar.
• Skipulagshæfni, frumkvæði og metnaður.
• Rík þjónustulund og hæfni í samskiptum.
• Geta til að geta unnið sjálfstætt.

Sölumaður varahluta

Starfslýsing:
• Almenn dekkjaþjónusta.
• Umsjón með dekkjasölu og birgðahaldi.

 Hæfniskröfur:
• Góð reynsla af þjónustu og sölu dekkja.
• Sjálfstæð vinnubrögð, metnaður og vandvirkni.
• Góð íslensku- og tölvukunnátta.
• Liðlegheit í samskiptum og létt lundarfar.
• Stundvísi og almenn reglusemi.

Starfsmaður á hjólbarða-
verkstæði

Nánari upplýsingar veitir Brynjar Páll Rúnarsson, 
verkstæðisformaður, í síma 590 5000 eða bpr@hekla.is.

Nánari upplýsingar um starfið veita Guðjón Ingi 
Guðmundsson, deildarstjóri varahluta, í síma 
590 5000 eða gigu@hekla.is.

Starfslýsing:
• Almenn smurþjónusta.

 Hæfniskröfur:
• Góð reynsla af smurþjónustu.
• Sjálfstæði í vinnubrögðum, metnaður og 

vandvirkni.
• Góð íslensku- og tölvukunnátta.
• Liðlegheit í samskiptum og létt lundarfar.
• Stundvísi og almenn reglusemi.

Starfsmaður á smurstöð

Nánari upplýsingar veitir Gísli Elíasson, hópstjóri, í síma 590 5000 eða gel@hekla.is.

DISTICA LEITAR AÐ
INNKAUPAFULLTRÚA
DISTICA
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Heilbrigðisstofnun Norðurlands (HSN) auglýsir stöður sérfræðilækna í  
heimilislækningum við starfsstöðvarnar á Akureyri, Húsavík og 
Sauðárkróki.

Heilbrigðisstofnun Norðurlands (HSN) auglýsir eftir almennum lækni til 
starfa á á Akureyri, Húsavík og Sauðárkróki. 

Næsti yfirmaður er yfirlæknir á starfstöð.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Íslenskt lækningaleyfi og sérfræðileyfi eru   
 skilyrði. 
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum  
 samskiptum og jákvæðni, óskað er meðmæla
• Faglegur metnaður í starfi og     
 árangursmiðuð viðhorf
• Áreiðanleiki, frumkvæði og sjálfstæði í    
 vinnubrögðum
• Reynsla og hæfileiki til að vinna í teymi
• Ökuleyfi

Helstu verkefni:
• Almennar lækningar og heilsuvernd
• Vaktþjónusta
• Læknisþjónusta á sjúkra- og  
 hjúkrunarsviði
• Kennsla starfsfólks og nema
• Þróun og teymisvinna

Næsti yfirmaður er yfirlæknir á starfstöð.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Íslenskt lækningaleyfi 
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum  
 samskiptum og jákvæðni, óskað er meðmæla
• Faglegur metnaður í starfi og árangursmiðuð   
 viðhorf
• Áreiðanleiki, frumkvæði og sjálfstæði í  
 vinnubrögðum
• Reynsla og hæfileiki til að vinna í teymi
• Ökuleyfi

Helstu verkefni:
• Almennar lækningar og heilsuvernd
• Vaktþjónusta
• Læknisþjónusta á sjúkra- og hjúkrunarsviði
• Kennsla starfsfólks og nema
• Þróun og teymisvinna

HSN auglýsir eftir sérfræðingum í heimilislækningum í 100% stöður eða skv. samkomulagi við HSN á Sauðárkróki, Akureyri og 
Húsavík. 

Heimilislæknar sem starfa hjá HSN eru með aðalstarfstöð á heilsugæslustöð og sinna móttöku sjúklinga og heilsuvernd ásamt 
því að sinna vaktþjónustu í héraði skv. vaktaskema hverju sinni. Störfin á Sauðárkróki og Húsavík fela einnig í sér störf á sjúkra- 
og hjúkrunarsviði. Störfin fela í sér þverfaglega samvinnu innan sem og út fyrir stöðina. 

Auglýst er eftir almennum lækni í 100% stöður eða skv. samkomulagi við HSN á Sauðárkróki, Akureyri og Húsavík.

Almennir læknar sem starfa hjá HSN eru með aðalstarfstöð á heilsugæslustöð og sinna móttöku sjúklinga og heilsuvernd ásamt 
því að sinna vaktþjónustu í héraði skv. vaktaskema hverju sinni. Störfin á Sauðárkróki og Húsavík fela einnig í sér störf á sjúkra- 
og hjúkrunarsviði. Störfin fela í sér þverfaglega samvinnu innan sem og út fyrir stöðina. 

Tekið er á móti rafrænum umsóknum á heimasíðu stofnunarinnar  
www.hsn.is eða á síðunni http://www.starfatorg.is/

Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilsskrá. Jafnframt skal leggja fram staðfestar upplýsingar um  
læknismenntun, læknisstörf og vísinda- og rannsóknarstörf ásamt staðfestu afriti af opinberu starfsleyfi. Mat á hæfni umsækjen-
da byggist á innsendum gögnum, meðmælum og viðtölum við umsækjendur. Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu 
berast í tvíriti til mannauðsstjóra HSN, Hafnarstræti 99, 600 Akureyri.

Nánari upplýsingar um störfin veita:

Á Sauðárkróki Þorsteinn M. Þorsteinsson, yfirlæknir HSN Sauðárkróki í síma 455-4000, netfang:  
thorsteinn@hskrokur.is

Á Akureyri Jón Torfi Halldórsson, yfirlæknir Heilsugæslustöðvarinnar á Akureyri í síma 460-4600, netfang:  
jon.torfi.halldorsson@hsn.is
 
Á Húsavík Unnsteinn I. Júlíusson, yfirlæknir HSN Húsavík í síma 464-0500, netfang:  
unnsteinn.ingi.juliusson@hsn.is 

Fyrir allar starfstöðvar HSN Örn Ragnarsson, framkvæmdastjóri lækninga HSN í síma 455-4000 eða  
orn.ragnarsson@hsn.is og Þórhallur Harðarson, mannauðsstjóri í síma 892-3091 eða thorhallur.hardarson@hsn.is  

Aðgengi að tölvu og aðstoð við innskráningu umsókna stendur til boða.

Umsóknarfrestur er til og með 1. júlí 2015

Heilbrigðisstofnun Norðurlands tók til starfa þann 1. október 2014 við sameiningu heilbrigðisstofnana á Norðurlandi annarra en  
Sjúkrahússins á Akureyri og nokkurra hjúkrunar- og dvalarheimila.

 
Þær heilbrigðisstofnanir sem mynduðu Heilbrigðisstofnun Norðurlands voru eftirfarandi stofnanir:

Heilbrigðisstofnun Þingeyinga, Heilsugæslan á Akureyri, Heilsugæslan á Dalvík, Heilbrigðis-stofnunin Fjallabyggð,  
Heilbrigðisstofnunin Sauðárkróki og Heilbrigðisstofnunin Blönduósi.

Starfsemi Heilbrigðisstofnunar Norðurlands nær því frá Blönduós í vestri til Þórshafnar í austri.  
Á upptökusvæðinu búa um 35.000 manns og starfsmannafjöldi er rúmlega 500 talsins.  

Heildarvelta HSN er um ríflega 4,3 milljarðar króna. 

Heilbrigðisstofnun Norðurlands veitir heilsugæsluþjónustu, sjúkrahúsþjónustu auk öldrunarþjónustu í formi hjúkrunar- og dvalarrýma. 
Fjöldi þjónusturýma hjá stofnuninni er eftirfarandi 21 sjúkrarými, 110 almenn hjúkrunarrými og 18 dvalarrými.  

Eins rekur stofnunin dvalarheimilið Hvamm á Húsavík.

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur um störfin eru til 1. júlí 2015 og eru störfin veitt skv. nánara samkomulagi
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Orkuveita Reykjavíkur er fjölbreyttur og lifandi vinnustaður 
fólks með mikla þekkingu. Fyrirtækið leitast við að vera 
í fremstu röð hvað snertir öryggi, vinnuumhverfi og 
möguleika til að samræma vinnu og fjölskylduábyrgð.

Orkuveita Reykjavíkur hlaut 
jafnréttisviðurkenningu 2002 og 2013

Nánari upplýsingar um þjónustu 
okkar má finna á www.or.is  

Viðhaldsþjónusta OR Veitna leitar að rafvirkja 

eða rafiðnfræðingi til starfa með ríka þjónustu- 

lund og góða samskiptafærni. Um er að ræða 

fjölbreytilegt starf sem unnið er í samvinnu 

við góðan hóp fagfólks sem annast rekstur 

og viðhald í öllum rafkerfum OR Veitna.

 

Starfs- og ábyrgðarsvið

• Viðhald og endurnýjun á rafbúnaði

• Viðhald og endurnýjun á tölvu- og stýrilögnum

• Viðhald og endurnýjun á stjórntækjum 
   til fjarstýringa

• Viðhald, eftirlit og endurnýjun rafbúnaðar 
   í dælukerfum

Menntunar- og hæfnikröfur

• Rafiðnfræðingur, rafvirki eða 
   sambærileg menntun

• Reynsla af sambærilegum störfum æskileg

• Metnaður, frumkvæði og sjálfstæð 
   vinnubrögð

Nánari upplýsingar veitir Bryndís Ernstsdóttir 
mannauðsráðgjafi í netfanginu starf@or.is. 

Þú sækir um á ráðningavef Orkuveitunnar 
starf.or.is. Umsóknarfrestur er til og með 
15. júní 2015.

Við hvetjum bæði konur og 

Stefna fyrirtækisins er að jafna hlut 
kynjanna með tilliti til starfstækifæra. 

Við leitum að 
rafvirkja eða 
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Stakfell fasteignasala  
auglýsir starf sölumanns  

laust til umsóknar
Stakfell er rótgróin og traust fasteignasala sem byggir á 
áratuga reynslu í fasteignaviðskiptum. 

Við leitum aðila sem þekkir vel til sölustarfa og er vel 
tengdur inn í fasteignamarkaðinn, eða hefur reynslu í 
sambærilegum störfum. 

Um er að ræða starf með árangurstengdum launum þar 
sem tekjur geta verið mjög góðar í samræmi við vinnufram-
lag og frammistöðu. Viðkomandi mun starfa með öflugum 
hópi starfsmanna sem eru vel menntaðir og hafa mikla 
reynslu af sölustörfum. 

Starfsstöð Stakfells er í glæsilegum húsakynnum að 
Borgartúni 30 og er starfsaðstaða eins og best verður á 
kosið. 
Umsóknafrestur er til 15. júlí næstkomandi.

Allar nánari upplýsingar veitir Stefán Hrafn Stefánsson 
hdl., í síma 895-2049, eða stefan@stakfell.is

Stakfell fasteignasala Borgartúni 30, 105 Reykjavík  
Sími 535 1000 | stakfell@stakfell.is | stakfell.is

HeilHeilbrigbrigðissðisstofntofnun Sun Suðuruðurlandlands (Hs (HSU) SU) var var stofstofnuð nuð 1. o1. októbktóber 2er 2014,014, í  í 
víðfvíðfeðmaeðmasta sta heilheilbrigbrigðisuðisumdæmmdæmi lai landsindsins, ns, við við samesameinininingu Hgu Heilbeilbrigðrigðisstisstofnuofnunar nar 
Suð-Suð-AustAusturlaurlands nds (HSS(HSSa), a), HeilHeilbrigbrigðissðisstofntofnunarunar Suð Suðurlaurlands nds (HSu(HSu) og) og
HeilHeilbrigbrigðissðisstofntofnunarunar Ves Vestmantmannaeynaeyja (ja (HSVeHSVe). F). Formlormleg seg sameiameiningning tók tók gil gildi 1di 1..
janújanúar 2ar 2015.015. Hei Heildarldarframframlag lag til til HSU HSU á fjá fjárlöárlögum gum 20152015 er  er um 3um 3,6 m,6 milljilljarðaarðarr
krónkróna oga og hjá hjá sto stofnunfnuninniinni sta starfa rfa ríflríflega ega 500 500 mannmanns. Fs. Fjöldjöldi íbi íbúa íúa í umd umdæminæminu eru eruu
um 2um 26.006.000 ma0 manns.nns. Hlu Hlutvertverk HSk HSU erU er að  að leggleggja gja grunnrunn að  að skipskipulagulagi ali almennmennrar rar 
heilheilbrigbrigðisþðisþjónujónustu stu og tog tryggryggja íja íbúumbúum í h í heilbeilbrigðrigðisumisumdæmidæmi Suð Suðurlaurlands nds ogog
öðruöðrum þjm þjónusónustuþetuþegum,gum, s.s s.s. fe. ferðamrðamönnuönnum á m á svæðsvæðinu,inu, jaf jafnan nan aðgaaðgang ang að beð bestu stu 
heilheilbrigbrigðisþðisþjónujónustu stu sem sem á hvá hverjuerjum tím tíma ema er tör tök á k á að vað veitaeita. . 

HHeeiillbbrriiggððiissssttooffnnuunn  SSuuððuurrllaannddss

Heilbrigðisstofnun Suðurlands auglýsir laust til umsóknar starf 
varðstjóra sjúkraflutninga við starfsstöð á Selfossi. Varðstjóri 
stýrir einni af fjórum sjúkraflutningavöktum á Selfossi og ber
faglega og starfsmannalega ábyrgð á þeirri vakt ásamt stjórnun
ýmissa verkefna sem honum eru falin. Næsti yfirmaður er 
yfirmaður sjúkraflutninga við HSU.

Varðstjóri sjúkraflutninga

Helstu viðfangsefni og ábyrgð
• Leiðtoga- og verkstjórnarhlutverk ásamt starfsmannahaldi á sinni

vakt
• Framkvæmd þjálfunaráætlana og vinnureglna/vinnuferla innan 

einingar
• Utanumhald og eftirfylgni almennrar skráningar og skýrslugerðar
• Starfsmannaviðtöl
• Þátttaka í þróun og uppbyggingu þjónustu
• Þátttaka í áætlanagerð, fræðslu- og símenntunarmálum

Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun á sviði sjúkraflutninga
• Fagleg þekking og reynsla í sjúkraflutningamálum
• Stjórnunarleg kunnátta og skipulagshæfni
• Tungumálakunnátta og almenn tölvukunnátta
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti
• Hæfni í mannlegum samskiptum gagnvart samstarfsmönnum og 

skjólstæðingum
• Frumkvæði, áreiðanleiki, jákvæðni og árangursmiðað viðhorf
• Hafa staðist þrek- og styrktarpróf
• Greiningarhæfni og öryggi undir álagi
• Hæfni í að leiðbeina öðrum

Umsækjandi þarf að uppfylla menntunarkröfur sem gerðar 
eru til sjúkraflutningsmanna við HSU og eftirfarandi 
grunnskilyrði:

Starfið er laust frá 1. september nk. Laun eru samkvæmt
kjarasamningi Landssambands slökkviliðs- og
sjúkraflutningamanna eða viðkomandi stéttarfélags. 

Nánari upplýsingar um starfið veita Styrmir Sigurðsson,
yfirmaður sjúkraflutninga, netfang: styrmir.sigurdsson@hsu.is
og Hjörtur Kristjánsson framkvæmdastjóri lækninga, netfang: 
hjortur.kristjansson@hsu.is. Farið verður með allar fyrirspurnir 
sem trúnaðarmál.

Umsóknarfrestur er til og með 1. júlí  nk. Umsókn óskast fyllt út
á umsóknarblað á www.hsu.is og henni þarf að fylgja staðfestar 
upplýsingar um menntun, fyrri störf og reynslu. Umsóknum er 
skilað rafrænt á hsu@hsu.is.

Umsækjendur eru beðnir um að fylla út 
umsókn á heimasíðu BL ehf. undir léninu 
www.bl.is/atvinna 

Umsóknarfrestur er til 16. júní nk.  

Nánari upplýsingar veitir Hrafnhildur 
Hauksdóttir, starfsmanna- og gæðastjóri í 
starf@bl.is.

Okkur hjá BL ehf. vantar bifvélavirkja vegna vinnu utan hefðbundins opnunartíma á 
verkstæði okkar að Sævarhöfða 2.  

Um er að ræða vinnutíma frá kl. 17:00-23:00 virka daga. 
Möguleiki er einnig á vinnu á laugardögum frá kl. 8:00-14:00.

Í boði er björt og glæsileg vinnuaðstaða og möguleiki á sérhæfingu eftir getu og áhuga 
starfsmanna.

Hæfniskröfur:
·         Bifvélavirkjamenntun. Nokkurra ára starfsreynsla nauðsynleg
·         Gott tölvulæsi. Unnið er með rafrænar verkbeiðnar
·         Sjálfstæð, skipulögð og fagleg vinnubrögð eru nauðsynleg

VIÐ BÆTUM Í HÓPINN

Starfsfólk BL leitast eftir að ráða til sín samstarfsfólk sem hefur gaman af að 
veita góða þjónustu, löngun til að skara framúr, hefur nægjanlegt sjálfstæði 
til að grípa inn í og stýra málum í réttan farveg, hefur gaman af samvinnu og 
mannlegum samskiptum og síðast en ekki síst er létt í lund.

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

Bifvélavirkjar óskast utan hefðbundins opnunartíma
 Ertu B-týpa og bifvélavirki?
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 Stakfell fasteignasala óskar 
eftir lögmanni í skjalagerð

Stakfell er rótgróin og traust fasteignasala sem byggir á 
áratuga reynslu í fasteignaviðskiptum.

Í boði er glæsileg vinnuaðstaða fyrir viðkomandi aðila.

Í starfinu felst skjalagerð af öllu tagi, þ.m.t. gerð kaup-
samninga, afsala og allur annar frágangur er tengist 
fasteignaviðskiptum. 

Gert er ráð fyrir að lögmaður geti jafnhliða þessu starfi 
starfrækt eigin lögmannstofu á staðnum með samnýtingu á 
húsnæði og allri aðstöðu. Föst laun í boði.

Allar nánari upplýsingar veitir Stefán Hrafn Stefánsson 
hdl., í síma 895-2049, eða stefan@stakfell.is

Stakfell fasteignasala Borgartúni 30, 105 Reykjavík  
Sími 535 1000 | stakfell@stakfell.is | stakfell.is

Húsbílaleiga í Kópavogi leitar að öflugum starfsmanni. 
Starfið felur í sér afgreiðslu á húsbílum, svara  
fyrirspurnum, sækja og sendast með viðskitpavini, þrif 
á bílum og tilfallandi verkefni. Starfsmaður þarf að tala 
ensku og vera mjög sjálfstæður og ákveðinn. 100% starf í 
3-4 mánuði önnur hver helgi þar sem starfsmaður er með 
yfirumsjón.
Aðeins mjög öflugur og ákveðin(n) einstaklingur kemur til 
greina. Áhugasamir sendið umsóknir með meðmælum á  
gbheimisson@gmail.com

Starf í boði.

Umsóknarfrestur er til og með 14. júní nk.

Sótt er um á siminn.is. Fyrirspurnum skal beint til Heiðdísar Björnsdóttur  
á netfangið heiddisb@siminn.is.

Spennandi tækifæri

fyrir lögfræðing

Síminn óskar eftir að ráða lögfræðing til starfa

Starfið felur í sér lögfræðilega ráðgjöf í tengslum við alla starfsemi 
Símans, einkum á sviði fjarskipta, upplýsingatækni og afþreyingar. 
Helstu verkefni eru skjala- og samningagerð, álitsgerðir og 
samskipti við stjórnvöld.

Menntunar- og hæfniskröfur: 

• Meistara- eða embættispróf í lögfræði

• Þekking eða áhugi á fjarskiptarétti, hugverkarétti, persónuverndarrétti, 
samkeppnisrétti og verðbréfamarkaðsrétti

• Nákvæmni og vinnusemi

• Hæfni til að vinna sjálfstætt

• Mjög góð samskiptahæfni

Sviðsstjóri lögfræðisviðs Háskólans á Bifröst

helgakristin@bifrost.is
 

anna@bifrost.is

•

• 

• 

• 

•

• 

• 

• 

• 

Reynsla og hæfniskröfur

Starfssvið

Til hvers að flækja hlutina?

365.is   |   Sími 1817

SJÁLFKRAFA 
í BESTA ÞREP! 
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Vilt þú vinna hjá framsæknu bæjarfélagi?

Laust er til umsóknar starf í þjónustu- og
samskiptadeild á bæjarskrifstofum Mosfellsbæjar.

Verkefnastjóri skjalavörslu 
og rafrænnar þjónustu

Bæjarskrifstofur Mosfellsbæjar eru í Kjarna að 
Þverholti 2 og þar starfa að jafnaði um 45 manns. 
Í boði er hvetjandi starfsumhverfi og haft að leiðarljósi 
að vinnustaðurinn sé eftirsóknarverður og aðlaðandi.

Helstu verkefni
Verkefnastjóri skjalavörslu og rafrænnar þjónustu hefur 
faglega umsjón með þróun og notkun skjalavörslukerfis 
og Íbúagáttar. Hann ber ábyrgð á daglegri umsýslu með 
erindi og skjöl ásamt því að sjá um viðhald og mótun á 
verklagsreglum við móttöku og meðferð erinda. 
Hann gegnir lykilhlutverki í ráðgjöf og fræðslu til 
starfsfólks um málefni tengd skjalavörslu og rafrænni 
stjórnsýslu. Hann sér ennfremur um kostnaðareftirlit og 
tekur þátt í vinnu við gerð og innleiðingu gæðakerfis.

Menntunar- og hæfnikröfur:
• Háskólamenntun á sviði bókasafns- og 

upplýsingafræði með áherslu á skjalastjórnun eða 
önnur háskólamenntun sem nýtist í starfi er áskilin.

• Mjög góð alhliða tölvu- og tæknikunnátta er skilyrði.
• Mjög góð samskiptahæfni, jákvætt viðhorf og l

ausnamiðuð hugsun er skilyrði.
• Skipulagshæfni, frumkvæði og sjálfstæði í 

vinnubrögðum er skilyrði.
• Reynsla af notkun rafrænna skjalavistunarkerfa 

er æskileg.
• Reynsla og/eða þekking á gerð og innleiðingu 

gæðakerfis er kostur.

Umsóknarfrestur er til 8. júní 2015.  
Umsóknir ásamt starfsferilsskrá og kynningarbréfi sem 
greinir frá ástæðu umsóknar og rökstuðningi fyrir hæfni í 
starfið skulu berast á netfangið mos@mos.is. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir 
Sigríður Indriðadóttir, mannauðsstjóri í síma 896 4546. 
Um framtíðarstarf er að ræða. 
Öllum umsóknum verður svarað.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og aðildarfélaga BHM. 

Við hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um 
starfið.

VILT ÞÚ SPENNANDI OG LÍFLEGT
SUMARSTARF Í FERÐAÞJÓNUSTU?

Bílaleiga AVIS og Budget er ein stærsta bílaleiga í heimi og starfar í 180 löndum með yfir 5.000 leigustöðvar. Á 
Íslandi er AVIS og Budget ört vaxandi fyrirtæki með leigustöðvar um allt land og geta viðskiptavinir AVIS og 
Budget leigt bíla við öll tækifæri. Hjá AVIS og Budget starfar öflugur og reyndur hópur fólks sem vinnur ávallt 
með þjónustu og áreiðanleika að leiðarljósi. Leitast er við að skapa starfsfólki gott starfsumhverfi og aðstöðu en 
ánægja starfsfólks og viðskiptavina er lykilatriði í velgengni AVIS og Budget.

Bílaleigur AVIS og Budget leita að öflugum 
starfsmanni á verkstæði á leigustöð félagsins í 
Reykjavík.

Helstu verkefni:
 • Öll almenn vinna á bifreiðaverkstæði
 • Léttar viðgerðir bifreiða

Almennar hæfniskröfur:
 • Reynsla af viðgerðum bifreiða skilyrði

 • Bílpróf og hreint sakavottorð

 • Enskukunnátta

 • Lipurð í mannlegum samskiptum ásamt 

    framúrskarandi þjónustulund

 • Jákvæðni, frumkvæði og dugnaður

 • 25 ára lágmarksaldur

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um starfið á heimasíðu 
Avis, www.avis.is.

Umsóknarfrestur er til 15.júní 2015

Vörustjóri hefur umsjón með innkaupum og vörustjórnun 
fyrir allar verslanir Lyfju, Apótekið og Heilsuhúsið.  
Í starfinu felast m.a. ákvarðanir um vöruúrval, innkaup og 
samskipti við birgja auk almennrar vörustjórnunar. Einnig 
felast í starfinu ákvarðanir um markaðs- og söluherferðir, 
umsjón með útliti verslana, framsetning á vörum og fleira. 

Um er að ræða spennandi tækifæri fyrir metnaðarfullan 
einstakling. 

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst, í síðasta lagi 
4. ágúst. 

Hæfniskröfur: 
Háskólapróf sem nýtist í starfi og/eða áralöng reynsla af 
vörustjórnun og markaðsmálum. 
Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum.
Áreiðanleiki, metnaður og skipulögð vinnubrögð. 

Umsóknarfrestur er til 20. júní nk. og farið verður með 
allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

www.lyfja.is

Vörustjóri
snyrtivöru
Lyfja hf. leitar að metnaðarfullum og sjálfstæðum 

einstaklingi í starf vörustjóra snyrtivöru.

Í samræmi við jafnréttisáætlun Lyfju hf. eru karlar jafnt sem konur 
hvattir til þess að sækja um stöður hjá fyrirtækinu.

Nánari upplýsingar veitir Hallur Guðjónsson, 
starfsmannastjóri, sími 530-3800, hallur@lyfja.is
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We are looking for

Join our international team!
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17 June

Who We’re Seeking:
 

An energetic  
Graphic Designer 
ready to create  

the ongoing look, feel 
and inspiration  

behind the brand.

for more info visit:
LSRetail.com/about-us/career-opportunities

or write to:
eloise@LSRetail.com

in Reykjavík

Financial Analyst

Please apply at:
ccpgames.com/jobs

Icelandic Farm Holidays | Ferðaþjónusta bænda | Bændaferðir | www.farmholidays.is | www.sveit.is | www.baendaferdir.is

Menntunar- og hæfniskröfur

Áhugasamir umsækjendur sendi 
umsókn ásamt ferilskrá á netfangið atvinna@farmholidays.is fyrir 17. júní 2015. 

Nánari upplýsingar má finna á 
farmholidays.is/atvinna. 

Helstu verkefni og ábyrgð

Markaðsstjóri

Viðkomandi mun leiða markaðsstarf fyrirtækisins á innlendum sem og erlendum mörkuðum.
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Forritari óskast
Við óskum eftir .NET og JavaScript forritara í 
framtíðarstarf. Meðal verkefna er að þróa og smíða 
sérsniðinn hugbúnað fyrir utanumhald bókana, 
bíla og fleira; ýmis forritunarvinna fyrir aðal vef 
okkar, forrita viðbætur við bókunarkerfi ásamt fleiri 
verkefnum. Um spennandi og fjölbreytt starf er að 
ræða í skemmtilegu starfsumhverfi. Starfsstöð er í 
höfuðstöðvum Extreme Iceland, Vatnagörðum 12.
Samkeppnishæf laun í boði fyrir réttan aðila.

Nauðsynlegar kröfur:
ASP.NET, C#, JavaScript, jQuery, JSON, CSS, HTML
Sjálfstæð vinnubrögð

Æskilegar kröfur:
Reynsla af forritun í ASP.NET MVC C#
Borðtennis- og foosballkunnátta vel séð.

Fyrir frekari upplýsingar, vinsamlegast sendið á:
steinar@extremeiceland.is

Lögmaður
Starf lögmanns hjá embætti ríkislögmanns er laust 
til umsóknar. Viðkomandi mun aðallega sinna 
málflutningsstörfum fyrir hönd íslenska ríkisins, sbr. lög 
nr. 51/1985, um ríkislögmann. Umsækjendur þurfa að 
hafa réttindi til málflutnings fyrir héraðsdómi. Um er að 
ræða fullt starf. 

Launakjör eru miðuð við kjarasamning Félags háskóla-
menntaðra starfsmanna stjórnarráðsins. 

Umsóknum, með upplýsingum um menntun og starfs-
feril, þarf að skila til embættis ríkislögmanns Hverfis-
götu 6 í Reykjavík eigi síðar en 24. júní  næstkomandi. 
Miðað er við að ráðið verði í starfið frá og með 1. 
september 2015. 

Skrifstofa embættisins og ríkislögmaður veitir allar 
nánari upplýsingar í síma 
545 8490. Öllum umsóknum verður svarað þegar 
ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.  
Netfang: postur@rlm.is

KRANAMAÐUR ÓSKAST
ÁB Lyfting óskar eftir að ráða starfsmann  

á Krana fyrirtækisins.

Umsóknir óskast sendar á netfangið 
astthor@ablyfting.is

ÁB Lyfting er dótturfyrirtæki VHE og rekur í dag 7 bílkrana. Fossakot og Korpukot · Fossaleyni · 112 Reykjavík

Er þú leikskólakennari?
Viltu ganga í lið með okkur?

Leikskólarnir Fossakot og Korpukot í Grafarvogi
óska eftir skemmtilegu og drífandi starfsfólki 
sem býr yfir hæfni í mannlegum samskiptum, 

áreiðanleika og frumkvæði.     
     Við leitum að:

Áhugasamir sendi ferilskrá
á umsoknir@lfa.is

Deildarstjóra
Leikskólakennurum
Öðru uppeldismenntuðu fólki
Leiðbeinendum 

 Viltu ganga til liðs við

FYRIRTÆKI Í SÓKN?

Kr
ía

 h
ön

nu
na

rs
to

fa
  w

w
w

.k
ria

.is

Valka hefur vaxið mikið á undanförnum árum og er ljóst að framhald verður á þeim vexti. Við leitum 
því að öflugum einstaklingum í hópinn. Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um. 

Valka er hátæknifyrirtæki sem sérhæfir sig í hönnun  
og smíði á tækjum og hugbúnaði fyrir fiskvinnslu  
og býður margskonar lausnir og búnað frá stökum  
tækjum til heildarkerfa.

Valka leggur mikla áherslu á nýsköpun og hlaut  
Nýsköpunarverðlaunin árið 2013. Félagið var stofnað  
árið 2003 en þar starfa nú yfir 30 manns við hönnun,  
þróun, verkefnastýringu, framleiðslu og sölu. Góður 
starfsandi og öflugt starfsmannafélag.

Sótt er um á www.hagvangur.is. Umsóknarfrestur er til og með 15. júní nk. 
Nánari upplýsingar um störfin veita: 
Elísabet Sverrisdóttir, elisabet@hagvangur.is
Þórir Þorvarðason, thorir@hagvangur.is 

Allar fyrirspurnir og umsóknir verða meðhöndlaðar  
sem trúnaðarmál og öllum umsóknum verður svarað.

Sölustjóri
Starfssvið:
•  Sala á tækjum og hugbúnaði á innlendan  

sem og erlendan markað
•  Uppbygging á öflugu söluneti erlendis
•  Gerð söluáætlana
•  Samningagerð

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla og þekking á fiskiðnaðinum mjög æskileg
•  Gott vald á íslensku, ensku og einu norðurlandamáli 
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
•  Jákvæðni og keppnisskap

Forritari í vefforritun
Starfssvið:
•  Vinna í vefforritun við uppbyggingu á RapidFish  

kerfinu auk forritunar á tækjabúnaði

Menntunar- og hæfniskröfur:
•  Háskólapróf í tölvunarfræði eða verkfræði er æskilegt
• Gott vald á íslensku, ensku og jafnvel einu norðurlandamáli
•  Reynsla í forritun í PHP, C, Java, C#, C++  

eða sambærilegum málum
•  Reynsla í gagnagrunnsforritun og þekking  

á gagnagrunnum, td Mysql
•  Þekking á Linux
•  Frumkvæði, skipulagshæfileikar og  

sjálfstæð vinnubrögð eru mikilvæg

Bókari og aðstoð á skrifstofu
Starfssvið:
• Bókun og afstemmingar
• Símavarsla, innheimta og ýmis skjalagerð
•  Önnur aðstoð á skrifstofu

Hæfniskröfur:
•  Reynsla af bókhaldsstörfum
•  Þekking á Navision
•  Tölvukunnátta (Excel, Word, Outlook)
•  Gott vald á íslensku og ensku
•  Jákvæðni, lipurð og frumkvæði í starfi

Vélvirki
Starfssvið:
•  Smíði og samsetning á tækjum sem Valka framleiðir
•  Þáttaka í uppsetningu á tækjabúnaði innanlands og erlendis

Menntunar- og hæfniskröfur:
•  Vélsmíði eða sambærileg iðnmenntun
•  Reynsla af smíði á ryðfríu stáli er nauðsynleg
•  Sjálfstæð vinnubrögð
•  Frumkvæði og metnaður
•  Nákvæm vinnubrögð og góðir skipulagshæfileikar
•  Góð þekking á vélum og tækjum er æskileg
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Gítarkennari
Tónlistarskóli Árnesinga óskar eftir að ráða til starfa  

gítarkennara í 60% starf á Selfossi, Hveragerði og  
Þorlákshöfn með áherslu á klassískan gítar.

Kennt er samkvæmt Aðalnámskrá tónlistarskóla. 

Upplýsingar fást hjá skólastjóra í síma 861-3884. Umsóknar-
frestur framlengist til 11. júní 2015. Senda má fyrirspurnir 
og umsóknir í tölvupósti til robert@tonar.is. 

Tónlistarskóli Árnesinga er einn af stærstu tónlistarskólum 
landsins með starfsemi á 12 kennslustöðum í sýslunni. 
Fjöldi nemenda er um 600 og starfa 30 kennarar við skólann.

Umsjónarkennari á  
miðstigi

Tálknafjarðarskóli óskar eftir grunnskólakennara, í  
umsjónarkennslu, til starfa á komandi skólaári. Um er að 
ræða samkennslu á miðstigi og er þekking og reynsla í  
raungreinakennslu æskileg en ekki skilyrði.

Tálknafjarðarskóli er sameinaður leik-, tónlistar- og 
grunnskóli með um 50 nemendum. Þróunarstarf við  
innleiðingu Hjallastefnunnar hefur nú staðið í þrjú ár í  
samvinnu Tálknafjarðar og Hjallastefnunnar og er skólinn 
viðurkenndur þróunarskóli skv. 44. gr. grunnskólalaga. 
Því þarf umsækjandi að vera áhugasamur og reiðubúinn í 
nýjungar, teymisvinnu og þróunarstarf með Hjallastefnunni. 
Auk þess er mikilvægt að umsækjandi hafi góða færni í 
mannlegum samskiptum svo og búi yfir sveigjanleika og 
jákvæðni í öllu starfi.

Flutningsstyrkur og stuðningur við húsnæðisöflun getur 
verið í boði fyrir réttan aðila. Við hvetjum karla jafnt sem 
konur að sækja um. 

Umsóknarfrestur er til 3. Júlí 2015 og nánari uplýsingar veitir 
Helga Birna Berthelsen, skólastjóri, í síma 8617085 og með 
tölvupósti; helgabirna@hjalli.is.

Starfsmaður í eldhúsi
Starf í eldhúsi ráðuneytisins er laust til umsóknar.

Eldhús heyrir undir rekstrar- og þjónustuskrifstofu 
ráðuneytisins. Starfið er undir daglegri stjórn bryta og 
felst í aðstoð við matargerð fyrir starfsmenn ráðuneyti-
sins og frágang og þrif í eldhúsi. Vinnutími er á dag- 
vinnutíma virka daga, auk tilfallandi vinnu utan þess.  
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráð- 
herra og Félags starfsmanna stjórnarráðsins. Upphaf 
ráðningar er frá 1. september nk. 

Umsækjendur skulu hafa reynslu af almennum 
störfum í eldhúsi, hafa góða íslenskukunnáttu og búa 
yfir samskiptalipurð, frumkvæði, færni til að vinna  
sjálfstætt og þjónustulund.

Umsóknarfrestur er til og með 21. júní 2015. Umsóknir 
skulu berast á netfangið umsokn@mfa.is, merkt „Eldhús 
2015“. Litið verður svo á að umsóknir gildi í sex mánuði 
frá því að umsóknarfresti lýkur.

Karlar jafnt sem konur eru hvattir til sækja um framan-
greind störf.

Nánari upplýsingar veita Helga Hauksdóttir  
( helga.hauksdottir@utn.stjr.is ) og Anna Ósk 
Kolbeinsdóttir ( anna.osk.kolbeinsdottir@utn.stjr.is ) í 
síma 545-9900. Öllum umsóknum verður svarað þegar 
ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

BLÓMASKREYTIR 
ÓSKAST TIL STARFA 
Í BLÓMAVAL SKÚTUVOGI

Blómaval í Skútuvogi leitar að blómaskreyti.
Um er að ræða fullt starf og þyrfti viðkomandi 
að hefja störf fljótlega.

Metnaður
Þjónustulund
Sérþekking

Ábyrgðarsvið

Hæfniskröfur

Umsóknir berist  á netfangið umsokn@husa.is    
fyrir 17. júní  n.k.   
Öllum umsóknum verður svarað.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Díana í netfanginu 
dianaa@husa.is

Össur er með vottað ISO 14001 umhverfisstjórnunarkerfi á starfsstöðvum á Íslandi, í Evrópu og 
Ameríku. Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi í gæðateymi Össurar til að leiða umhverfismál 
á Íslandi; auk þess að leiða samræmingu á umhverfisstjórnunarkerfinu á starfsstöðvum Össurar. 

STARFSSVIÐ: 

• Viðhalda ISO 14001 vottuðu umhverfisstjórnunarkerfi 
• Leiða innleiðingu á umhverfisstefnu og ferlum 
• Samstarf við erlendar starfsstöðvar og utanumhald á sameiginlegum(global) mælikvörðum 
• Þróa og skilgreina mikilvæg markmið og áfanga tengd umhverfismálum 
• Tryggja að lög og reglugerðir sem tengjast umhverfismálum séu uppfylltar 
• Efla umhverfisvitund starfsmanna og tryggja að farið sé eftir umhverfisstöðlum

HÆFNISKRÖFUR:

• Háskólapróf sem nýtist í starfi
• Að minnsta kosti 3 ára starfsreynsla
• Þekking og reynsla af umhverfisstjórnunarkerfum
• Þekking og reynsla af 14001 
• Mjög góð enskukunnátta 
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
 
Umsókn ásamt ferilskrá skal senda á work@ossur.com fyrir 15. júní
næstkomandi. Vinsamlegast setjið í fyrirsögn tölvupóstsins hvaða starf er sótt 
um. Nánari upplýsingar veitir mannauðsdeild í síma 515 1300. 

WWW.OSSUR.COM

SÉRFRÆÐINGUR 
Í UMHVERFISMÁLUM

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

Hjá félaginu starfa um 2300 manns í 18 löndum.  

Gildi félagsins eru: Heiðarleiki – Hagsýni – Hugrekki.
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Ernst & Young ehf. óskar eftir nemum 
sem stefna að löggildingu í endurskoðun

Við leitum að fólki sem skráð er í meistaranám í 
reikningshaldi og endurskoðun og stefnir að því að verða 
löggiltir endurskoðendur.

Störf á endurskoðunarstofu byggja á gæðum og faglegum 
vinnubrögðum og umsækjendur þurfa því að hafa frumkvæði 
og getu til að starfa sjálfstætt og hafa ríka þjónustulund.

Við hjá EY erum sveigjanleg og reynum að koma til móts 

okkar upp á hlutastarf meðan á námi stendur. 

EY er alþjóðlegt endurskoðunar- og ráðgjafarfyrirtæki með 

 
Umsóknir ásamt einkunnum sendist til Hildar Pálsdóttur, 

hildur.palsdottir@is.ey.com 

Umsóknarfrestur er til og með 15. júní n.k.

www.ey.is

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Innri endurskoðandi Háskóli Íslands Reykjavík 201506/606
Lögfræðingur Innanríkisráðuneytið Reykjavík 201506/605
Starfsmaður á skjalasafni Innanríkisráðuneytið Reykjavík 201506/604
Lögfræðingur Lögreglustjórinn í Vestmannaeyjum Vestm.eyjar 201506/603
Aðstoðarfólk í umönnun Heilbrigðisstofnun Austurlands Seyðisfjörður 201506/602
Fulltrúi á þjónustuborði Háskóli Íslands, Háskólatorg Reykjavík 201506/601
Doktorsnemi Háskóli Íslands, Raunvísindadeild Reykjavík 201506/600
Doktorsnemi Háskóli Íslands, Jarðvísindadeild Reykjavík 201506/599
Sviðsstjóri upplýsingatæknisviðs Fiskistofa Hafnarfjörður 201506/598
Dýralæknaþjónusta Matvælastofnun Ýmsir staðir 201506/597
Varðstjóri sjúkraflutninga Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201506/596
Sérfræðingur við rannsóknir Rannsóknamiðstöð ferðamála Akureyri 201506/595
Kórstjóri Menntaskólinn í Reykjavík Reykjavík 201506/594
Ljósmóðir Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Keflavík 201506/593
Sérnámslæknar í heimilislækn. Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201506/592
Sérfræðingar Rannís Reykjavík 201506/591
Hjúkrunarfræðingur, afleysing Heilbrigðisstofnun Austurlands Djúpivogur 201506/590
Vaktmaður í hússtjórn Landsbókasafn Ísl. - Háskólab.safn Reykjavík 201506/589
Almennir starfsmenn Heilbrigðisstofnun Vesturlands Hólmavík 201506/588
Sjúkraliði Heilbrigðisstofnun Vesturlands Hólmavík 201506/587
Ræstingastjóri og skólaliðar Fjölbrautaskólinn í Breiðholti Reykjavík 201506/586
Framhaldsskólakennari Fjölbrautaskólinn í Breiðholti Reykjavík 201506/585
Vaktstjóri Vegagerðin Ísafjörður 201506/584
Sérfræðilæknar í heimilislækn. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri 201506/583
Iðjuþjálfi LSH, Landakot Reykjavík 201506/582
Lögfræðingur Umboðsmaður skuldara Reykjavík 201506/581
Ráðgjafi Lánasjóður íslenskra námsmanna Reykjavík 201506/580
Lífeindafræðingur Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201506/579
Matráður Fjölbrautaskóli Vesturlands Akranes 201506/578
Sérfræðingur Póst- og fjarskiptastofnun Reykjavík 201506/577
Sérfræðilæknar í heimilislækn. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201506/576
Almennur læknir Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri 201506/575
Sérfræðilæknar í heimilislækn. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Húsavík 201506/574
Lögmaður Embætti ríkislögmanns Reykjavík 201506/573
Lyfjafræðingur, afleysing LSH, sjúkrahúsapótek Reykjavík 201506/572
Starfsmaður við gagnasöfnun Hagstofa Íslands Reykjavík 201506/571
Verkefnastjóri/aðst.m. deildarstj. LSH, Laugarásinn meðferðargeðdeild Reykjavík 201506/570
Náttúruvársérfræðingur Veðurstofa Íslands Reykjavík 201505/569
Atferlisfræðingur Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins Reykjavík 201505/568

Við erum að leita að fólki sem er jákvætt, vandvirkt, með góða 
tölvukunnáttu og góða íslenskukunnáttu.
Um hlutastarf á kvöldin er að ræða. Vinnutíminn er frá 
17:30-21:45 en vaktafyrirkomulagið er sveigjanlegt. Það er 
gert ráð fyrir að starfsmenn vinni að minnsta kosti 2 vaktir á 
viku en frjálst er að vinna eins mikið og hver vill. Starfið hentar 
sérstaklega vel með námi.

Við bjóðum upp á skemmtilegt vinnuumhverfi, gefandi 
verkefni, góð laun fyrir gott fólk og frábær laun fyrir frábært 
fólk. 

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist til Júlíu Birgisdóttur, 
sölustjóra, á julia@midlun.is

Miðlun óskar eftir kraftmiklum og 
metnaðarfullum sölufulltrúum. 

HEILSULEIKSKÓLINN GARÐASEL REYKJANESBÆ 

STARFSFÓLK ÓSKAST
Heilsuleikskólinn Garðasel í Reykjanesbæ auglýsir tvær 
stöður lausar til umsóknar. Annars vegar stöðu aðstoðar-
leikskólastjóra og hins vegar stöðu aðstoðarmatráðs. 

GARÐASEL

AÐSTOÐAR-
LEIKSKÓLASTJÓRI 
Garðasel auglýsir stöðu aðstoðarleikskólastjóra lausa 
frá 11. ágúst 2015. Leitað er að einstaklingi sem býr yfir 
leiðtogahæfileikum, jákvæðni, samskiptahæfni, þjón-
ustulund og áhuga á þróun nýjunga í leikskólastarfi.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Leikskólakennaramenntun og leyfisbréf
   sem leikskólakennari
• Reynsla af stjórnun æskileg
• Stjórnunarhæfileikar og vilji til að leita nýrra leiða
• Lipurð og hæfni í samskiptum
• Sjálfstæði og frumkvæði
• Góð tölvu- og íslenskukunnátta

Umsókn fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf og leyfisbréf
til að nota starfsheitið leikskólakennari.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og KÍ vegna Félags stjórnenda leikskóla.

GARÐASEL

AÐSTOÐAR-
MATRÁÐUR
Garðasel óskar eftir að ráða aðstoðarmatráð frá 20. júlí 
2015 eða eftir samkomulagi í 100% starf. Aðstoðarmat-
ráður annast öll almenn störf í eldhúsi og þvottahúsi í 
samvinnu við matráð og leikskólastjóra leikskólans.

Hæfniskröfur:
Óskað er eftir sjálfstæðum, ábyrgum og jákvæðum 
einstaklingi sem hefur áhuga á að framreiða hollan og 
næringarríkan mat. Viðkomandi þarf að búa yfir góðri 
samskiptahæfni og vera tilbúinn að takast á við krefjandi 
og skemmtilegt starf. 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi viðkomandi stéttar-
félags.

Umsóknarfrestur fyrir bæði störfin er til og með 16. júní 
n.k. Nánari upplýsingar veitir Ingibjörg Guðjónsdóttir 
leikskólastjóri í síma 420-3160 eða 896-5058 eða með 
tölvupósti á ingibjorg.gudjonsdottir@leikskolinngardasel
Sækja skal um störfin á vef Reykjanesbæjar: 
www.reykjanesbaer.is/stjornkerfi/laus-storf
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HH byggingar ehf. er byggingafélag í örum vexti  
og vantar í eftirfarandi störf:

Vélamaður á skotbómulyftara með réttindi
Smiðir / samhentur smiðahópur í mælingar vinnu

Verkamenn í almenna byggingarvinnu

Hafið samband við Ásbjörn Arnarson í síma 897 9353  
eða netfang:  asi@hhbyggingar.is

EINHOLT 2   |   105 REYKJAVÍK   |   STAY@STAY.IS   |   STAY.IS

Stay Apartments er framsækið fyrirtæki með valinn mann í hverju rúmi. Vinnutími 
er frá 10-15:30 um helgar. Viðkomandi þarf að hafa reynslu í þrifum, vera 
sjálfstæður, stundvís og drífandi einstaklingur. Ef þú ert rétti aðilinn þá endilega sendið 
okkur umsókn ásamt ferilskrá á halldor@stay.is.

Stay Apartments is an apartment hotel with ambitious employees. Work hours are 
10-15:30 weekends. If you are an ambitious, independent, punctual, and empowering 
individual then please send us your CV to halldor@stay.is.

110.000 KR. 
FYRIR ÞRIF UM HELGAR
HJÁ STAY APARTMENTS

110.000 KR. FOR A WEEKEND JOB 
CLEANING AT STAY APARTMENTS

SÁLFRÆÐINGUR
Reykjanesbær óskar eftir að ráða sálfræðing til starfa á 
fræðslusvið bæjarins.   
Starfssvið sálfræðings:
• Sálfræðilega athuganir á börnum í leik- og grunnskólum.
• Fræðsla til barna og fjölskyldna þeirra.
• Ráðgjöf við starfsfólk í leik- og grunnskólum bæjarins. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Sálfræðimenntun og réttindi til að starfa 
   sem sálfræðingur.    
• Reynsla á sviði skólasálfræði og félagsþjónustu er       
   æskileg.
• Sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Lipurð í mannlegum samskiptum.  

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.   
Umsóknarfrestur er til og með 16. júní 2015 nk. Nánari 
upplýsingar um starfið veitir Einar Trausti Einarsson, yfir-
sálfræðingur, einar.trausti.einarsson@reykjanesbaer.is.
Vinsamlegast sækið um starfið á vef Reykjanesbæjar: 
http://www.reykjanesbaer.is/stjornkerfi/laus-storf

ÍÞRÓTTA- OG TÓM-
STUNDAFULLTRÚI
Reykjanesbær óskar eftir metnaðarfullum og drífandi 
einstaklingi í starf íþrótta- og tómstundafulltrúa. Íþrótta- 
og tómstundafulltrúi gegnir frumkvæðis- og samræm-
ingarhlutverki innan málaflokksins, leiðir daglegan 
rekstur, uppbyggingu og þróun íþrótta- og tómstunda-
mála innan sveitarfélagsins.  Um er að ræða spennandi 
starf á miklum uppbyggingartímum hjá sveitarfélaginu.

Starfssvið:
• Yfirumsjón með íþrótta- og tómstundamálum 
   sveitarfélagsins
• Forysta og samræming verkefna á sviði tómstunda
   og forvarna barna og unglinga 
• Aðkoma að stefnumótun í lýðheilsumálum 
• Samskipti við íþróttahreyfinguna og samningagerð
• Starfsmaður íþrótta- og tómstundaráðs, 
   undirbúningur   funda og ritun fundargerða
• Upplýsingamiðlun um stöðu og horfur á sviði íþrótta-
   og tómstundamála til bæjaryfirvalda

Menntunar og hæfniskröfur: 
• Háskólapróf sem nýtist í starfi, s.s. í tómstunda-  
   og   félagsmálafræði eða íþrótta- og heilsufræði
• Reynsla og hæfni til að móta, þróa og innleiða  
   umbætur  og breytingar og stjórna þeim
• Reynsla af stjórnun íþrótta- og tómstundamála æskileg
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi
• Víðtæk reynsla af verkefnastjórnun
• Góð þjónustulund og samskiptahæfni
• Sjálfstæði, góð skipulagshæfni og færni  
   til að vinna í hóp

Umsóknarfrestur er til og með 22. júní nk. Umsóknum 
skal skilað rafrænt á vef Reykjanesbæjar: http://www.
reykjanesbaer.is/stjornkerfi/laus-storf

Frekari upplýsingar um starfið veitir
Helgi Arnarson, sviðsstjóri fræðslusviðs
helgi.arnarson@reykjanesbaer.is.

Til sölu er rekstur á heimagistingu í Reykjanesbæ.
Búið er að bóka gistingu að mestu allt sumarið 
2015 og fram til jóla.  Rekstrinum fylgir íbúð og mjög 
hagstæður leigusamningur.
Tilvalið atvinnutækifæri fyrir einstaklinga eða ferða- 
þjónustuaðila sem vilja bæta við sig viðskiptum.
 
Nánari upplýsingar gefur Heiðveig í síma 891-6433 
eða að senda fyrirspurn á netfangið heida@atilz.is

Viðskiptatækifæri og  
atvinnutækifæri
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TENGIR ÞÚ VIÐ OKKUR?

Gagnaveita Reykjavíkur leitar að einstaklingi sem býr yfir skipulags- og samskiptafærni 
til liðs við Tæknideild GR. Tæknideild ber ábyrgð á uppbyggingu og rekstri eins umfangs-
mesta IP netkerfis á landinu. Hugbúnaðarumhverfi GR samanstendur m.a. af hugbúnaði 
byggðum á Python, WebMethods, C# og Java. Um er að ræða nýtt starf sem tækifæri 
gefst til að móta. 

Starfs- og ábyrgðarsvið:
Hönnun og þróun á hugbúnaðarkerfum GR
Samþætting við ytri og innri kerfi
Val á hugbúnaðarlausnum
Innleiðing á kerfum í rekstur

Menntunar- og hæfnikröfur:
Háskólamenntun á sviði tölvunar- eða verkfræði eða sambærileg menntun 
Víðtæk reynsla í hönnun og þróun hugbúnaðar 
Víðtæk reynsla af hugbúnaðarþróun með opnum hugbúnaði 
Reynsla af rekstri hugbúnaðarkerfa 
Geta til að koma hönnun á framfæri með myndrænum og skriflegum hætti
Metnaður og sjálfstæð vinnubrögð

Bæði konur og karlar eru hvött til að sækja um starfið.
Stefna fyrirtækisins er að jafna hlut kynjanna m.t.t. starfstækifæra.  

Sótt er um starfið á ráðningasíðu Gagnaveitu Reykjavíkur,
starf.or.is/gagnaveitan/. Nánari upplýsingar veitir Bryndís Ernstsdóttir
mannauðsráðgjafi í netfanginu starf@gagnaveita.is. 
Umsóknarfrestur er til og með 15. júní 2015.  

Gagnaveita Reykjavíkur vinnur að uppbyggingu, þjónustu og rekstri á
gagnaflutningskerfi byggðu á ljósleiðaratækni. Um ljósleiðaranetið rekur GR
öflugt dreifi- og samskiptakerfi fyrir sjónvarp, síma, internet og farsímaþjónustu.

Gagnaveita Reykjavíkur er dótturfyrirtæki Orkuveitu Reykjavíkur. Orkuveita Reykjavíkur hefur
sameiginlega starfsmannastefnu og býður upp á fjölbreyttan vinnustað fólks með mikla þekkingu.
Fyrirtækið leitast við að vera í fremstu röð hvað varðar öryggi, vinnuumhverfi og möguleika til að
samræma vinnu og fjölskylduábyrgð. Fyrirtækið hlaut Jafnréttisviðurkenningu Jafnréttisráðs
2011 og 2013, sem og Hvatningarverðlaun jafnréttismála árið 2015.
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kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Deildarstjóri í leikskólann Núp

· Deildarstjóri í leikskólann Austurkór

· Leikskólakennari í leikskólann Marbakka

· Leikskólakennarar í leikskólann Læk

· Aðstoðarmaður í eldhús í leikskólann Læk

Grunnskólar

· Skólaliðar í dægradvöl í Salaskóla

· Grunnskólakennari á yngsta stig í 
Kársnesskóla

· Sérkennari í Lindaskóla

· Íþróttakennari í Lindaskóla

· Stuðningsfulltrúi í Lindaskóla

· Skólaliðar í dægradvöl í Vatnsendaskóla

· Grunnskólakennari í Vatnsendaskóla

· Hljóðfærakennarar í Skólahljómsveit
Kópavogs

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

FJARÐABYGGÐ 
fjardabyggd.is

Spennandi störf 
hjá Fjarðabyggð
 
Fjölskyldusvið
 
Skólastjóri við leikskólann Lyngholt
Skólastjórar við Skólamiðstöð Suðurfjarða, þ.e. 
leikskólann Kærabæ og Grunnskóla Fáskrúðsfjarðar

Leitað er að kraftmiklum og lausnamiðuðum leiðtogum 
fyrir þróttmikið skólastarf og öfluga uppbyggingu 
skólasamfélagsins í Fjarðabyggð.

Upplýsingar um störfin og eyðublöð eru á fjardabyggd.is/laus 
störf, leikskolinn.is/lyngholt, leikskolinn.is/kaerib og fask.is.

Nánari upplýsingar veitir Þóroddur Helgason, fræðslustjóri 
í síma 860 8331 eða á thoroddur.helgason@fjardabyggd.is.

Umsóknarfrestur er til 8. júní. 

Fjarðabyggð er fjölmennasta sveitarfélag Austurlands með um 4.700 íbúa.
Hjá sveitarfélaginu starfa liðlega 450 manns, þar af rúmur helmingur hjá leik- og 
grunnskólum. Í skólum Fjarðabyggðar ríkir góður starfsandi og er samstarf gott 
á milli þeirra og annarra mennta- og fræðslustofnana í sveitarfélaginu. Bæjar- 
og byggðakjarnar í Fjarðabyggð eru Brekkuþorp í Mjóafirði, Neskaupstaður í 
Norðfirði, Eskifjörður, Reyðarfjörður, Fáskrúðsfjörður og Stöðvarfjörður.
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Gleraugnaverslunin þín

MJÓDDIN      
Sími 587 2123

FJÖRÐUR      
Sími 555 4789

SELFOSS   
Sími 482 3949

Augastaður auglýsir 
eftir sjóntækjafræðingi 

í 100% starf
Hæfniskröfur: · Réttindi til sjónmælinga

· Mikil þjónustulund
· Sjálfstæð vinnubrögð
· Góð skipulags- og samskiptahæfni
· Reynsla er mikill kostur

Umsóknir ásamt ferilskrá sendast á starf@lyfogheilsa.is fyrir 20. júní.

Augastaður er hluti af Lyfjum og heilsu sem er framsækið þjónustufyrirtæki með starfsemi 
víðsvegar um landið. Fyrirtækið leggur metnað sinn í að veita viðskiptavinum sínum 

framúrskarandi þjónustu á sviði heilsu, heilbrigðis og lífsgæða.
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Vaka hf. óskar eftir  
bílstjóra.

Hæfniskröfur:
         Gott viðmót og áhugi á að bæta sig í  
         starfi
         Meirapróf     
         Vinnuvélaréttindi kostur
         Stundvísi og snyrtimennska
         Góð mannleg samskipti
         Þjónustulund
         Öguð vinnubrögð

Áhugasamir sendi starfsumsókn ásamt  
ferilskrá starf@vakahf.is fyrir 15.júní 2015

Sölu-tiltektar-átak  
framundan?
Tek að mér tímabundin verkefni í að 
selja alls kyns afgangslagera, tæki 
og tól, setja upp sölusýningar og 
heimsækja fyrirtæki.

Fyrirspurnir sendist á 
hitti@internet.is 

Tilboð óskast
Skrifstofuhúsgögn

Ríkiskaup f.h. Námsmatsstofnunar óskast eftir 
tilboðum í notuð skrifstofuhúsgögn. 

Tilboð miðast við að boðið sé í alla munina og þeir 
fjarlægðir af kaupanda fyrir 1. júlí 2015 eða eftir nánar 
samkomulagi við seljanda.

Nánari upplýsingar um boðnar vörur eru á heimasíðu 
Ríkiskaupa www.rikiskaup.is eða í síma 530 1400. Þá veitir 
Kristín Jóna Þorsteinsdóttir hjá Námsmatsstofnun frekari 
upplýsingar í síma 514 7566 á skrifstofutíma.

Tilboðum í skrifstofubúnaðinn skal skila til Ríkiskaupa,  
Borgartúni 7c, 105 Reykjavík fyrir kl. 10:00 þriðjudaginn  
16. júní 2015, merkt: V20101 Námsmatsstofnun –  
skrifstofubúnaður.

Tilboðin verða opnuð í viðurvist þeirra bjóðenda er 
þess óska. Einungis verður lesið upp efsta boð og nafn 
bjóðanda.

Borgartúni 7c, 
105 Reykjavík  
Sími 530 1400    
www.rikiskaup.is

Austurbrú 2-4, 2 ½ hæð, byggingarmagn 2.569 fermetrar, 12 íbúðir.
Austurbrú 6-8, 2 ½ hæð, byggingarmagn 2.617 fermetrar, 12 íbúðir.
Austurbrú 10-12, 2 ½ hæð, byggingarmagn 2.524 fermetrar, 12 íbúðir.

Í skilmálum segir að húsin skuli vera tvær hæðir og portbyggt ris auk kjallara með bílageymslu. 

Sjá frekari upplýsingar um þessar lóðir á heimasíðu Akureyrarkaupstaðar: 
www.akureyri.is/skipulagdeild undir: Lausar byggingarlóðir.

Skipulagsstjóri Akureyrarkaupstaðar

Lausar lóðir fyrir þjónustu og íbúðir  
í miðbæ Akureyrar við Drottningarbraut

Útgerðarfélag Akureyringa auglýsir eftir starfsmanni til að sinna viðhaldi vinnslutækja
í landvinnslu félagsins á Akureyri. 

Skriflegar umsóknir ásamt ferilskrá berist Samherja hf. Glerárgötu 30, 600 Akureyri,
merktar Anna María Kristinsdóttir eða á netfangið anna@samherji.is.

Útgerðarfélag Akureyringa er dótturfélag Samherja hf. 
Útgerðarfélag Akureyringa rekur fiskvinnslu á Akureyri og fiskþurrkun á Laugum
og hjá fyrirtækinu starfa 180 manns.

- Viðkomandi þarf að hafa reynslu af viðhaldi véla og tækja,  þekking á Baader flökunarvélum er kostur. 

- Iðmenntun er æskileg en reynsla og þekking er mikils metin.

- Snyrtimennska og sjálfstæð vinnubrögð skilyrði.

- Tölvukunnátta æskileg.

Óskum eftir starfsmanni
í viðhald fiskvinnsluvéla

Skrifstofumaður í 50% starf

Nánari upplýsingar:  
Garðar Stefánsson,
537 90 90 

Vegna aukinna umsvifa leitum 
við eftir starfsmanni í 50% starf  
á skrifstofu okkar í Reykjavík  
til að taka þátt í vexti Norður & 
Co ehf. 

 Starfssvið
• Launaútreikningar,   
 bókun og greiðsla reikninga,  
 reikningagerð og önnur   
 bókhaldsvinna.
• Tollskýrslugerð ásamt   
 annarri skjalagerð vegna   
 útflutnings.
• Símsvörun, afgreiðsla   
 pantana og rafræn samskipti.
• Önnur tilfallandi verkefni.

 Hæfniskröfur
• Reynsla og þekking á DK   
 hugbúnaði.
• Reynsla og þekking á   
 Dynamic Nav/Microsoft C5.
• Reynsla af skrifstofustörfum.
• Menntun sem nýtist í starfi.
• Íslensku- og enskukunnátta  
 er skilyrði. Þýsku- og   
 dönskukunnátta er kostur.

Umsóknir berist:  
gardar@nordurco.com

Umsóknarfrestur: 
Til og með 15. júní 2015.
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Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
• Gervigras – keppnisvöllur fyrir Val á  
 Hlíðarenda,  útboð nr. 13539.
Nánari upplýsingar er að finna á 
 www.reykjavik.is/utbod 

Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
• Gönguleiðir skólabarna og vástaðir 2015  
 – Útboð 1,  útboð nr. 13540.
• Gönguleiðir skólabarna og vástaðir 2015  
 – Útboð 2,  útboð nr. 13541.
• Gönguleiðir skólabarna og vástaðir 2015   
 – Útboð 3,  útboð nr. 13542.
Nánari upplýsingar er að finna á 
 www.reykjavik.is/utbod 

ÚTBOÐ
20093 - Ríkiskaup f.h. Isavia ohf.  

óska eftir tilboðum:  
Airfield Lighting Systems for Gjogur  

Airport, Vopnafjordur Airport and  
Husavik Airport. 

Kaupa á eftirfarandi ljósbúnað fyrir ofangreinda flugvelli 

• Brautaljós
• akbrautaljós 
• enda- og þröskuldsljós
• reglar, einangrunarspennar
• ljósaplattar
• linsur
• kapalmúffur.

Nánari upplýsingar er að finna í útboðsgögnum sem 
verða aðgengileg á vef Ríkiskaupa,  
www.ríkiskaup.is miðvikudaginn 10. júní 2015. 
Tilboð verða opnuð í viðurvist þeirra bjóðenda sem þess 
óska þriðjudaginn 21. júlí 2015 kl.  11:00 hjá Ríkiskaupum, 
Borgartúni 7C, 105 Reykjavík

Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
• Bústaðavegur – hjólastígur.  
 Háaleitisbraut – Hörgsland 2015,   
 útboð nr. 13536.
Nánari upplýsingar er að finna á 
 www.reykjavik.is/utbod 

Framnesvegur 26a - Reykjavík.

Opið hús sunnudaginn  7 júní  kl. 15:00 til 16:00 
Fallegt raðhús  teiknað af Guðjóni Samúelssyni. Húsið er 106.6 fm. 
á þremur hæðum. Í kjallara er rúmgott herbergi, þvottahús, salerni, 
sturta  og geymsla. Á miðhæð er eldhús og stofa og á efri hæð er 
gott svefnherbergi, sjónvarpshol og baðherbergi. Sér garður með 
gróðurhúsi. Stækkunar möguleiki. V 44.9 m Afhending við 
kaupsamning. Uppl. gefur Ísak V. Jóhannsson í síma 822-5588

löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

ÚTBOÐ
20081 - Flugstjórnunarmiðstöðinn í Rvk. 

Stækkun, Innri frágangur og kerfi

Ríkiskaup f.h. Isavia ohf óska eftir tilboðum í efni og 
vinnu við fullnaðarfrágang vegna stækkunar á  
Flugstjórnarmiðstöðinni á Reykjavíkurflugvelli. Er um 
að ræða viðbyggingu upp á um 2.800 m2 við suðurendi 
Flugstjórnarmiðstöðvarinnar að Nauthólsvegi 64-66 og 
samanstendur af kjallara og 4 hæðum. Um er að ræða 
seinni áfanga, sem felst í m.a. flotun gólfa, frágangi 
útveggja, milliveggir, kerfisloft, flísalögn, innihurðir,  
innréttingar, málun og uppsetningu kerfa.

Áætlað upphaf verks er í byrjun ágúst 2015 og skal 
verkinu vera lokið eigi síðar en 31. mars 2016.

Nánari upplýsingar má finna í útboðsgögnum, sem verða 
aðgengileg á vef Ríkiskaupa, www.rikiskaup.is, eigi 
síðar en miðvikudaginn 10.06 nk.

Tilboðum skal skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7c,  
Reykjavík, þar sem þau verða opnuð 23.júní 2015. kl. 
11:00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
• Rammasamningur um sjávarfang - EES útboð nr. 13456.
Nánari upplýsingar er að finna á 
 www.reykjavik.is/utbod 

Opið hús sunnudaginn 7.júní milli kl. 14 – 15.
Nýkomið í einkasölu lítið tvílyft einbýli (hæð og kjallari) samtals
ca. 60 fm. Húsið þarfnast endurnýjunar og lagfæringar við.
Fallegur garður. Góð staðsetning. 
Verð 21,5 millj. 

Suðurgata 59 – Hafnarfjörður – Einbýli

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

OPIÐ HÚS

NÝTT SVÆÐISSKIPULAG
HÖFUÐBBBBOOOORGARSVÆÆÆÆÐÐÐISINS

- HÖFFFFUUUUÐÐÐÐBBBBORGGGGARRRRSVVVVÆÆÆÆÐÐÐÐIII 2040
Svæðisskipulaggggsnss efndddd h   öffffuðuuu borggggaaarsvæððððisinsss s samþþþþyyyky kti þann 
1. júní 201515155 t  illöguuuu að nýýýýjujjj  svvvæv ðisskipulaaaagi hhhhöööfö uðboooorgarsvsvvæðææ isins 
– HöHöHööfufufufuððbð orgarsssvævævææðið 200044044 .

TiTiTiTillllllllagaaa an vararaar a aaauglýst og lá frararar mmmmmi til kykykyk nninininingar ásamt ummmsösösöögn 
Skkkipullllagagagagsssssssstofnunnnnarararar f f frá 12. dddeseee emmmmbeebeer 2000014 til og g g g mememem ððð ð 2. febebebbrúrúrúrúaraa  
2015115. Alls bárususussttt 4344  athugugugsesesesemmdmdm ir áááá kynnnnnininin ngngngn aaara tímabibibiililililinununu.  
Helstututu b bb brer ytingar sem mmm gegegegerðar voru á auglýsýsýsýstrtrtriii i titititillögu eru:

• Vaxtxtxtx amamamörk færð út viviviðððð VaVaVaV tnsendahlíð og sýnýýnýnd d d d utan um 
 Grrrrundarhverfrffiii.

• SSStofnvvnvnvegegege akerfið ð ð vavavavar skilgreieieie nt.
• GrGrGræni trrrrefefefe ililillililil nn sýndur í EsEsEsEsjuhlhlhlííðí ummm....
• SkSkSkSkeere pt á skilgreinnningu oggg g lýsisisiingu miðððkð jarnrnrnna.
• Gerððððarararar b b b breeeeytytytininingagagagar á meeeerkinnnnggug m strandndnddar áááá þemakakaka orrrtititii.
• Skerpt á málsmmmmeðferððð einnnsssts akra skipulalaaagsþþþáþ tta.

Sveitarstjórnir á á á höfuuuuððbð orrrrgarsvææææðiiiinunnn  hafaa a staðaðaðaðfestttt samþykkt 
svæðisskipulagsnnnneffffnnndarrrr. Svæððððiisi skippppulagsbbbbreyttttinii ggigg n hefur verið 

p g gsend Skipulagsstofofffnun n n tititit lll stststst ðaðððfestingar.

Að staðfestingu lokinni tekur Höfuðborgarsvæðið 2040 gildi. 
Við það falla úr gildi svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins 
2001-2024 og svæðisskipulag vatnsverndar á höfuðborgar-
svæðinu frá 1998.

Nánari gögn um athugasemdirnar og viðbrögð við þeim er að 
finna á heimasíðu SSH - www.ssh.is

Svæðisskipulagsstjóri höfuðborgarsvæðisins

Samtök sveitarfélaga
á höfuðborgarsvæðinu

ÚTBOÐ
     20098 -  Ríkiskaup f.h. Isavia ohf  

óska eftir tilboðum í verkið: 
JARÐVINNA Á LÓÐ  

PÓSTMIÐSTÖÐVARINNAR  
Stórhöfða 32.  Reykjavík 

Verkið felur í sér vinnu við að fjarlægja jarðveg niður fyrir 
fyrirhugað yfirborð malarplans og útvegun og útlagningu 
burðarhæfrar fyllingar í malbílastæði.  Verktaki skal 
færa til girðingar og gróður á lóð eins og þarf vegna 
jarðvegslækkunar og endursáningar í skeringar og halla 
á svæðinu.

Helstu verkþættir og magntölur:

Fjarlægja gróðurjarðveg     360 m³
Gröftur og förgun ónothæfs jarðvegs  4355 m³
Rífa upp móhellu (setlag) og fjarlægja efni   285 m³
Fylling undirlag burðarhæft   1958 m³

Verki skal að fullu lokið 06. .ágúst  2015

Nánari upplýsingar er að finna í útboðsgögnum sem 
verða aðgengileg á vef Ríkiskaupa, www.rikiskaup.is  
miðvikudaginn 10. júní 2015.   
Tilboð verða opnuð í viðurvist þeirra bjóðenda sem þess 
óska þriðjudaginn 23. júní 2015 kl. 14.00 hjá Ríkiskaupum,  
Borgartúni 7c, 105 Reykjavík. 
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Sala fasteigna frá

588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík





- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  MIKLABORG 569 7000

MIKLABORG www.miklaborg.is

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Íbúðirnar eru staðsettar í miðbæ 
Garðabæjará frábærum útsýnisstað

Gott úrval 2ja - 4ra herbergja íbúða í 
mörgum útfærslum á bilinu 76-137 fm, 
allar með stæði í bílageymslu

Rúmgóðar svalir til suðurs og vesturs

Glæsilegar innréttingar frá GKS 
og vönduð tæki

Þetta er glæsilegt viðhaldslítið lyftuhús

Nánari upplýsingar veitir:

Atli S. Sigvarðsson, sölufulltrúi
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

Nánari upplýsingar veitir: 

Hilmar Jónasson, sölufulltrúi
hilmar@miklaborg.is sími: 695 9500

Lágmúla 4  108 Reykjavík

569 7000

Nánari upplýsingar veitir:

Þórunn Pálsdóttir, sölufulltrúi
thorunn@miklaborg.is sími: 773 6000 

Um helmingur íbúða seldur

Garðatorg 
Tryggðu þér íbúð á besta stað í 
Garðabæ!

Sölusýning
Fullbúin sýningaríbúð

sunnudaginn 7.júní á milli kl. 16:00 - 18:00

Upplifðu útsýnið og staðsetninguna með eigin augum 



Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

Um er að ræða Unnarholtskot III ca. 65 hektarar auk húsakost 
samtals 463 fm. þar af er nýlegt einbýli 212,4 fm. og nýlegt 
hesthús og reiðhöll 250 fm. Jörðin er ca. 2 km. frá Syðra Lang-
holti og stutt er á Flúði (8 km.) Einstök staðsetning og frábært 
útsýni. Hitaveita. Hagstæð lán. Ath. lækkað verð 59 millj.
Nánari upplýsingar gefur Helgi Jón sölustjóri s. 893 2233.

Nýkomið í sölu landið Brim úr landi Ragnheiðarstaða í Flóa. 
106 hektarar ræktað land afgirt, nokkur beitahólf. Tilvalið fyrir 
hestamenn. Gott 80 fm. heilsárshús. 19 km. frá Selfoss. 67 km. 
frá Reykjavík. Malbikað alla leið. Verðtilboð.

Jörð við Flúðir til sölu

Jörð í Flóa - Brimstaðir
Skyndibitastaður  

– þekktur verslunarkjarni –

Höfum fengið til sölu mjög góðan skyndibitastað  
í þekktasta verslunarkjarna borgarinnar.   

Öll tæki og innréttingar hafa verið endurnýjuð.  
Góð velta og mjög góð rekstaraðstaða.  

 Opnunartími 11.00-19.00 nema fimmtudaga 11.00-21.00.

Upplýsingar veitir Kristinn B. Ragnarsson  
viðskipfr./lögg. fasteignasali, á skrifstofunni eða í síma 898-4125.

Allt fasteignir – fasteignasala 
 Síðumúla 29 – 108 Reykavík sími 5651233

Uppspretta ánægjulegra viðskipta

Kristján Baldursson hdl.
Löggiltur fasteignasali 

og leigumiðlari 

Smári Jónsson 
sölufulltrúi

Trausti fasteignasala, trausti@trausti.is,  

s.546-5050, Vegmúla 4, 108 Reykjavík

Mánabraut 1

Opið hús laugardaginn 6. júni frá kl. 13:00 - 13:30   
Vandað einbýlishús á tveimur hæðum við Mánabraut í Kópavogi. 
216,3 fm. fallegt einbýlishús, auk 24,8 fm. bílskúrs, samtals 241,1 fm.
Húsið var stækkað árið 2002 eftir teikningum Vífils Magnússonar 
arkitekts og var þá nánast allt endurbyggt. Verð kr. 79 millj. 

OPIÐ HÚS

Opið hús Mánudag 8. júní kl. 17.30-18.000 

Klappakór 4 - 1. hæð—frábært útsýni 

Glæsileg 4ra herbergja sérhæð með sérinngangi (í 
götuhæð) auk 24 fm. bílskúrs. Rúmgóð stofa og 
opið eldhús—gengið út á svalir úr eldhúsi.  3 góð 
herbergi— baðherb. og þvo ahús. Vandaðar 
innré ngar—viðhaldslí ð ytra byrði húss.  Opið 
svæði fyrir a an hús—sameiginlegt leiksvæði.  
Mikið útsýni yfir Elliðavatn og Blá alla. Vel 
staðse  með lli  l skóla, leikskóla og þjónustu.   

Verð kr. 49.900.000,-  Þóra Birgisdó r 

Fasteignasali 

S. 777-2882—519-5500 

thora@fastborg.is 

Opið hús þriðjudag 8. júní kl. 17.30-18.000 

Fljótasel 35—raðhús—aukaíbúð 

Endaraðhús með aukaíbúð í grónu og 
ölskylduvænu umhverfi—garður mót s-vestri. 

Aðalhæð;  stofa, eldhús, bað og forstofuherb., efri 
hæð;  hjónaherb.,  og barnaherb., sjónvarpshol, 
stórt baðherbergi og geymsla. Í risi er skemm legt 
rými ca 20 fm. sem er l viðbótar við skráð fm.  
Jarðhæð; auka íbúð ca 90 fm., þvo ahús og 
geymsla.  Húsið er 260 fm, þar af  bílskúr  23 fm.  

Verð kr. 51.500.000,-  
Þóra Birgisdó r 

Fasteignasali 

S. 777-2882—519-5500 

thora@fastborg.is 
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NÝTT - Þinghólsbraut 41
200 KÓPAVOGUR

Björt og opin 2ja herb nýuppgerð íbúð með 
sérinngangi. Forstofa, bjartur eldhúskrókur, 
baðherbergi, stofa og svefnherbergi með 
stórum suðurgluggum. Suðurgarður.

STÆRÐ: 40 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

19.900.000
Heyrumst
Þórey   663 2300

OPIÐ HÚS    7. júní 18:00 – 18:30

Haustakur 2
210 GARÐABÆR

Mjög falleg og björt íbúð með sérinngangi og 
verönd, gengið beint inn af jarðhæð. Öll rými 
mjög rúmgóð, tvö stór svefnherbergi. Vandaðar 
eikarinnréttingar, eikar hurðir og gólfefni.

STÆRÐ: 104,1 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

37.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008

OPIÐ HÚS    8. júní 17:00 – 17:30

Snorrabraut 71
105 REYKJAVÍK

Þriggja herbergja efri sérhæð og bílskúr í tvíbýli 
að Snorrabraut 71. Byggingarréttur fylgir til 
þess að byggja auka hæð. Íbúðin er 100,5 fm og 
bílskúrinn 21,4 fm.

STÆRÐ: 121,9 fm HÆÐ   HERB: 3

34.400.000
Heyrumst
Magnús   699 2010

OPIÐ HÚS    6. júní 15:30 – 16:00

Rjúpufell 27
111 REYKJAVÍK

Vel skipulögð fjögurra herbergja íbúð, bílastæði 

svalir/sólstofa.

STÆRÐ: 96,8 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

23.900.000
Heyrumst
Magnús   699 2010

OPIÐ HÚS    6. júní 14:00 – 14:30

Heiðarhjalli 39
200 KÓPAVOGUR

Vel skipulögð og falleg efri hæð með sérinn-
gangi í vel viðhöldnu tvíbýlishúsi ásamt bílskúr 
við Heiðarhjalla. Eigninni fylgir ca 15 fm risloft. 
GLÆSILEGT ÚTSÝNI.

STÆRÐ: 148,5 fm SÉRHÆÐ      HERB: 5

43.500.000
Heyrumst
Andri   690 3111

OPIÐ HÚS    9. júní 17:30 – 18:00

Úthlíð 13
105 REYKJAVÍK

Falleg hæð með sérinngangi ásamt bílskúr í 
góðu fjórbýlishúsi við Úthlíð í Reykjavík. Þrjú 
svefnherbergi ásamt aukaherbergi í kjallara.

STÆRÐ: 161 fm SÉRHÆÐ      HERB: 5

49.900.000
Heyrumst
Andri   690 3111

OPIÐ HÚS    8. júní 17:30 – 18:00

Langeyrarvegur 5
220 HAFNARFJÖRÐUR

Lind Fasteignasala kynnir Langeyrarveg 5 á 
-

býlishús sem er búið að skipta í tvær eignir, efri 
og neðri hæð. Stór skjólsæll garður.

STÆRÐ: 102,2 fm EINBÝLI       HERB: 5

26.900.000
Heyrumst
Magnús   699 2010

OPIÐ HÚS    8. júní 16:00 – 16:30

Bauganes 35
101 REYKJAVÍK

svefnherbergjum með möguleika á 5.  
Suðurpallur og nýuppgerð íbúð í bílskúrnum. 
Möguleiki á góðum leigutekjum

STÆRÐ: 202 fm EINBÝLI       HERB: 5

59.900.000
Heyrumst
Jóhanna   698 9470

OPIÐ HÚS    8. júní 17:30 – 18:00
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Vorum að fá í einkasölu um 190 fm hús á einni hæð með bílskúr. Húsið er sérlega opið, bjart og vel 
skipulagt með þrem svefnherbergjum og stofum með arni. Parket á öllum gólfum, stórt baðherbergi 
með sturtu og hornbaðkari. Úr stofu er gengið út í lítinn fallegan aflokaðan garð með stórum sólpalli. 
Fullbúinn flísalagður bílskúr. Stutt í skóla og þjónustu. Verð 59,0 millj. 

Opið hús á morgun sunnudag frá kl. 13:30 – 14:00, allir velkomnir. 

Frekari upplýsingar veitir Finnbogi Hilmarsson fasteignasali, 895-1098. 

Opið hús á morgun sunnudag frá kl. 13:30 – 14:00

Finnbogi 
Hilmarsson
fasteignasali

OPIÐ HÚS

Á MORGUN

MARÍUBAUGUR 17 
SÉRLEGA GOTT FJÖLSKYLDUHÚS Á EINNI HÆÐ. 

FRÁBÆRLEGA STAÐSETT. 

Sundagörðum 2  
Sími: 533-4800
www.midborg.is

Björn Þorri Viktorsson
Hrl. og lögg. fasteignasali

Dalsel 13
OPIÐ HÚS SUNNUDAG Á MILLI 15.00 OG 15.30

Góð fjögurra herbergja íbúð á tveimur hæðum á efstu hæð í 3 hæða 
fjölbýli, auk stæðis í bílskýli. Í kjallara er sérherbergi sem er tilvalið til 
útleigu og með aðgang að sturtu og salerni. Stærð 106,8.  V 28,9 m. 
Uppl. Gylfi S. 822-0700.

OPIÐ HÚS

Meðalbraut 2, Kópavogi  
– Glæsilegt einbýli!  

OPIÐ HÚS! Í dag, laugardaginn, 6. júní  
kl.16:30 og 17:00 – Verið velkomin!

Mjög gott einbýli í vesturbæ Kópavogs - suðurhlíðum. Tvær hæðir, 
um 255 fm gólfflötur, góðar innréttingar. Fjögur svefnherbergi og 
stórar og bjartar stofur ásamt góðum innbyggðum bílskúr. Suður grill 
verönd og glæsilegur garður. Eign í sérflokki – Sjón er sögu ríkari!
ATH! Ásett verð aðeins 62,5 millj. 
Allar nánari uppl. veitir Jóhann Friðgeir, s: 896-3038 
eða á johann@hofdi.is

Suðurlandsbraut 52 
108 Reykjavík

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

Runólfur Gunnlaugsson viðsk.fr. lögg.fast. • Ásmundur Skeggjason lögg.fast. 

OPIÐ HÚS

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir

Gunnar S. Jónsson
löggiltur fasteignasali
sími: 899 5856
gunnar@miklaborg.is 82,0 millj.Verð:

Fallegt og vel skipulagt 6/7 herbergja 

einbýlihús við Nesveg

Húsinu hefur verið vel viðhaldið á 

vandaðan máta

Góður suðurgarður með viðarpalli
Góð staðsetning
Stutt í alla helstu þjónustu

Bílskúr

222,8 fm

Nesvegur

GARÐATORGI 7 
210 GARÐABÆ 
Sími : 545-0800
gardatorg@gardatorg.is 
www.gardatorg.is

Þóroddur S. Skaptason lögg. fasteignasali

Opið hús sunnudaginn 7. júní frá kl 14-15
LAUST STRAX. Mjög fallegt 115.5 fm einbýlishús á þremur hæðum 
á góðum stað í Hafnarfirði.  Á neðstu hæð er sjónvarpshol með 
arni og parketi á gólfi, flísalagt baðherbergi og þvottahús inn af því.  
Gengið út í garð.  Á miðhæð er aðalinngangurinn, hol með flísum 
á gólfi, eldhús með góðri innréttingu, lakkað viðargólf, útgegnt á 
suðaustursvalir úr eldhúsi. Stofur með lökkuðu viðargólfi.  Viðarstigi 
á milli hæða.  Rúmgott svefnherbergi á efstu hæð (ris) og herbergi 
sem gegnið er í gegnum, plastparket á gólfum. Fallegur garður með 
sólpöllum. Verð: 35,9 m.
Frekari upplýsingar gefur Sigurður lögg.fasteignasali í síma 
898-3708/ sigurdur@gardatorg.is

Reykjavíkurvegur 24 

OPIÐ HÚS

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.isÓskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar veitir

Atli S. Sigvarðsson
Sölufulltrúi

sími: 899 1178
atli@miklaborg.is

Góðu einbýli, rað eða parhúsi c.a
140-200 fm í póstnúmerum 201
eða 203 Kópavogi

3ja-4ra herbergja íbúð í
póstnúmerum 201 og 203
Kópavogi

Íbúð við Ársali, Núpalind eða 
Gullsmára í Kópavogi

Sérbýlum í Garðabæ, rað eða
parhúsi undir 65 milljónum og
stóru veglegu einbýlishúsi

3ja - 4ra herbergja íbúð í 
Akrahverfinu Garðabæ.

Vantar einnig allar
gerðir eigna á söluskrá.

Atli hjá Mikluborg leitar að


