
atvinna Allar atvinnuauglýsingar 
vikunnar á visir.is

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

ÓSKUM EFTIR JÁRNIÐNAÐARMÖNNUM/VÉLVIRKJUM

LNS Saga ehf. er ungt og framsækið fyrirtæki á verktakamarkaði, 
sem býður upp á spennandi og metnaðarfullt starfsumhverfi.  

ERUM VIÐ AÐ LEITA AÐ ÞÉR?
Vegna vinnu við Hverahlíðarlögn á Hellisheiði óskum við eftir umsóknum
frá reynslumiklum járniðnaðarmönnum og/eða vélvirkjum. 

Hæfniskröfur:
• Reynsla í uppsetningu á gufu- og skiljuvatnslögnum á yfirborði

í stærðum DN500-1000 er kostur.
• Góðir samskiptahæfileikar og hæfni til að tileinka sér nýja hluti.
• Metnaður, frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð.
• Enskukunnátta.

Nánari upplýsingar veitir Ólafur H. Harðarson í gegnum tölvupóst: olafur.hardarson@lns.islns.
Áhugasamir sendi umsókn í gegnum ráðningarkerfi fyrirtækisins á heimasíðu: 

ý g g g

www.lns.is (undir starfsumsókn).

Umsóknarfrestur er til og með 22. júní 2015
Eldri umsóknir óskast endurnýjaðar. Meðhöndlun umsókna 
er trúnaðarmál og öllum umsækjendum verður svarað.

LNS Saga ehf. Hlíðasmári 4
201 Kópavogur 

Sími +354 511 7040
lnssaga@lns.is 

Nettó Búðarkór Kópavogi  
vantar duglega og hressa starfskrafta  
í almenn verslunarstörf. 

Vinnutími: Virkir dagar, kvöld og  
helgar. Viðkomandi þarf að vera 18 ára 
eða eldri. 

Vinsamlegast sendið inn umsókn með 
ferilskrá á umsókn@netto.is fyrir 21.júní.

Allar nánari upplýsingar veitir  
Berglind Markúsdóttir verslunarstjóri  
í síma 861 - 4903.

Nettó Búðarkór opnar á næstu  
vikum og hlökkum við til að þjónusta 
viðskiptavini okkar á nýjum stað.

STARFSKRAFTUR ÓSKAST !
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Lágafellsskóli í Mosfellsbæ 
Laus störf næsta skólaár

Má bjóða þér að taka þátt í metnaðarfullu skólastarfi 
þar sem einkunnarorðin  SAMVERA, SAMVINNA OG 

SAMKENND eru höfð að leiðarljósi

Umsjónarkennarastaða á unglingastigi, 
kennslugreinar stærðfræði og náttúrufræði. 
Tónmenntakennsla
Umsjónarkennsla á yngsta stigi. 
Stuðningsfulltrúar og skólaliðar óskast til starfa.

Laun samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveit-
arfélaga og viðkomandi stéttarfélaga. 
Upplýsingar veita Jóhanna Magnúsdóttir skólastjóri í  síma 
525-9200/896-8230 eða Ásta Steina Jónsdóttir deildarstjóri í 
síma 525-9200/692-0233.

Umsóknir með upplýsingum um menntun,
starfsreynslu og umsagnaraðila sendist rafrænt á 
netfangið johannam@lagafellsskoli.is

Frístundaleiðbeinendur óskast til starfa við
Frístundasel Lágafellsskóla.

Upplýsingar veitir Ágústa Andrésdóttir, forstöðukona í síma
525-9200 eða 896-2682. Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á 
netfangið agusta@lagafellsskoli.is

Frekari upplýsingar um störfin er að finna á heimasíðu 
Mosfellsbæjar www.mos.is

Umsóknarfrestur um öll störfin er til 26.júní 2015.
Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Sérfræðingur í upplýsingatækni Fjármála- og efnahagsráðuneytið Reykjavík 201506/631
Sérfræðingur í upplýsingatækni Fjármálaeftirlitið Reykjavík 201506/630
Mannauðs- og gæðastjóri Vinnueftirlitið Reykjavík 201506/629
Starfsmaður í eldhúsi Utanríkisráðuneytið Reykjavík 201506/628
Framhaldsskólakennarar Fjölbrautaskóli Snæfellinga Grundarfjörður 201506/627
Framhaldsskólakennari Fjölbrautaskóli Suðurlands Selfoss 201506/626
Verkefnastjóri Þjóðminjasafn Íslands Reykjavík 201506/625
Sviðsstjóri mats- og hagsviðs Þjóðskrá Íslands Reykjavík 201506/624
Embætti dómara Innanríkisráðuneytið Reykjavík 201506/623
Sérfræðingur í ytra mati Námsmatsstofnun Reykjavík 201506/622
Ráðgjafar og teymisstjórar Námsmatsstofnun Reykjavík 201506/621
Framhaldsskólakennari Fjölbrautaskóli Vesturlands Akranes 201506/620
Framhaldsskólakennari Fjölbrautaskóli Vesturlands Akranes 201506/619
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, móttökugeðdeild 32A Reykjavík 201506/618
Deildarstjóri eldhúss og matsala Landspítali, skrifstofa rekstrarsviðs Reykjavík 201506/617
Yfirlæknir Landspítali, rannsóknarsvið Reykjavík 201506/616
Framhaldsskólakennarar Menntaskólinn á Ísafirði Ísafjörður 201506/615
Verk- eða tæknifræðingur Vegagerðin Reyðarfjörður 201506/614
Skrifstofumaður Framh.skólinn í A.-Skaftafellssýslu Höfn 201506/613
Bókavörður við Íslandssafn Landsbókasafn Ísl. - Háskólabókasafn Reykjavík 201506/612
Starfsmaður við aðhlynningu Heilbrigðisstofnun Norðurlands Húsavík 201506/611
Sjúkraliði Landspítali, skurðstofur Reykjavík 201506/610
Lögfræðingur Héraðsdómur Suðurlands Selfoss 201506/609
Atvinnuráðgjafi Vinnumálastofnun Skagaströnd 201506/608
Sérfræðilæknir í heimilislækn. Heilbrigðisstofnun Suðurlands Hveragerði 201506/607
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Grunnskólakennari
Viltu starfa í uppbyggilegu og metnaðarfullu umhverfi? 
ViViðð GrGrununnsnskókólalannnn í í S Sanddgerðiði vantar áhugasama 
grunnskólakennara sem vilja taka þátt í uppbyggilegu
og metnaðarfullu starfi.  Alls eru  230 nemendur í 1. - 10.
bekk í skólanum. Sjá nánar á heimasíðu skólans www.
sasandndgegerdrdisisskskololii.isis.

Skólinn óskar eftir grunnskólakennurum í eftirfarandig
störf:

Umsjón á yngsta stigi
Umsjónakennarar á yngsta- og miðstigi kenna flest allar 
námsgreinar í sínum umsjónarhópi.námsgreinar í sínum umsjónarhópi.

Upplýsingatækni og forritun
Stærðfræði á unglingastigi
Dönsku
Samfélagsfræði/þjóðfélagsfræði á mið- og elstastigi
Sérkennara 

Mikilvægt er að viðkomandi hafi reynslu af kennslu og 
starfi með börnum.  Auk þess er mikilvægt að ein-
staklingurinn búi yfir góðri samskiptahæfni, sé stundvís, 
ábyrgur og tilbúinn til samstarfs og vinnu að þróunar-
verkefnum innan skólans. Kostur er að umsjónakenn-
arar yngsta stigs þekki til PALS lestrarkennsluaðferðar-
innar og séu tilbúnir að vinna eftir því kerfi. 

Leiðarljós skólans eru vöxtur, virðing, vilji og vinátta 
og endurspeglast þau í daglegu starfi skólans. Skólinn 
starfar eftir hugmyndafræði Uppeldis til ábyrgðar og er 
Heilsueflandi skóli. 

Viðkomandi grunnskólakennari þarf að vera tilbúinn að 
setja sig inn í starfshætti skólans og geta hafið störf frá 
og með 1. ágúst 2015.  

Umsóknarfrestur er til og með 17. júní 2015.

Nánari upplýsingar veita: 
Fanney Dóróthe Halldórsdóttir, skólastjóri 
fanney@sandgerdisskoli.is  og Elín Yngvadóttir,
aðstoðarskólastjóri eliny@sandgerdisskoli.is
Sími skólans er 420 7550

Vinna og virkni  
Spennandi og  

fjölbreytt starf 
Ás styrktarfélag óskar eftir þroskaþjálfa, félagsliða og 
stuðningsfulltrúa í 100% störf í Stjörnugróf 7-9. Vinnutíminn 
er frá 8.30-16.30. Stöðurnar eru  lausar frá 4.ágúst  eða eftir 
nánara samkomulagi.

Um er að ræða vinnu- og virkni fyrir fullorðið fólk með fötlun. 
Starfsmaður tekur þátt í fjölbreyttum og spennandi verk- 
efnum í samvinnu við góðan starfsmannahóp í sveigjanlegu 
og skemmtilegu vinnuumhverfi.

Upplýsingar veitir Sigurbjörg Sverrisdóttir í síma 414-0560. 
Umsókn sendist  á essy@styrktarfelag.is. Einnig má sækja 
um í gegnum heimasíðu félagsins www.styrktarfélag.is

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningum Áss  
styrktarfélags við SFR og ÞÍ. 

www.intellecta.is

Öflugir forritarar - spennandi tækifæri

ÁSPRENT Á AKUREYRI 
ÓSKAR EFTIR AÐ RÁÐA STARFSMANN 
Í BÓKBANDSDEILD
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Hæfniskröfur:
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Nánari upplýsingar um starfið veitir
G. Ómar Pétursson framkvæmdastjóri Ásprents Stíls.  

     omar@asprent.is fyrir 20. júní nk.

Ásprent er hluti af Ásprenti Stíl 
ehf. sem er stærsta prentfyrir-
tæki utan höfuðborgarsvæðisins. 
Það starfrækir öfluga prent-
smiðju, auglýsingastofu, útgáfu, 
stafræna prentþjónustu og 
skiltagerð. 

Hjá fyrirtækinu starfa þrjátíu 
og fimm öflugir og drífandi 
starfsmenn með mikinn faglegan 
metnað og vilja til að veita fram-
úrskarandi þjónustu.

kopavogur.is

Hlökkum til að fá þig í hópinn
Laus störf í leikskólum KópavogsPI
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Við hvetjum þig til að kynna þér laus störf í
leikskólum Kópavogs og fjölbreyttar stefnur
og starfsaðferðir leikskólanna. 

Nánari upplýsingar á vef Kópavogsbæjar 
www.kopavogur.is.

Langar þig til að vinna í framsæknum 
leikskóla?

Kópavogsbær rekur 19 leikskóla með umr
2.200 börnum og um 550 starfsmönnum.
Unnið er eftir metnaðarfullri leikskólastefnu
og aldurstengdum námskrám barna.  

Störf leikskóla Kópavogs einkennast af
faglegum metnaði. Unnið hefur verið að
stefnumótun um umhverfismál, jafnrétti,
fjölmenningu, forvarnir, stefnu gegn einelti
og upplýsingatækni.

Leikskólarnir taka þátt í fjölbreyttum
þróunarverkefnum, meðal annars í samstarfi
við RannUng og vináttuverkefni Barnaheilla.

Framundan er sameiginleg vinna leik- og 
grunnskólanna við stefnumótun í læsi og
fjölmenningu. Fjölbreytt sí- og endurmenntun
er í boði fyrir starfsmenn leikskólanna.

Kópavogsbær fékk hvatningarverðlauninKK
Orðsporið 2015 fyrir að hafa skarað fram5
úr öðrum sveitarfélögum við að hækka 
menntunarstig starfsmanna leikskóla og
stuðla að fjölgun leikskólakennara.

Síðastliðið skólaár stunduðu 25 starfsmenn
nám í leikskólakennarafræðum með stuðningi 

námsstyrkja leikskóla Kópavogs.
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Vinnumálastofnun

Atvinnuráðgjafi  
á Norðurlandi vestra
Vinnumálastofnun óskar eftir að ráða atvinnuráðgjafa fyrir þjónustuskrifstofu sína á Norðurlandi  
vestra sem staðsett er á Skagaströnd. Atvinnuráðgjafi veitir ráðgjöf, aðstoðar einstaklinga í atvinnuleit og 
atvinnurekendur í leit að starfsfólki. Atvinnuráðgjafi annast ýmis samskipti við hagsmunaaðila á svæðinu.  
Helsta markmið starfsins er að vinna gegn atvinnuleysi á Norðurlandi vestra. 

Viðkomandi starfsmaður þarf að vera tilbúinn að takast á við krefjandi verkefni og búa yfir ríkri samskipta-  
og skipulagshæfni. Honum ber að tileinka sér gildi Vinnumálastofnunnar sem eru: Fyrirmyndarþjónusta; 
Virðing; Áreiðanleiki. Næsti yfirmaður er forstöðumaður Vinnumálastofnunar á Norðurlandi vestra.

Vinnumálastofnun   Kringlunni 1, 103 Reykjavík   Sími 515 4800       www.vmst.is

Fyrirmyndarþjónusta Virðing Áreiðanleiki

Helstu verkefni:
• Vinnumiðlun og almenn ráðgjöf

• Móttaka umsókna og gagna 

• Skráningar og upplýsingamiðlun

• Kynningar, starfsleitarfundir og námskeið

• Koma á og viðhalda tengslum við fyrirtæki

• Koma á og viðhalda tengslum við ólíka  
samstarfs og hagsmunaaðila

Menntunar- og hæfnikröfur:
• Háskólapróf sem nýtist í starfi

• Reynsla af ráðgjöf og vinnumiðlun

• Samskipta- og skipulagshæfni

• Þekking af atvinnulífi svæðisins er æskileg

Umsóknarfrestur er til og með 30. júní 2015.  
Athygli er vakin á því að umsóknir munu gilda í 6 
mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.

Sækja skal um starfið á Starfatorgi:   
www.starfatorg.is/serfraedistorf/nr/19606.

Umsókn um starfið skal fylgja starfsferilsskrá og kynn-
ingarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsókn-
ar og rökstuðningi fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjár mála ráð herra 
og hlutaðeigandi stéttarfélags.

Nánari upplýsingar veitir:  
Jensína Lýðsdóttir, forstöðumaður Vinnumálastofn-
unar á Norðurlandi vestra í síma 515 4800 eða með 
fyrirspurn netfangið jensina.lydsdottir@vmst.is

Starfsmenn Samskipa þurfa að hafa metnað 
til að takast á við krefjandi verkefni og ná 
framúrskarandi árangri.

Hæfniskröfur bílstjóra:
• Meirapróf er æskilegt en ekki nauðsynlegt
• Gerð er krafa um sterka öryggisvitund, góða

ástundun og samviskusemi
• Starfsmenn verða að búa yfir lipurð í þjónustu 

og samskiptum
• Íslenskukunnátta er skilyrði
• Umsækjendur verða að hafa náð 18 ára aldri og 

hafa hreina sakaskrá

Áhugasamir, konur jafnt sem karlar, eru hvattir til 
að sækja um sem fyrst, umsóknarfrestur er til og 
með 21. júní 2015

Eingöngu er tekið á móti umsóknum í gegnum 
vefsíðu okkar www.samskip.is

Saman náum við árangri

Bílstjórar óskast
Samskip óska eftir dugmiklum bílstjórum til 
starfa sem fyrst. Um er að ræða akstur og 
dreifingu vöru innan höfuðborgarsvæðisins

Lindex Kringlunni
óskar eftir að ráða þjónustustjóra sem hefur mikinn áhuga á að skapa
tískuupplifun á heimsmælikvarða í skemmtilegu og líflegu vinnuumhverfi.
Viðkomandi þarf að hafa áhuga á tísku og vera til þjónustu reiðubúinn.

Lindex Akureyri
óskar eftir starfsfólki, sem er brosmilt, hefur mikla þjónustulund og       
brennandi áhuga á tísku, í fullt starf deildarstjóra og í hlutastörf.

Lindex
rekur um 500 verslanir í 16 löndum en Lindex á Íslandi er fjölskyldu-
fyrirtæki stofnað 2011 og rekur verslanir í Kringlunni, Smáralind og 
Glerártorgi Akureyri.

Umsóknir með ferilskrá berist á atvinna@ldx.is merktar Lindex Akureyri 
eða Lindex Kringlunni
Umsóknarfrestur er til og með 15. júní nk. Umsækjendur þurfa að geta 
hafið störf sem fyrst, síðasta lagi 1. ágúst
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ÍAV óskar eftir að ráða trésmiði til starfa í þjónustudeild fyrirtækisins. 

Þjónustudeildin sinnir ýmiskonar viðhalds- og þjónustuverkefnum á 
höfuðborgarsvæðinu. Við leitum að metnaðarfullum trésmiðum með ríka 
þjónustulund gagnvart viðskiptavinum.

Starfið fellst meðal annars í viðhaldsverkefnum, breytingarvinnu, 
útkallsþjónustu og nýsmíði.

Menntun og hæfniskröfur eru eftirfarandi:
• Sveinsbréf í iðngreininni
• Vinnuvélaréttindi er kostur
• Almenn snyrtimennska
• Þekking, reynsla og sjálfstæði í starfi
• Fjölþætt reynsla af viðhaldsvinnu er kostur
• Reglusemi og stundvísi

Nánari upplýsingar veitir Magni Helgason mannauðsstjóri í síma 530 4200. 

Umsóknir óskast fylltar út á heimasvæði okkar www.iav.is - laus störf, 
umsóknarfrestur er til 1.júlí.

Við breytum vilja í verk

ÍAV hf.| Höfðabakka 9 | 110 Reykjavík | sími 530 4200 | iav.is

T R É S M I Ð I R

OHSAS
18001
Occupational
Health and Safety
Management

OHS 606809

ISO
9001
Quality
Management

FM 512106

ÍAV er eitt stærsta og öflugasta verktakafyrirtæki landsins 
sem byggir á áratuga reynslu í mannvirkjagerð.

Verkefni ÍAV eru á öllum sviðum byggingariðnaðar hvort 
sem um er að ræða íbúðarhúsnæði, atvinnuhúsnæði, 
opinberar byggingar eða aðra mannvirkjagerð sem og 
jarðgangagerð og jarðvinnuframkvæmdir bæði hérlendis 
og erlendis.

Við leggjum mikla áherslu á að ráða til okkar kraftmikla 
og framsækna einstaklinga, með góða hæfni í mannlegum 
samskiptum. Við bjóðum upp á góða starfsaðstöðu og 
erum stolt af starfsandanum og þeim metnaði sem hjá 
okkur ríkir.

ÍAV er eina verktakafyrirtækið á Íslandi sem hefur bæði 
ISO 9001 gæðavottun og OSHAS 18001 öryggisvottun.

Borgun óskar eftir að ráða reyndan og öflugan sérfræðing á 
fjármálasvið Borgunar.  Borgun er leiðandi fjármálafyrirtæki  
í þróun og hagnýtingu lausna á sviði rafrænnar greiðslumiðlunar. 
Við leggjum áherslu á lipra og persónulega þjónustu og vinnum 
eftir gildunum vilji, virði og vissa. 

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir 

um að sækja um starfið á www.borgun.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 22. júní 2015.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Rakel Ýr 

Guðmundsdóttir mannauðsstjóri í síma 560 1561.

Sérfræðingur á fjármálasviði

Helstu verkefni: Menntunar- og hæfniskröfur: 

Á r m ú l a 3 0  |   10 8 Re y k ja v í k    |   S ím i  56 0 16 0 0  |   w w w. b or g u n.i s

  Háskólapróf sem nýtist í starfi

 Reynsla af viðskiptagreind  

 (Business Intelligence)

 Góð Microsoft Excel kunnátta

 Þekking á SQL og Business Objects er kostur

 Reynsla úr fjármálageiranum er kostur

 Skipulögð og nákvæm vinnubrögð

 Sjálfstæði í starfi og hæfni til að vinna   

 undir álagi

  Þróun og uppbygging viðskiptagreindarlausna  

 (Business Intelligence) hjá Borgun í samvinnu  

 við Upplýsingatæknisvið 

  Gerð nýrra skýrslna ásamt uppfærslu  

 á skýrslum sem eru í notkun

  Skýrsluskil til innri og ytri aðila

  Ýmsar greiningar og aðstoð við önnur  

 svið félagsins

  Önnur tilfallandi verkefni innan fjármálasviðs
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Ferðaskrifstofa Guðmundar Jónassonar
Borgartún 34, 105 Reykjavík, S: 511 1515

GUÐMUNDUR JÓNASSON EHF
Óskar eftir að ráða 

Bókhaldsfulltrúa
Vegna aukinna umsvifa og fjölmargra spennandi 
verkefna leitar fjármálasvið ferðaskrifstofu Guðmundar 
Jónassonar að bókhaldsfulltrúa.

Starf bókhaldsfulltrúa felst aðallega í móttöku og 
flokkun á reikningum, færslu bókhalds og afstemming-
um. Mikilvægt er að viðkomandi sé nákvæmur.

Menntun, reynsla og hæfni
• Menntun á sviði bókhalds og/eða viðskipta
• Reynsla af bókhaldsstörfum og bókhaldsforritum
• Jákvæðni og góðir samskiptahæfileikar
• Sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði og nákvæmni

Helstu verkefni
• Bókun reikninga og afstemmingar
• Uppgjör dagsölu og posa
• Almenn bókhaldsstörf
• Önnur bókhaldsvinna og skýrslugerð

Um fullt starf er að ræða og er æskilegt að viðkomandi 
geti byrjað sem fyrst. Vinnutími er frá 8-16 eða 9-17.

Umsóknum skal skilað rafrænt á netfangið stefan@
gjtravel.is fyrir 18. júní.

Slysavarnaskóli sjómanna leitar eftir leiðbeinanda / kennara til 
starfa við skólann. Slysavarnaskólinn er í eigu Slysavarna- 
félagsins Landsbjargar og er staðsettur um borð í skólaskipinu 
Sæbjörgu. Tilgangur starfsins er vinna að markmiðum Slysa- 
varnaskóla sjómanna sem eru að efla öryggisfræðslu sjómanna 
með öflugum skóla, sem uppfyllir íslenskar og alþjóðlegar kröfur 
um þjálfun sjómanna ásamt því að auka þjónustu við sjómenn og 
aðra aðila með fræðslu um slysavarnir við sjó og vötn.

Starfið felur í sér m.a.:
• kennslu á námskeiðum skólans í Reykjavík og á   
 landsbyggðinni, 
• þróun og undirbúning námskeiða, æfinga og nám  
 sefnis um öryggismál sjómanna.
• viðhald námstækja og námsgagna skólans.
• viðhald skips og búnaðar skólaskipsins Sæbjargar.

Leitað er eftir heilsuhraustum einstaklingi með víðtæka reynslu til 
sjós, góða tölvuþekkingu auk þekkingu og reynslu í öryggismálum 
sjómanna. Æskilegt er að viðkomandi hafi kennsluréttindi. Við- 
komandi þarf að geta hafið störf eigi síðar en 1. september n.k.

Unnið er samkvæmt gæðastjórnunarkerfi ISO 9001:2000.

Umsóknir með upplýsingum um menntun og starfsferil ásamt 
mynd berist Slysavarnafélaginu Landsbjörgu, Skógarhlíð 14,  
105 Reykjavík, merkt  
“Kennari/leiðbeinandi Slysavarnaskóla”, 
fyrir 20. júní n.k.

Leiðbeinandi / kennari óskast

Laus störf hjá Hraðlestinni

Veitinga- og take away staðurinn Hraðlestin óskar eftir góðu 
starfsfólki í fulla vinnu sem og hlutastörf. Óskað er eftir starfs-
fólki í afgreiðslu eða til að starfa í eldhúsi, dag- og kvöldvaktir.

Hraðlestin er staðsett á Hverfisgötu, Lækjargötu, Kringlunni 
og í Hlíðarsmára. Áhugasamir eru beðnir um að senda óskir 
um starf ásamt ferilskrá á starf@hradlestin.is

www.hradlestin.is - S. 578-3838  
 facebook.com/hradlestin

Starfssvið
• Yfirumsjón með rekstri varahlutaverslunar 

og verkstæðis
• Útbúa starfsferla fyrir starfsemi deildanna
• Samskipti við birgja og viðskiptavini
• Samningagerð
• Ýmsar greiningar sem fylgja rekstrinum
• Starfsmannahald

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun í verkfræði, verkefnastjórnun, 

viðskiptafræði eða tengdum greinum
• Reynsla í sambærilegum rekstri er kostur
• Góð íslensku- og enskukunnátta
• Skipulögð og öguð vinnubrögð
• Góð samskiptahæfni, þjónustulund, leiðtoga-

hæfni og frumkvæði

Dalvegur 6-8 • 201 Kópavogur • Sími 535 3500
Draupnisgata 6 • 603 Akureyri • Sími 535 3526

www.kraftvelar.is • kraftvelar@kraftvelar.is

Kraftvélar óska eftir þjónustustjóra

Umsóknir skulu sendar fyrir 21. júní á netfangið dora@kraftvelar.is
Öllum umsóknum verður svarað.
Hvetjum jafnt konur sem karla til að sækja um.

ERT ÞÚ GAGNAGÚRÚ?

  Við leitum að öflugum 
sérfræðingi í viðskiptagreind 
(Business Intelligence) í 
þróunarteymið okkar.

FJÁRMÁLAEFTIRLITIÐ
THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY, ICELAND

Upplýsingatæknisvið Fjármálaeftirlitsins sér um þróun eftirlitshugbúnaðar og rekstur tölvukerfa, ásamt því 
að þjónusta starfsfólk og eftirlitsskylda aðila við notkun kerfanna. Einnig hefur sviðið eftirlit með upplýsinga-
tæknikerfum eftirlitsskyldra aðila og sinnir rannsóknarhlutverki. Viðkomandi þarf að hafa brennandi áhuga á 
greiningu og hagnýtingu gagna og að útfæra lausnir sem auka skilvirkni og yfirsýn.

Starfssvið
• Þróun og hönnun á vöruhúsi gagna og gagnamódeli Fjármálaeftirlitsins
• Skilgreining á gagnamódelum, gæðareglum og skemum
• Innleiðing á gagnaskilum með XML og XBRL stöðlum
• Stuðningur við þróun á gagnaskilakerfi Fjármálaeftirlitsins
• Stuðningur við úrvinnslu og framsetningu gagna
• Önnur tilfallandi og tengd verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur
• Viðeigandi háskólapróf í verkfræði, tölvunarfræði eða önnur sambærileg menntun
• Þekking og reynsla af gagnagrunnum
• Þekking og reynsla af uppbyggingu og þróun á vöruhúsi gagna 
• Þekking og reynsla af XML æskileg
• Þekking og reynsla á aðferðarfræði við mat á gæðum gagna
• Jákvæðni, nákvæmni og skipulögð vinnubrögð
• Áhugi á að vinna í Agile vinnukerfi með góðu teymi sem sífellt leitar leiða til að bæta sig

Umsjón með starfinu hafa Bjarni Þór Gíslason upplýsingatæknistjóri (bjarnithor@fme.is) og Árni Ragnar Stefánsson 
mannauðsstjóri (arni@fme.is).

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Fjármálaeftirlitsins, www.fme.is, eða á 
www.starfatorg.is.

Umsóknarfrestur er til og með 29. júní. Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf þar sem 
gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni viðkomandi til að gegna starfinu er  rökstudd.
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Staða aðstoðarskólastjóra  
Fellaskóla  

Fellaskóli er heildstæður grunnskóli í Reykjavík þar sem 
rúmlega helmingur nemenda býr við annað tungumál á  
heimili en íslensku. Nemendur skólans eru alls um 320.  

Í skólanum er leitast við að sníða skólastarfið í samræmi 
við eðli og þarfir nemenda. Í Fellaskóla er litið svo á að 
menningar legur fjölbreytileiki auðgi skólastarfið og lögð 
er áhersla á að virðing sé borin fyrir uppruna og menningu 
einstaklinga. Við skólann er starfrækt sérdeild fyrir einhverf 
börn. 

Helstu verkefni og ábyrgð
• Að vera í forystu um mótun og framkvæmd faglegrar  
 stefnu skólans innan ramma laga og reglugerða og í   
 samræmi við aðalnámskrá grunnskóla og skólastefnu   
 Reykjavíkurborgar
• Að hafa faglegt utanumhald um skólanámskrárvinnu  
 og skólaþróunarverkefni
• Að vinna að starfsþróun
• Að bera ábyrgð á og stjórna daglegri starfsemi skólans í   
 samstarfi við skólastjóra
• Að vinna að öflugu samstarfi innan skólasamfélagsins

Menntunar og hæfniskröfur
• Leyfi til að nota starfsheitið grunnskólakennari og  
 kennslureynsla í grunnskóla
• Reynsla af faglegri forystu í skólaþróunarverkefnum
• Stjórnunarreynsla í grunnskóla æskileg
• Metnaður í starfi og áhugi á skólaþróun
• Lipurð og færni í mannlegum samskiptum
• Sjálfstæði í vinnubrögðum

Umsókn skal fylgja yfirlit yfir nám og fyrri störf, leyfisbréf til 
að nota starfsheitið grunnskólakennari auk annarra gagna 
er málið varðar. Einnig er óskað eftir að með umsókninni 
fylgi stutt greinargerð um framtíðarsýn umsækjanda á 
skólastarf. Staðan er laus frá og með 1. ágúst 2015. 

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og KÍ. Umsækjendur eru beðnir að sækja um 
starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar,  
www.reykjavik.is/storf.

Umsóknarfrestur er til 23. júní 2015. 

Nánari upplýsingar um starfið gefur Kristín Jóhannesdóttir 
skólastjóri í síma 4117530 eða með því að senda fyrirspurn á 
kristin.johannesdottir@reykjavik.is 

Skóla- og frístundasvið

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut 
kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það 

margbreytilega samfélag sem borgin er.

www.skra.is
www.island.is

Þjóðskrá Íslands óskar eftir að ráða öflugan og reyndan einstakling í starf 
sviðsstjóra mats- og hagsviðs á starfsstöð stofnunarinnar í Reykjavík.

Sviðsstjóri mats- og hagsviðs

Sviðsstjóri mats- og hagsviðs fer með yfirstjórn og þróun matskerfa 
og matsaðferðafræða fyrir fasteignamat og brunabótamat.  
Á mats- og hagsviði starfa sjö manns.
  
Sviðsstjóri mats- og hagsviðs stýrir starfsemi starfseiningarinnar 
með faglegt öryggi og rekstrarlega hagkvæmni að leiðarljósi í 
samræmi við hlutverk stofnunarinnar, markmið og starfsáætlanir. 
Hann stýrir starfsmönnum sviðsins, mótar vinnu starfseiningarinnar 
með því að setja hverju viðfangsefni markmið og eftir atvikum 
mælikvarða, starfsáætlun og að unnið sé samkvæmt gæðakerfi 
og staðli um öryggisstjórnun upplýsingakerfa.

Helstu verkefni:
• Árlegt endurmat fasteignamats og brunabótamats
• Ákvörðun matsaðferða
• Þróun og rekstur matskerfa
• Forsögn um matsframkvæmd
• Útgáfa hagrænna upplýsinga
• Yfirumsjón verkefna
• Samvinna við önnur svið stofnunarinnar
• Samskipti við önnur opinber stjórnvöld, hagsmunaaðila 

og viðskiptavini

Hæfniskröfur:
• Framhaldsmenntun á sviði verkfræði, stærðfræði  

eða annars háskólanáms sem nýtist í starfi
• Reynsla af stjórnun 
• Marktæk reynsla af verkefnastjórnun stórra verkefna
• Greiningarhæfni og geta til að setja fram forskrift að 

tölvukerfum
• Reynsla af því að vinna í stórum og flóknum tölvukerfum
• Þekking og reynsla af gagnagrunnum og SQL

Um er að ræða fullt starf og þarf umsækjandi að geta hafið 
störf sem fyrst.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum opinberra 
starfsmanna. Athygli er vakin á því, að umsóknir geta gilt 
í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út. Öllum 
umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu 
hefur verið tekin.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigurbjörg J. 
Narby Helgadóttir mannauðsstjóri hjá Þjóðskrá 
Íslands á netfanginu sjh@skra.is.
 
Umsóknarfrestur er til og með 29. júní 2015. 

Umsóknum skulu fylgja ítarlegar starfsferilskrár og 
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar 
og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. 

Umsóknir óskast sendar á netfangið starfsumsoknir@skra.is.

Hjá Þjóðskrá Íslands starfa yfir 100 starfsmenn. Verkefni stofnunarinnar eru mjög fjölbreytt og heldur stofnunin m.a. fasteignaskrá og þjóðskrá, gefur út 
fasteignamat og brunabótamat, rekur vefinn island.is og sér um útgáfu vegabréfa. Þjóðskrá Íslands leggur metnað sinn í að sinna verkefnum sínum af 
fagmennsku og áreiðanleika. Stofnunin hefur það að leiðarljósi að starfsmönnum líði vel í starfi og leggur áherslu á að vinnustaðurinn sé fjölskylduvænn.  
Gildi stofnunarinnar eru virðing, sköpunargleði og áreiðanleiki.

• Reynsla af því að vinna í öryggisstjórnun  
upplýsingakerfa æskileg

• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt sem og í hóp
• Forystuhæfileikar, metnaður og skipulagshæfileikar
• Góð kunnátta í íslensku og ensku er skilyrði og 

æskilegt er að kunna eitt Norðurlandamál

Ölgerðin óskar eftir að ráða verksmiðjustjóra til starfa.

Upplýsingar veita:

Þórir Þorvarðarson 
thorir@hagvangur.is 

Sverrir Briem 
sverrir@hagvangur.is

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

Verksmiðjustjóri

Ölgerðin er eitt stærsta fyrirtæki landsins á sínu sviði. Ölgerðin framleiðir, flytur inn, 
dreifir og selur matvæli og sérvöru af ýmsum toga. Starfsemi Ölgerðarinnar er vottuð 
skv. ISO 9001 og unnið er að úttekt samkvæmt ISO 22000.  

Ábyrgðarsvið
 • Verksmiðjustjóri ber ábyrgð á starfsemi framleiðsludeilda Ölgerðarinnar

• Er ábyrgur fyrir að framleiðsluáætlanir náist í samvinnu við 
   framkvæmdastjóra og áætlanastjóra

Starfssvið
 • Styður við markmið Ölgerðarinnar að vera fyrsti valkostur  
   viðskiptavina og neytenda 
• Stjórnunar- og rekstrarleg ábyrgð þeirra deilda sem honum  
   tilheyra í samvinnu við framkvæmdastjóra 
• Tekur þátt í vinnu vegna ISO 9001 og ISO 22000  
• Hefur frumkvæði að umbótum í rekstri sinna deilda og tekur  
   þátt  í öðrum umbótaverkefnum 
 • Leitar alltaf hagkvæmustu leiða í rekstri með heildarhagsmuni  
   Ölgerðarinnar að leiðarljósi 

Sambönd og samskipti
 • Samskipti við stjórnendur og starfsmenn Ölgerðarinnar
• Samskipti við erlenda vélabirgja, núverandi og væntanlega, 
    eftirlitsaðila og aðra sem koma að starfsemi sviðsins

Menntun og hæfni
 • Verkfræði-, tæknifræðimenntun og/eða önnur 
   háskólamenntun sem nýtist í starfi ásamt starfsreynslu  
   sem nýtist í starfinu
• Hæfni í mannlegum samskipum
 • Lausnamiðuð hugsun
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Grímsnes- og Grafningshreppur

Kerhólsskóli, leikskóladeild
• Leikskólakennara óskast í 100% störf og fáist ekki  

leikskólakennarar verður ráðið annað háskólamenntað  
fólk eða leiðbeinendur. 

• Þroskaþjálfi óskast í 100% starf. 
• Tónmenntakennari óskast í ca. 25% stöðu við báðar  

deildir.

Kerhólsskóli er sameinaður leik- og grunnskóli með tæplega 70  
nemendur á aldrinum 1. árs upp í 10. bekk. Skólinn er Grænfána- 
skóli og leggur áherslur á einstaklingsmiðað nám, umhverfismennt- 
og náttúrufræði, útikennslu, list- og verkgreinar. Kerhólsskóli flutti í 
nýtt húsnæði haustið 2014. 

Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og  
umsagnaraðila berist til skólastjóra,  
sigmar@kerholsskoli.is, jonabjorg@kerholsskoli.is  
ekki síðar en sunnudaginn 28. júní nk 

Nánari upplýsingar gefur Sigmar Ólafsson skólastjóri og Jóna 
Björg Jónsdóttir aðstoðarleikskólastjóri í síma 480-5520, 863-0463, 
898-3077.
 
Umsækjandi þarf að sýna fram á hreint sakavottorð
 
Heimasíða skólans: http:/www.kerholsskoli.is

Fjölbrautaskóli Vesturlands óskar eftir að ráða kennara 
á rafiðngreinabraut frá 1. ágúst 2015. Laun eru sam-
kvæmt stofnanasamningi FVA og kjarasamningi KÍ og 
fjármálaráðherra. Við ráðningu skal liggja fyrir sakavott- 
orð.

Umsóknum skal skilað fyrir 22. júní 2015 til Ágústu Elínar 
Ingþórsdóttur skólameistara agusta@fva.is sem jafnframt 
gefur upplýsingar um starfið í síma 4332504.

Áskilinn er réttur til að nýta auglýsinguna í 6 mánuði frá 
ráðningu
 

Skólameistari.

Framhaldsskólakennari á 
rafiðngreinabraut við FVA

Ambassaden söker en ny medarbetare som förväntas 
ansvara för ekonomiadministration, bistå i hanteringen 
av handels- och kulturfrämjandet, med extern  
information, förfrågningar, mediabevakning och med 
översättningar.

För mer information besök ambassadens hemsida:

http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/
Reykjavik/Aktuellt/Nyheter/

Märk att ansökningstiden har förlängts till den 26 juni 
2015.

AMBASSADEN SÖKER EN  
HANDLÄGGARE

Höfðabakki 9. 110 Reykjavík. S. 595-6200 
www.bakoisberg.is 

 
Við óskum eftir að ráða rafvirkja í sérhæfða viðgerðar-og 
uppsetningarvinnu. Um er að ræða krefjandi starf hjá traustu fyrirtæki. 
 

Helstu verkefni 
 Viðgerðir og þjónusta á tækjum frá Bako Ísberg 
 Afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini 
 Uppsetningar á tækjum frá Bako Ísberg 
 Viðgerðir á kælitækjum 

Hæfniskröfur 
 Reynsla í viðgerðum á tækjum 
 Rafvirki, vélvirki eða eitthvað sambærilegt 
 Hæfni til að vinna sjálfstætt 
 Skipulögð vinnubrögð 
 Rík þjónustulund og samskiptahæfni 
 Góð almenn tölvukunnátta 

Hvað veitum við 
 Góða sérhæfða þjálfun fyrir starfið 
 Símenntun 
 Tækifæri til sérmenntunar 
 Góð laun fyrir rétta aðila 

      Hvernig sækir þú um? 
      Sendu umsókn þína til Bako Ísberg, Höfðabakka 9, 110 Reykjavík. 
      Þú getur sent umsókn þína á netfangið throstur@bakoisberg.is 
      eða hringt í Þröst Líndal í síma 825-6260. 
      Við förum með umsókn þína sem trúnaðarmál. 

SKÓLAÞJÓNUSTA RANGÁRVALLA- 
OG VESTUR-SKAFTAFELLSSÝSLU, 

HVOLSVELLI, AUGLÝSIR LAUST STARF 
LEIKSKÓLARÁÐGJAFA

Skólaþjónusta Rangárvalla- og  
Vestur-Skaftafellssýslu óskar eftir að ráða  

leikskólaráðgjafa í 50% starf frá 1. ágúst. nk.

Starfssvið:
 Almenn kennsluráðgjöf við starfsfólk leikskólanna fimm á 
starfssvæði skólaþjónustunnar, auk sérkennsluráðgjafar 
og eftirfylgdar vegna fatlaðra barna og annarra barna með 
sérþarfir. Ráðgjöf til foreldra leikskólabarna og fræðsla til 
starfsfólk og foreldra. Leikskólaráðgjafi vinnur í nánu sam-
starfi við aðra starfsmenn sérfræðiþjónustunnar kenns-
luráðgjafa grunnskóla, sálfræðing og talmeinafræðing.

Menntunar- og hæfniskröfur: 
Krafist er menntunar í leikskólakennarafræðum (helst 
mastersprófs) og framhaldsnám í sérkennslufræðum 
er æskilegt. Sjálfstæði, sveigjanleiki, skapandi og 
lausnamiðuð vinnubrögð og góð hæfni í mannlegum 
samskiptum er skilyrði. Reynsla af sambærilegu starfi og/
eða framhaldsmenntun sem nýtist í starfi er æskileg. Laun 
og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningum viðkomandi 
stéttarfélags og launanefndar sveitarfélaga. 

Umsóknarfrestur er til 1. júlí nk. 

Umsóknir ásamt náms- og starfsferilsskrá berist á 
netfangið skolamal@skolamal.is, eða í pósti á 
Skólaþjónusta Rangárvalla- og Vestur-Skaftafellssýslu, b.t. 
Eddu G. Antonsdóttur forstöðumanns, Ormsvelli 1, 
860 Hvolsvelli. Nánari upplýsingar veitir Edda í netfanginu 
edda@skolamal.is.

Tígrisdýr óskast!
Við leitum að duglegu starfsfólki  

í Kringluna og Smáralind. 

Starfsfólk Tiger þarf að hafa ríka þjónustu lund,  
gott auga fyrir útstillingum, góða samskipta- og  

skipulagshæfileika, vera hresst og snyrtilegt til fara.

Um 100% störf og hlutastörf er að ræða. Reynsla  
af afgreiðslu og stjórnun er æskileg. Viðkomandi  

þarf að geta byrjað sem fyrst. 

Áhugasamir senda inn umsókn og ferilskrá  
fyrir 18. júní n.k. á netfangið atvinna@tiger.is.

www.skagafjordur.is
– lífsins gæði og gleði
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Tónlistarskóli Skagafjarðar 
auglýsir laus störf
Tónlistarskóli Skagafjarðar óskar eftir að ráða í þrjár stöður 
tónlistarkennara fyrir næsta skólaár.

Tvo fiðlukennara  Frá og með 1. ágúst 2015. Annan í 100% stöðu og hinn í 
50% forfallakennslu vegna fæðingarorlofs, sem getur kennt á selló og kontrabassa. 

Píanókennara í 70% stöðu frá og með 1. ágúst 2015 til að kenna á Hofsósi, 
Hólum og Sólgarðaskóla í Fljótum. Æskilegt er að viðkomandi búi á Hofsósi. 

Menntunar- og hæfniskröfur  Æskilegt er að viðkomandi hafi fiðlu-/
píanókennaramenntun eða sambærilega menntun ásamt reynslu af kennslu. 
Viðkomandi þarf að vera fær í mannlegum samskiptum og hafa ánægju af að 
vinna með börnum auk þess að vera metnaðarfullur og áhugasamur.

Störfin henta jafnt konum sem körlum. Laun og önnur starfskjör eru 
samkvæmt kjarasamningum Sambands íslenskra sveitarfélaga 
við FT eða FIH.

Umsóknarfrestur er til og með 1. júlí 2015
Umsóknum sem greina frá menntun og fyrri störfum skal skila í gegnum heimasíðu 
sveitarfélagsins www.skagafjordur.is (störf í boði) eða í gegnum íbúagátt sveitarfélagsins.

Nánari upplýsingar um störfin gefur Sveinn Sigurbjörnsson í síma: 
453 5790 / 849 4092 eða með því að senda fyrirspurn á tons@skagafjordur.is
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Sérfræðingur í ytra mati  
með áherslu á leikskólastig

óskast til starfa hjá Námsmatsstofnun. Starfið felst m.a. 
í undirbúningi og framkvæmd ytra mats á leikskólum og 
þátttöku í stefnumótum um mat á vegum stofnunarinnar.

Menntunar- og hæfnikröfur
• Háskólamenntun á sviði gæðamats eða í tengdri grein
• Reynsla og þekking á mati á skólastarfi.  

Þekking og reynsla af leikskólastarfi æskileg
• Þekking og reynsla í verkefnastjórnun, sjálfstæð og 

skipulögð vinnubrögð
• Öryggi og reynsla í meðferð, greiningu og úrvinnslu 

gagna og góð tölvukunnátta
• Góðir samskiptahæfileikar og leiðtogahæfni
• Færni í miðlun upplýsinga í mæltu og rituðu máli.

Umsóknafrestur er til og með 29. júní 2015.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf um miðjan 
ágúst. Um er að ræða hlutastarf. 

Umsókn um starfið fylgi skrá yfir menntun og starfsferil, 
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu um-
sóknar með rökstuðningi fyrir hæfni viðkomandi í starfið 
ásamt upplýsingum um umsagnaraðila. Umsókn sendist á 
skjalasafn@nams.is  merkt: sérfræðingur í mati - leik-
skólar. Öllum umsóknum verður svarað.

Nánari upplýsingar um starfið veita Þóra Björk Jónsdóttir 
thora@namsmat.is 
Launa- og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningum 
ríkisstarfsmanna.  

Alþingi hefur nú til meðferðar frumvarp um Menntamála-
stofnun sem mun taka við verkefnum frá mennta- og menn-
ingarmálaráðuneyti, Námsmatsstofnum og Námsgagna- 
stofnun. Gert er ráð fyrir að Menntamálastofnun taki form-
lega til starfa á árinu 2015 og að viðkomandi verði þá boðið 
starf við nýju stofnunina.

Starfsmann í viðhaldsdeild. Aðstoðarmaður viðhaldsstjóra. 
Starfið felst í almennu viðhaldi á framleiðsluvélum verk-
smiðjunnar. Vinnu við steypumót framleiðsluvélanna. Kunn-
átta á rafsuðu (mig/tig) og almennri járnsmíðavinnu æski-
leg. Vegna sjálfvirknivæðingar verksmiðjunnar er rafmagns 
og tölvukunnátta nauðsynleg. 

Starfsmann í framleiðsludeild. Um er að ræða vaktavinnu á 
þrískiptum vöktum. Starfið felst aðallega í vinnu við fram-
leiðsluvélar fyrirtækisins, gæðaeftirlit, pökkun og skráning á  
framleiðsluvörum í tölvukerfi. 

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á póstfangið:
tempra@promens.com
merkt í Efni/subject: Atvinna

Tempra ehf er stærsti framleiðandi frauð-
plastkassa fyrir fersk matvæli og frauðplast 
einangrun fyrir hús á Íslandi. Hjá fyrirtækinu
starfa um 20 manns. Reyklaus vinnustaður.

Tempra ehf, Íshellu 8, Hafnarfirði 
auglýsir eftir starfsmönnum 

í framtíðarstöður hjá fyrirtækinu

SMIÐIR ÓSKAST
Nýstofnað Trésmíðaverkstæði á höfuðborgarsvæðinu 
óskar að ráða smiði.
Þurfa að geta unnið sjálfstætt og vera vanir innréttinga  
og húsgagnasmíði.
Ferilskrá/upplýsingar sendist á: box@frett.is merkt  
Trésmíðaverkstæði.

Sæferðir óska eftir að ráða vélstjóra á 
ferjuna Baldur.

Lágmarksréttindi  3000 kw STCW lll/3

Upplýsingar veitir yfirvélstjóri  
S:  895 7797 

 josef@simnet.is

Vélstjóri á ferjuna Baldur.
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Við leitum að einstaklingi sem
• er jákvæður og drífandi
• hefur  hæfni til að vinna sjálfstætt  

og hefur víðtæka reynslu í viðgerðum  
á vélum og skipum

• hefur frumkvæði og öguð vinnubrögð

Umsókn um starfið ásamt starfsferilsskrá óskast sent á 
bjorgun@bjorgun.is  fyrir 24 júní

Björgun ehf er leiðandi framleiðandi steinefna til hverskonar  
mannvirkjagerðar á Íslandi. Félagið aflar hráefnis úr námum á  
hafsbotni með uppdælingu efnisins sem síðan er flutt til frekari 
vinnslu á athafnasvæði félagsins við Ártúnshöfða í Reykjavík. 

Björgun hefur um árabil stundað verktöku af ýmsu tagi, svo sem 
hafnardýpkun, uppdælingu á efni til landfyllinga fyrir ýmsa aðila og 

uppdælingu á efni til frekari framleiðslu á vegum annarra.

Björgun ehf leitar eftir   vélvirkja /vélstjóra á 
verkstæði  fyrirtækisins.

Starfsmaður óskast

Hótel Ísland óskar eftir

Vaktstjóri í veitingadeild
Vaktstjóri í sal og öðrum svæðum. Þarf að vera jákvæður  
og hvetjandi orkubolti með reynslu úr veitingabransanum.

Æskilegheit:
• Framúrskarandi samskiptahæfni
• Reynsla af vaktstjórn í veitingasal eða hóteli
• Talar bæði íslensku og ensku

Fjölbreytt og skemmtileg vinna á glænýjum stað á Hótel Íslandi

Umsóknir sendist á egill@hotelisland.is. 
Umsóknarfrestur er til 19. júní.  
Upplýsingar í síma 777-1424

Ilmurinn er góður og metnaðurinn mikill
Lagardére rekur sex veitingastaði og eina sælkerabúð í Flugstöð Leifs 
Eiríkssonar. Starfsmenn eru rúmlega 130 en vegna mikilla anna sjáum 
við fram á að fjölga þeim í 150. 





Ráðgjafar og teymisstjóri vegna 
læsisverkefnis óskast til starfa.

Mennta- og menningarmálaráðuneyti hefur falið Náms-
matsstofnun að vinna að innleiðingu aðgerða til eflingar 
læsis. Verkefnið er hluti af aðgerðum í framhaldi af  Hvít-
bók um umbætur í menntamálum. 

Ráðgjafar
Hlutverk ráðgjafa er að veita ráðgjöf og stuðning til skóla 
og sveitarfélaga og stuðla þannig að því að markmið um 
læsi náist. Ráðgjafarnir munu styðja kennara, foreldra 
skólastjórnendur og sveitastjórnir um allt land og miðla 
leiðum til að efla læsi nemenda í leik- og grunnskólum.

Ráðgjafarnir mynda teymi sem hefur höfuðaðsetur í Náms-
matsstofnun en starfar með kennurum og stjórnendum 
um allt land. Áður en starfið hefst munu ráðgjafarnir hljóta 
leiðsögn sérfræðinga til undirbúnings.  

Menntunar- og hæfnikröfur
• Leikskóla- eða grunnskólakennaramenntun, 
 framhaldsnám æskilegt
• Þekking og reynsla af innleiðingu árangursríkra 
 kennsluhátta, ráðgjöf og stuðningi við skólastarf 
• Hæfni í sjálfstæðum og skipulögðum vinnubrögðum
• Þekking og reynsla í verkefnastjórnun æskileg
• Öryggi og reynsla í meðferð, greiningu og úrvinnslu 

gagna og að innleiða gagnreyndar aðferðir við 
 umbætur í skólastarfi
• Góðir samskiptahæfileikar og leiðtogahæfni
• Færni í miðlun upplýsinga í mæltu og rituðu máli

Teymisstjóri
Teymisstjóri stýrir starfi ráðgjafa stuðlar að góðum liðs-
anda. Hann skipuleggur umfang og framkvæmd verkefna, 
stuðlar að því að verkefnum sé lokið á tilsettum tíma, 
skilað innan skilgreinds kostnaðarramma og í samræmi 
við verklýsingu.

Menntunar- og hæfnikröfur
Uppfylli menntunar- og hæfnikröfur ráðgjafa en auk þess 
er krafist farsællar stjórnunarreynslu og framhaldsmennt- 
unar í leik- eða grunnskólafræðum.

Umsóknafrestur er til og með 29. júní 2015.

Stefnt er að því að ráða allt að 10 ráðgjafa og að þeir hefji 
störf eigi síðar en 1. október 2015. Gert er ráð fyrir að 
verkefnið standi í 5 ár.  
Nánari upplýsingar veitir Gylfi Jón Gylfason í síma  
514-7500, netfang gylfi.j.gylfason@namsmat.is

Umsókn um starfið fylgi skrá yfir menntun og starfsferil, 
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu um-
sóknar með rökstuðningi fyrir hæfni viðkomandi í starfið 
ásamt upplýsingum um umsagnaraðila. Umsóknir gilda í 
sex mánuði frá því umsóknarfrestur rennur út.

Umsókn sendist á skjalasafn@nams.is merkt: kennslu- 
ráðgjafi eða teymisstjóri. Öllum umsóknum verður svarað. 
Launa- og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningum 
ríkisstarfsmanna.  

Alþingi hefur nú til meðferðar frumvarp um Menntamála-
stofnun sem mun taka við verkefnum frá mennta- og menn-
ingarmálaráðuneyti, Námsmatsstofnum og Námsgagna- 
stofnun. Gert er ráð fyrir að Menntamálastofnun taki form-
lega til starfa á árinu 2015 og að viðkomandi verði þá boðið 
starf við nýju stofnunina.

HHJJÚÚKKRRUUNNAARRFFRRÆÆÐÐIINNGGUURR ÓÓSSKKAASSTT
Hjúkrunarfræðingur óskast til l starffa viðið sjújúkrkrahahúsúsiðið V Vogog.

Vaktk aviinna- tstarfsfshlhlututfafallll s samamkokomumulalagsgsatatririðiði..

UUpppplýlýsisingngarar v veieititir r 
ÞóÞórara B Bjöjörnsdóttir hjúkrunarforstjóri Vogs.

Netfang:thora@saa.is
SSíímii 82824747616155

EFLA verkfræðistofa leitar að áhugasömu fagfólki fyrir 
starfsstöð fyrirtækisins á Selfossi.

Á EFLU Suðurlandi starfa nú 11 starfsmenn á tveimur megin 
starfssviðum, annars vegar þéttbýlistækni og hinsvegar 
byggingasviði. Saman mynda starfsmenn sviðanna öflugt og 
samhent teymi, sem vinnur náið með öðrum sviðum EFLU. 

VERK-, TÆKNI- EÐA BYGGINGARFRÆÐINGUR Á 
BYGGINGARSVIÐI.

Hæfniskröfur:

• Að minnsta kosti B.Sc. gráða í verkfræði, tæknifræði eða   
 byggingarfræði.
• Góð reynsla af mannvirkjahönnun.
• Kunnátta í norsku eða einhverju öðru norðurlandamáli æskileg.
• Góðir skipulags- og samskiptahæfileikar.
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð.

IÐNFRÆÐINGUR EÐA TÆKNITEIKNARI.

Hæfniskröfur:

• Reynsla í tækniteiknun á byggingasviði og/eða við kortagerð.
• Kunnátta í tölvuteiknun skilyrði (Autocad).
• Kunnátta í 3D tölvuteiknun æskileg (Revit).
• Góðir skipulags- og samskiptahæfileikar.
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð.

Umsókn með upplýsingum um menntun og starfsreynslu skal 
berast í gegnum heimasíðu EFLU, www.efla.is/umsokn-um-starf, 
fyrir 23. júní næstkomandi. Öllum umsóknum verður svarað og 
farið með þær sem trúnaðarmál.

Frekari upplýsingar veitir Páll Bjarnason svæðisstjóri,
pall.bjarnason@efla.is.

EFLA leitar að liðsauka 
á Suðurlandi

EFLA er alhliða verkfræði- og 
ráðgjafarfyrirtæki sem veitir 

vandaða þjónustu á öllum helstu 
sviðum verkfræði og tækni. Við 

lítum á öll verkefni sem tækifæri 
til þess að stuðla að framförum 

og efla samfélagið.

EFLA býður upp á afbragðs 
starfsumhverfi, áhugaverðan 

starfsvettvang í alþjóðlegu 
umhverfi og sterka liðsheild yfir 

280 samhentra starfsmanna.
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DEILDARSTJÓRI

Eldhús og matsalir 

Helstu verkefni og ábyrgð 

• Að stuðla að auknum gæðum og 
faglegum framförum 

• Að auka skilvirkni í innri ferlum
• Að tryggja sem bestan árangur 

í málefnum starfsmanna 
• Að rekstur eldhúsanna sé 

sem hagkvæmastur og innan
fjárheimilda  

Við leitum eftir kraftmiklum stjórnanda til starfa tímabundið, frá 1. september 2015 til 31. maí 
2018. Deildarstjóri ber ábyrgð á rekstri eldhúss og matsala sem framreiða 4.500 máltíðir á 
dag fyrir sjúklinga og starfsfólk Landspítala. Í eldhúsi og matsölum starfa um 105 manns. 
Markmið deildarinnar er að veita góða þjónustu, tryggja gæði framleiðslunnar og að fagleg 

Hæfnikröfur

• Faglegur metnaður og framúr-
skarandi samskiptahæfni skilyrði

• Sjálfstæði, frumkvæði og 
lausnamiðuð nálgun

• Hæfni og geta til að starfa í teymi 
• Háskólamenntun á sviði matvæla-

eða næringarfræða eða önnur 
sambærileg menntun æskileg

• Menntun á sviði rekstrar stór-
eldhúsa eða góð starfsreynsla 
æskileg

• Menntun og/eða reynsla af 
stjórnun æskileg 

Umsóknarfrestur er til
og með 29. júní 2015.

Starfshlutfall er 100% og laun
skv. kjarasamningi fjármála-
ráðherra og stéttarfélags. Sótt 

undir „Laus störf“. Umsókn
fylgi náms- og starfsferilskrá.

Nánari upplýsingar veita Ing-
ólfur Þórisson framkvæmda-
stjóri (ingolfth@landspitali.is, 
543 1510) og Viktor Ellertsson

landspitali.is, 543 1517).

Landspítali er lifandi og fjölmennur vinnustaður með um 5.100 starfsmenn. 
Hann er aðalsjúkrahús landsins og miðstöð menntunar og rannsókna í heil-
brigðisvísindum. Á Landspítala er lögð áhersla á öryggi, jafnrétti, skilvirka
verkferla, ábyrgan rekstur, góðan starfsanda og bættan húsakost.
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Alda Hótel Reykjavík óskar 
eftir að ráða starfmann í fullt 

starf í gestamóttöku. 
Mikill metnaður er lagður í að gera hótelið að skemmti-
legum og fjölbreyttum vinnustað. Við viljum vinna með 
jákvæðu, skemmtilegu og metnaðarfullu starfsfólki. Stefna 
hótelsins er að veita starfsmönnum sínum þægilegt og gott 
vinnuumhverfi sem gefur starfsmönnum kost á að vinna 
að faglegri þróun, svo þeir verði sem best fallnir til þess að 
sinna sínum störfum af kostgæfni.

Starfssvið:
• Ábyrgð á móttökusvæði Alda Hótel Reykjavík 
• Móttaka gesta
• Bókanir í gegnum síma, t-póst og bókunarkerfi
• Samskipti við viðskiptavini
• Skipulag og þjónusta við hótelgesti

Hæfniskröfur:
• Haldbær menntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af þjónustustörfum
• Reynsla af sambærilegu starfi kostur
• Framúrskarandi tungumálakunnátta skilyrði, enska 
  og norðurlandamál.
• Framúrskarandi þjónustulund
• Hreint sakarvottorð
• Sveigjanleiki, hæfni í mannlegum samskiptum,  stundvísi,   
  glaðværð og jákvæðni eru skilyrði

Umsóknir sendist á  
st@aldahotel.is 

Hafnarfjarðarbær er þriðja stærsta sveitar-
félag landsins og þar starfa um 2000 manns. 
Áhersla er lögð á að hjá bænum starfi fólk sem 
getur veitt bestu þjónustu sem völ er á af  
þekkingu, ábyrgð og metnaði.

Viltu bætast í hópinn – sendu okkur umsókn.

Grunnskólar
• Almenn kennsla á miðstigi og yngsta stigi í 

Hraunvallaskóla
• Sérkennsla í Hraunvallaskóla
• Textílkennari í Hraunvallaskóla
• Kennari í íþróttum í Hraunvallaskóla
• Kennari í dönsku í Áslandsskóla
• Skólaliðar í Setbergsskóla 
• Heimilisfræðikennari í Setbergsskóla
• Umsjónarkennari í miðdeild í Setbergsskóla 
• Umsjónarkennari í yngstu deild/miðdeild í   

Hvaleyrarskóla

Leikskólar
• Sérkennslustjóri í leikskólanum  

Tjarnarási 
• Aðstoð í eldhúsi í leikskólanum  

Tjarnarási
• Leikskólakennari í leikskólanum Hvammi
• Leikskólakennari í leikskólanum  

Hörðuvöllum
• Yfirmaður eldhúss í leikskólanum Hörðuvöllum
• Listgreinakennari í leikskólanum  

Arnarbergi 
• Aðstoðarleikskólastjóri í  

Hraunvallaskóla 
• Sérkennari í Hraunvallaskóla
• Þroskaþjálfi í Hraunvallaskóla
• Leikskólakennari í Hraunvallaskóla
• Sérgreinastjóri í leikskólanum Arnarbergi 

Annað
• Tómstundaleiðbeinendur og  

stuðningsfulltrúar á  frístundaheimilum
• Félagsráðgjafi í Fjölskylduþjónustunni
• Starf á skammtímavistun fyrir fatlað fólk

Sótt er um störfin á www.hafnarfjordur.is

STÝRÐU
STÆL!
AÐSTOÐARVEITINGASTJÓRI ÓSKAST

MEÐ 

umsokn.foodco.is
atvinna@americanstyle.is

Við viljum ráða duglegan og drífandi aðstoðarveitingastjóra á stað okkar
við Nýbýlaveg. Um er að ræða 72% kvöld-  og helgarvinnu fyrir konu eða karl.

Ef þú ert 24 ára eða eldri og vilt vinna hjá traustu fyrirtæki með skemmtilegu
fólki þá gætum við verið að leita að þér.

kopavogur.is

Menntasvið Kópavogsbæjar

Allar nánari upplýsingar má finna á vef 
Kópavogsbæjar, www.kopavogur.is.

Umsóknarfrestur er til og með 29. júní 2015.

Eingöngu er hægt að sækja um starfið 

Kópavogsbær rekur 19 leikskóla með um 2.200 
börnum og um 550 starfsmönnum.

Störf leikskóla Kópavogs einkennast af faglegum 
metnaði, framsækinni stefnumörkun og þátttöku 
í fjölbreyttum þróunarverkefnum. Markvisst er 
unnið að sameiginlegri stefnumótun leikskóla 
og grunnskóla í þeim tilgangi að styrkja samfellu   
milli skólastiga. 

Kópavogsbær fékk hvatningarverðlaunin 
Orðsporið 2015 fyrir að skara fram úr öðrum
sveitarfélögum við að hækka menntunarstig 
starfsmanna leikskóla og stuðla að fjölgun 
leikskólakennara.

Deildarstjóri leikskóladeildar er næsti yfirmaður r
leikskólastjóra og faglegur leiðtogi. Hann er
ábyrgur fyrir faglegum gæðum og metnaði
leikskóla í Kópavogi, þróun og nýbreytni í starfi
þeirra. Deildarstjóri er leiðandi í stefnumörkun,
ber ábyrgð á eftirfylgni fjárhagsáætlunar leikskóla
og hefur leiðandi áhrif á starfsanda og menningu í 
leikskólum Kópavogs.

auglýsir eftir deildarstjóra leikskóladeildar

Leikskólakennaramenntun skilyrði

Framhaldsmenntun á sviði leikskóla-
kennarafræða, stjórnunar í mennta-
stofnunum eða önnur sambærileg 
framhaldsmenntun skilyrði

Reynsla af stjórnun í leikskólum skilyrði

Fagleg forysta, sýn og vilji til nýbreytni og 
þróunar í leikskólastarfi

PI
PA

R\
TB

W
A 

•  
SÍ

A
•  

15
29

54

Menntunar- og hæfniskröfur:

rafrænt á vef Kópavogsbæjar.
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Staða leikskólastjóra við leikskólann Jörfa

Skóla- og frístundasvið

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir stöðu leikskólastjóra í Jörfa.

Leikskólinn Jörfi við Hæðargarð er fjögurra deilda leikskóli í fallegu umhverfi í Bústaðahverfi.
Í leikskólanum er lögð áhersla á tilfinningatjáningu og lífsleikni.  Aðal áhersluþættirnir eru góð sjálfsmynd,  samskipti og félags-
færni. Stuðst er við hugmyndafræði Kari Lamer, John Dewey og Caroline Pratt. Gildi leikskólans eru virðing – gleði – umhyggja.

Leitað er að einstakling sem býr yfir leiðtogahæfileikum og er tilbúinn til þess að leiða áfram metnaðarfullt leikskólastarf í 
Jörfa. 

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreyti-
lega samfélag sem við búum í. Reykjavíkurborg vinnur gegn mismunun á vinnumarkaði og hvetur innflytjendur, fatlað fólk, hinsegin 

fólk og fólk á öllum aldri til að sækja um störf hjá borginni.

Meginhlutverk leikskólastjóra er að:

• Vera faglegur leiðtogi leikskólans og móta framtíðarstefnu 
hans innan ramma laga, reglugerða, aðalnámskrár og stefnu 
Reykjavíkurborgar.

• Hafa yfirumsjón með daglegu starfi í leikskólanum.
• Skipuleggja foreldrasamstarf í samvinnu við foreldra og 

starfsmenn.
• Hvetja til þróunar og nýbreytni í leikskólastarfi.
• Stýra rekstri leikskólans á grundvelli fjárhagsáætlunar.
• Bera ábyrgð á starfsmannamálum, svo sem ráðningum, 
 vinnutilhögun og starfsþróun.
• Skipuleggja tengsl skólans við ýmsa samstarfsaðila.

Menntunar- og hæfniskröfur: 

• Leikskólakennaramenntun.
• Viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslureynsla á 
   leikskólastigi.
• Reynsla af stjórnun æskileg. 
• Stjórnunarhæfileikar og vilji til að leita nýrra leiða.
• Þekking á rekstri, áætlanagerð og fjármálastjórnun.
• Lipurð og hæfni í samskiptum.
• Sjálfstæði og frumkvæði.

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

Ráðið verður í stöðuna frá 1. ágúst 2015. Umsóknarfrestur er til og með 5. júlí 2015.  
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands vegna Félags stjórnenda 
leikskóla. Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf

Nánari upplýsingar veitir Hildur Skarphéðinsdóttir, skrifstofustjóri leikskólahluta fagskrifstofu,  sími 411 1111.  
Netfang: hildur.skarphedinsdottir@reykjavik.is  

LÍFLAND ÓSKAR EFTIR AÐ RÁÐA  
STARFSMANN Í VERSLUN LYNGHÁLSI 3
Helstu verkefni:
• Almenn verslunarstörf

Hæfniskröfur:
• Söluhæfileikar og lipurð í mannlegum samskiptum
• Góð þekking á reiðvörum og/eða búvörum
• Fagleg framkoma og almenn snyrtimennska nauðsynleg

Umsóknarfrestur er til og með miðvikudeginum  
17. júní 2015.

Nánari upplýsingar veitir Bjarni Þór Logason í síma:  
540 1104.

Áhugasamir eru vinsamlegast beðnir um að senda  
umsókn og ferilskrá á atvinna@lifland.is

Seltjarnarnesbær               seltjarnarnes.is 

Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar eru konur 
jafnt sem karlar hvött til að sækja um starfið. 
Á Seltjarnarnesi búa um 4500 manns.  
Lögð er áhersla á að tryggja íbúum góða alhliða þjónustu. 
Sótt er um starfið á vef Seltjarnarnesbæjar, seltjarnarnes.is – 
Störf í boði.

Óskað er eftir að ráða félagsráðgjafa í fullt starf. Helstu 
verkefni starfsins eru félagsleg ráðgjöf og fjárhags- 
aðstoð, barnavernd, málefni fatlaðra og forvarnir.  
Einnig önnur verkefni sem falla undir lög um félags- 
þjónustu sveitarfélaga.
 
Menntunar- og hæfniskröfur:

Starfsréttindi í félagsráðgjöf 
Lipurð í mannlegum samskiptum 
Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum 
Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti 
Áhugi á þverfaglegri teymisvinnu
 
Umsóknarfrestur er til og með 22. júní n.k.
 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun liggur 
fyrir. Starfsferilsskrá skal fylgja umsókn um starfið. 
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum Launa- 
nefndar sveitarfélaga og Félagsráðgjafafélags Íslands. 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf 1. september n.k. 

Nánari upplýsingar veitir  
Snorri Aðalsteinsson félagsmálastjóri.  
snorri@seltjarnarnes.is  sími: 5959100

Félagsþjónusta Seltjarnarnesbæjar

Auglýst eftir félagsráðgjafa við  
Félagsþjónustu Seltjarnarness

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á 
www.nordicvisitor.com/atvinna/ 
Umsóknarfrestur er 21. júní 2015.

Æskilegt er að viðkomandi hafi ferðast um eða búið í Noregi 
og skilyrði er að viðkomandi tali norsku, auk íslensku og ensku.

Nordic Visitor er framsækin ferðaskrifstofa sem sérhæfir sig í 
því að skapa  góðar minningar með sérsniðnum pakkaferðum 
fyrir einstaklinga og hópa til allra Norðurlanda.   

Fyrirtækið hefur verið í stöðugum vexti síðan það var stofnað 
árið 2002 og er í dag eitt af stærstu ferðaþjónustufyrirtækjum 
Íslands með um 60 starfsmenn.

Nordic Visitor leitar eftir metnaðarfullum ferðaráðgjafa til að 
sinna sölu og úrvinnslu á ferðum til Noregs.

FERÐARÁÐGJAFI

Farangursþjónusta
80% starfshlutfall. Unnið er ýmist frá 08-17 eða 18-02 eftir vaktakerfinu 2-2-3.  
Í starfinu felst skýrslugerð og ýmis þjónusta við farþega í komusal flugstöðvarinnar.  
Stúdentspróf eða sambærileg menntun æskileg, tölvukunnátta og góð tungumálakunnátta 
skilyrði. Lágmarksaldur 20 ár.

Mikilvægt er að umsækjendur búi yfir færni í mannlegum samskiptum, hafi ríka 
þjónustulund og séu stundvísir. 

Hlaðdeild og fraktmiðstöð
100% starfshlutfall. Unnið á 12 tíma vöktum eftir vaktakerfinu 2-2-3.  
Ökuréttindi og enskukunnátta skilyrði, vinnuvélaréttindi æskileg. Lágmarksaldur 19 ár.

Starfsemi Airport Associates tekur til allrar þjónustu við farþega- og fraktflugvélar svo sem hleðslu flugvéla sem og annarar þjónustu á flughlaði, 
farþegainnritunar, hleðslueftirlits og alls þess er lítur að flugvélaafgreiðslu. 
Meðal viðskiptavina okkar eru: British Airways, Cargolux, Delta Airlines, UPS, Air Berlin, Germanwings, Bluebird Cargo, Fly Niki, flybe, Aer Lingus, 
vueling, WOW air, Primera Air, easyJet, Norwegian, Transavia, Corendon, Volga Dnepr, Airbridge, ABX air og fleiri félög.

Óskum eftir að ráða í eftirtalin störf:

Sótt er um störfin rafrænt á 
www.airportassociates.com.
Eldri umsóknir óskast endurnýjaðar. 
Umsóknarfrestur er til 15. júní 2015.

Sumarstörf 2015

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

Sterk tengsl í 
íslensku atvinnulífi  
www.hagvangur.is
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Kennarastöður við Ölduselsskóla.

Við Ölduselsskóla eru lausar til umsóknar  
tvær stöður kennara

• Umsjónarkennara í 2. bekk. Æskilegt er    
 að umsækjendur hafi reynslu af Byrjendalæsi.
• Kennara til að sinna sér- og stuðning skennslu á   
 unglingastigi Ölduselsskóla. Kennsla fer bæði fram í   
 námsveri og í almennum námshópum. Réttindi til að   
 starfa sem sérkennari í grunnskóla æskileg.

Hæfniskröfur:
• Grunnskólakennarapróf 
• Færni í samskiptum 
• Faglegur metnaður 
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
• Reynsla og áhugi á að starfa með    
 börnum

Nánari upplýsingar gefur Börkur Vígþórsson skólastjóri, 
borkur.vigthorsson@reykjavik.is 

Umsóknarfrestur er til og með 16. júní og skal umsóknum 
skilað á vef Reykjavíkurborgar http://reykjavik.is/laus-storf 
 
Ölduselsskóli er heildstæður grunnskóli og eru nemendur skólans um 460 
talsins Einkunnarorð Ölduselsskóla eru færni, virðing og metnaður, þar sem 
lagt er upp með að starfsmenn og nemendur sýni metnað í námi og starfi, 
leitist við að bæta færni sína og beri virðingu fyrir sér, öðrum og umhver-
finu. Skólinn státar af öflugri kennslu í bóklegum og verklegum greinum. 
Mikil áhersla er lögð á samvinnu kennara með það að markmiði að halda 
úti öflugu skólastarfi án aðgreiningar. Skólinn starfar eftir eineltisáætlun 
Olweusar.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut 
kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það 

margbreytilega samfélag sem borgin er.

Menningar- og markaðsfulltrúi
Grundarfjarðarbær auglýsir lausa til umsóknar stöðu  
menningar- og markaðsfulltrúa. Um er að ræða 100% starf. 
Starfið er laust frá 20. júlí 2015.
 
Leitað er að metnaðarfullum, drífandi og framsýnum  
einstaklingi sem er reiðubúinn að leita nýrra leiða og þróa 
áfram starf menningar- og markaðsfulltrúa.

Helstu verkefni:
• Rekstrarstjórn með Upplýsingamiðstöð  
 Grundarfjarðar – Sögumiðstöðinni
• Kynningar- og markaðsmál
• Umsjón með menningarviðburðum og hátíðum
• Vinabæjarsamskipti
• Íþrótta- og æskulýðsmál
• Vefmál

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Góð haldbær menntun og reynsla sem nýtist í  
 starfinu. Háskólamenntun æskileg.
• Metnaður, hugmyndaauðgi, skipulagshæfni og  
 leiðtogahæfileikar.
• Hæfni í mannlegum samskiptum, góðir samstarfs- og  
 samskiptahæfileikar.
• Hæfni til að setja fram mál í ræðu og riti á ensku og  
 íslensku. Frekari tungumálakunnátta er mikill kostur.

Upplýsingar um starfið veita bæjarstjóri og skrifstofustjóri í 
síma 430 8500 eða á netfangi thorsteinn@grundarfjordur.is 
og sigurlaug@grundarfjordur.is. Umsóknir skulu sendast á 
ofangreind netföng. Umsókn skal fylgja greinargóð starfs- 
ferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir 
ástæðu umsóknar og rökstuðningi fyrir hæfni viðkomandi í 
starfið. 

Umsóknarfrestur er til 28. júní nk.

Are You Flexible?

LS Retail is looking for a dedicated person to join our Partner Operations team. 

The team communicates with Microsoft and LS Retail partners around the 

world regarding our software and services.

Essential education and qualifications:

• Bachelor‘s Degree 

• Good Excel Knowledge

• Experience with Microsoft Dynamics NAV

  is a quality, but not a requirement

• Service-minded Attitude

• Fluency in written and spoken English

For further information please contact:

Sigrún Dóra Sævinsdóttir

CPO

sigrun@LSRetail.com

Find it on our web:

www.LSRetail.com/about-us/careers

We seek a collaborative, result-driven 

individual, with strong balance of

technical and business knowledge that 

is able to contribute to our team in 

a fast-paced environment. 

Deadline: June 21. Full time position.

www.LSRetail.com

Financial Analyst

Please apply at:
ccpgames.com/jobs

www.gardabaer.is

STÖRF HJÁ GARÐABÆ

Bæjarskrifstofur Garðabæjar
 • talmeinafræðingur
 
Hofsstaðaskóli
 • skólaliði
 
Flataskóli
 • leikskólakennari eða starfsmaður 
  við leikskóladeild
 
Hjúkrunarheimilið Ísafold
 • hjúkrunardeildarstjóri
 • sjúkraliðar
 • starfsmenn í aðhlynningu
 
Álftanesskóli
 • Umsjónarkennari á yngsta stigi 
 
Leikskólinn Bæjarból
 • sérkennslustjóri
 
Leikskólinn Akrar
 • sérkennsla
 
Nánari upplýsingar á vef Garðabæjar, 
www.gardabaer.is
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Við leitum að öflugum liðsmönnum, sem eru tilbúnir til  
samvinnu um þróun skólastarfs, í eftirtalin störf:

• 100% starf kennara. Um er að ræða kennslu í íþróttum og 
bóklegum greinum ásamt list- og verkgreinum.  

Við leitum að einstaklingi með leyfisbref til kennslu í 
grunnskóla, faglegan metnað, hæfni í mannlegum samskiptum 
og áhuga á að taka þátt í þróunarstarfi.

• Starfsmaður í skólaseli og stuðningsfulltrúi 100% starf. 
Mögulegt er að skipta starfinu í tvennt, þ.e. 45% í skólaseli 
og 55% sem stuðningsfulltrúi. 

Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu af starfi með börnum.
Seyðisfjarðarskóli er lítill skóli sem byggir á samkennslu 
árganga og vinnur að þróun skólastarfs í anda fjölmenningar og 
fjölbreytra kennsluhátta.

Umsóknarfrestur er til 26. júní. 
Skriflegri umsókn með upplýsingum um menntun og starfs- 
reynslu skal skila á skrifstofu Seyðisfjarðarkaupstaðar,  
Hafnargötu 44, 710 Seyðisfjörður.

Nánari upplýsingar veita:
Þorsteinn Arason skólastjóri í síma 470-2300, gsm 860-1172
Jóhanna Gísladóttir í síma 470-2300, gsm 895-1316

Seyðisfjarðarskóli  
auglýsir laus störf.

Hæfnikröfur:
• Meirapróf og lyftararéttindi eru æskileg
• Færni í mannlegum samskiptum, jákvæðni og 

rík þjónustulund 
• Íslenskukunnátta
• Skipulagshæfni og framtakssemi
• Kraftur, kappsemi, reglusemi og stundvísi

Áhugasamir eru hvattir til að sækja um sem fyrst, 
umsóknarfrestur er til 21. júní nk.  

Tekið er á móti umsóknum í gegnum vefsíðu okkar 
www.samskip.is og óskað er eftir að ferilskrá fylgi 
umsókn. 

Öllum umsóknum verður svarað og farið með þær 
sem trúnaðarmál.

Saman náum við árangri

Samskip leita 
að öflugum 
starfsmanni í lestun 
til framtíðarstarfa

Starfsmaður í lestun tryggir að lestun og losun 
flutningabíla fyrirtækisins sé ávallt með öruggum 
og hagkvæmum hætti og að vörumeðhöndlun sé í 
samræmi við vinnureglur. 

Prógramm ehf     Suðurlandsbraut 6     108 Reykjavík     www.programm.is

Prógramm  leitar að starfsmanni í fullt starf. Ef þú ert 
áhugasamur og ábyrgur einstaklingur, hefur löngun í 
fjölbreytt og krefjandi verkefni þá áttu erindi við okkur. 
Prógramm er ört vaxandi fyrirtæki, fjárhagslega sterkt og 

Helstu verkefni:

• 
• Nýsmíði, viðhald og þróun hugbúnaðarkerfa

gildi  okkar verið þau sömu, einfaldleiki, nákvæmni og gleði. 
Prógramm á samstarf við  fáa viðskiptavini en stóra og mikilvæga 

sérsmíðuðum hugbúnaði.

Hugbúnaðarsnill ingur 
óskast.. .

Reynsla úr hugbúnaðargeiranum er kostur og góð meðmæli 

verkefnum á hugbúnaðarsviði sem þú hefur unnið við fram 
að þessu og á hvaða hátt þitt framlag var við þau.

Ef þú hefur áhuga, sendu þá endilega umsókn á
vinna@programm.is

KriVil ehf leitar eftir öflugum kerfisstjóra til 
reksturs tölvukerfis viðskiptavinar

Ábyrgð og helstu verkefni:
Almennur rekstur tölvukerfa
Uppsetning á tölvum, IP símum og hugbúnaði.
Rekstur netþjóna.
Rekstur netbúnaðar/viðnets.
Þjónusta og samskipti við notendur.
Menntun og hæfni:
Kerfisfræði eða sambærilegt.
Microsoft vottanir æskilegar.
Minnst 2 ára starfsreynsla við þjónustu tölvuk-
erfa.
Þjónustulund og færni í mannlegum
samskiptum.
KriVil ehf er lítið rótgróið fyrirtæki í upplýsinga-
geiranum, með aðaláherslu á rekstur tölvukerfa.

Umsóknarrestur er til og með sunnu-
deginum 21.júní 2015.
Umsókn og frekari upplýsingar sendist á 
kristjan@krivil.is

kopavogur.is

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

Stjórnsýslusvið

· Fulltrúi í bókhaldsdeild

Leikskólar

· Deildarstjóri í leikskólann Núp

Grunnskólar

· Skólaliði í dægradvöl í Kópavogsskóla

· Grunnskólakennari á miðstig í Smáraskóla

· Þroskaþjálfi í Álfhólsskóla

· Umsjónarkennari á miðstig í Álfhólsskóla

· Samfélags-/stærðfræðikennari í 
Hörðuvallaskóla

· Náttúrufræðikennari í Hörðuvallaskóla

Velferðarsvið

· Sjúkraliði í Roðasali – dagþjálfun fyrir
minnissjúka

· Starfsmenn óskast í frekari liðveislu

Nánari upplýsingar og fleiri störf er að finna á
vef Kópavogsbæjar

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

Vakin er athygli á að öll laus störf hjá bænum 
eru auglýst www.kopavogur.is

Ferðaskrifstofa Guðmundar Jónassonar
Borgartún 34, 105 Reykjavík, S: 511 1515

GUÐMUNDUR JÓNASSON EHF
Óskar eftir að ráða 

Bókhaldsfulltrúa
Vegna aukinna umsvifa og fjölmargra spennandi 
verkefna leitar fjármálasvið ferðaskrifstofu Guðmundar 
Jónassonar að bókhaldsfulltrúa.

Starf bókhaldsfulltrúa felst aðallega í móttöku og 
flokkun á reikningum, færslu bókhalds og afstemming-
um. Mikilvægt er að viðkomandi sé nákvæmur.

Menntun, reynsla og hæfni
• Menntun á sviði bókhalds og/eða viðskipta
• Reynsla af bókhaldsstörfum og bókhaldsforritum
• Jákvæðni og góðir samskiptahæfileikar
• Sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði og nákvæmni

Helstu verkefni
• Bókun reikninga og afstemmingar
• Uppgjör dagsölu og posa
• Almenn bókhaldsstörf
• Önnur bókhaldsvinna og skýrslugerð

Um fullt starf er að ræða og er æskilegt að viðkomandi 
geti byrjað sem fyrst. Vinnutími er frá 8-16 eða 9-17.

Umsóknum skal skilað rafrænt á netfangið stefan@
gjtravel.is fyrir 18. júní.

Starf hjá

facebook.com/commaIceland

Comma leitar að drífandi verslunarstjóra.
Góð reynsla af sölustörfum, brennandi áhugi á tísku. Framúrskarandi þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum.
Reynsla af verslunarstjórnun og afgreiðslustörfum er kostur og brosmildi æskilegt.
Einungis einstaklingar 30 ára og eldri koma til greina.
Umsóknir með mynd og ferilskrá sendist á umsoknir@comma.is
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SORPA bs., Gylfaflöt 5, 112 Reykjavík, auglýsir eftir  
þátttakendum í opið útboð:

Þjónusta við grenndarstöðvar fyrir  
pappírsefni, plast og gler

Nr. 061501

Samningstími er 6 ár, frá 4. janúar 2016 til 3. janúar 2022, 
með möguleika á framlengingu í allt að 2 ár.

Verkefnið felst í eftirfarandi verkþáttum:
• Útvegun heppilegra gáma
• Reglubundin tæming gáma og losun þeirra í Gufunesi  
 og Álfsnesi
• Viðhald gáma
• Þrif á grenndarstöðvum
• Gagnaskráningu

Helstu magntölur eru:  
• Heildargámafjöldi er 235 stk
• Líklegt magn endurvinnsluefna er 1.700 tonn/ár

Afhending útboðsgagna verður á bílavoginni við 
móttökustöð SORPU bs. í Gufunesi, 112 Reykjavík, frá 
þriðjudeginum 16. júní, gegn  kr. 10.000.- gjaldi.

Tilboð skulu hafa borist á skrifstofu SORPU bs. Gylfaflöt 
5, 112  Reykjavík, eigi síðar en þriðjudaginn 11. ágúst 
2015 kl. 11:00 og verða þau opnuð þar í viðurvist þeirra 
bjóðenda sem þess óska.

ÚTBOÐ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn auglýsir laust starf vaktmanns í hússtjórn. Um er að ræða fullt 
starf sem unnið er í vaktavinnu. 
 
Hlutverk hússtjórnar er að sjá um viðhald og rekstur Þjóðarbókhlöðunnar, vakta kerfi og búnað hússins, 
annast samskip  við þjónustuverktaka og aðstoða starfsmenn um ýmsa þjónustu. Vaktmenn bera 
ábyrgð á símsvörun og öryggisgæslu húss, starfsmanna og gesta. 

Vaktmaður 

Nánari upplýsingar um starfið vei r Ólafur Guðnason hússtjóri, s. 525-5670, olafurgu@landsbokasafn.is  
Umsóknarfrestur er l og með 21. júní 2015.  
Só  er um starfið á vef Landsbókasafns, landsbokasafn.is, undir Bókasafnið > Laus störf.   

 
Við ráðningar er tekið mið af jafnré sáætlun safnsins. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. 

Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn  |  Þjóðarbókhlöðunni  |  s. 525-5600  |  www.landsbokasafn.is 
Þekkingarveita í allra þágu  

Landsbókasafn Íslands - Há
starf sem unnið er í vaktav

Hlutverk hússtjórnar er að 
annast samskip  við þjónu
ábyrgð á símsvörun og öry

LANDSBÓKASAFN ÍSLANDS 
HÁSKÓLABÓKASAFN 

Hæfnikröfur 
Starfsmaður þarf að hafa víðtæka reynslu af starfi með 
iðnaðarmönnum, iðnmenntun sem ný st í starfi er kostur, vera 
þjónustulipur og góður í samskiptum, hafa tölvukunná u og 
færni l að leysa úr vandamálum. 

Starfssvið 
fylgjast með hússtjórnarkerfi hvað varðar brunaboð, ljós, hita 
og raka. 
fylgjast með e irlitsskjáum og umferð í húsi. 
sinna ýmsum viðhaldsverkefnum. 
koma að öllum viðfangsefnum hússtjórnar, s.s. sorphirðu, 
öryggisgæslu, þrifum, garðyrkju, símsvörun, flokkun pósts og 
mó öku vara. 

Til hvers að auglýsa ?

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

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

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

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

Til hvers að auglýsa ?

Með starf
fyrir þig

Með starf
fyrir þig

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

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

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

www.stra.is

sími: 511 1144
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ÚTBOÐ
SORPA bs., Gylfaflöt 5, 112 Reykjavík,  

auglýsir eftir þátttakendum í opið útboð: 

Gámaleiga, flutningur og losun gáma 
frá endurvinnslustöðvum SORPU bs

Útboð nr. 061502
 
Samningstími er frá 1. janúar 2016 til 31. desember 2020.

Verkefnið felst í útvegun opinna og lokaðra gáma auk 
pressugáma, alls 146 stk ásamt því að sjá um flutning og 
losun úrgangs sem berst til endurvinnslustöðvanna.

Meginverkefni verktaka er að tryggja að á endur-
vinnslustöðvum SORPU séu ávallt til reiðu gámar fyrir 
mismundandi tegundir úrgangs. Mismikið berst til 
stöðvanna eftir vikudögum, árstíðum og veðri.

Árið 2014 bárust alls um 36.000 tonn.
Heimilt er að bjóða í eina eða fleiri endurvinnslustöðvar. 
Samningar geta því orðið einn eða fleiri, allt að sex.

SORPA vill stuðla að notkun umhverfisvænna orkugjafa. 
Því er gerð krafa um að minnst einn krókbíll til flutninga 
á gámum nýti metan eða metan/olíu blöndu.

Afhending útboðsgagna verður á bílavoginni við 
móttökustöð SORPU bs. í Gufunesi, 112 Reykjavík, frá 
þriðjudeginum 16. júní, gegn kr. 15.000.- gjaldi. Gögnin 
eru útprentuð og á geisladiski.

Tilboð skulu hafa borist á skrifstofu SORPU bs.  
Gylfaflöt 5, 112 Reykjavík, eigi síðar en þriðjudaginn 11. 
ágúst 2015 kl. 10:00 og verða þau opnuð þar í viðurvist 
þeirra bjóðenda sem þess óska.

Landsnet óskar eftir áhugasömum aðilum til þátttöku í 
samningskaupum um rammasamning vegna 

hugbúnaðargerðar.  Gögn um samningskaupin 
má finna á vef Landsnets  

www.landsnet.is eftir kl. 16. Þann 16. júní 2015.  
Frestur til að skila þátttökutilkynningum rennur út þann  

3.júlí 2015 kl. 12.00.

Rammasamning um hugbúnaðagerð -  
samningskaup

Hitaveita Grímsnes- og Grafningshrepps  
óskar eftir tilboðum í verkið

Dreifikerfi Kiðjabergi og Hestlandi
Verkið skal framkvæma samkvæmt útboðsgögnum og 
öðrum þeim gögnum sem þar er vísað til.

Verkið felur í sér lagningu dreifikerfis í einangruðum PEX 
hitaveitulögnum í sumarhúsahverfum Kiðjabergs og Hest-
lands. Gerð er krafa um að verktaki geti sýnt fram á reynslu  
í sambærilegum verkum.

Helstu verkþættir eru meðal annars:
• Jarðvinna – Gröftur lagnaskurða, fleygun, söndun lagna 
 og frágangur.
• Pípuvinna – Útlögn og samsetning PEX lagna
• Vegþveranir sumarhúsavega.

Alls á að leggja um 9200 m af einangruðum PEX hitaveitu- 
lögnum.

Útboðið er opið.
Afhending útboðsgagna verður á rafrænu formi frá og með 
fimmtudeginum 18. júní 2015. Væntanlegir bjóðendur munu 
fá gögnin afhennt með því  að senda upplýsingar um sig 
með tölvupósti á Börk hjá Tæknisviði Uppsveita:   
borkur@gogg.is 

Opnun tilboða verður föstudaginn 3. júlí 2015 kl. 11  
á skrifstofu Grímsnes og Grafningshrepps.

Grímsnes- og Grafningshreppur

Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
• Dráttarvél,   útboð nr. 13543.
Reykjavíkurborg óskar eftir tilboðum í 3,5–4,5 t. 
fjórhjóladrifna dráttarvél.
Vélin skal vera búin stiglausri gírskiptingu og 
komast gegnum  2,5 m há undirgöng.
Útboðsgögn verða til sölu frá 15 júní í  
þjónustveri Reykjavíkurborgar, Borgartúni 12-14

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

Útboð nr. 20122
Þeistareykjavirkjun

Skiljur

Landsvirkjun óskar eftir tilboðum í skiljur fyrir Þeistareykja-
virkjun í Þingeyjarsveit samkvæmt útboðsgögnum  
nr. 20122.
Í megindráttum velst verkið í efnisútvegun, smíði og flutning á 
gufu- og rakaskiljum ásamt tilheyrandi búnaði.
Öll framleiðsla skiljanna, þar með talin smíði, eftirlit, prófun og 
CE-merking, fellur undir reglugerð um þrýstibúnað  
nr. 571/2000.
Skiljurnar eru að mestu smíðaðar úr fínkorna svörtu stáli 
P275NH.

Helstu magntölur eru eftirfarandi:

• Gufuskilja er 3,2 m í þvermál og um 16 m löng  
 í heild. Innra rúmmál er um 120 m3 og stálþyngd  
 er um 36.300 kg. 

• Hver rakaskilja er 2,8 m í þvermál og um 8,1 m  
 löng í heild. Innra rúmmál er um 49 m3  
 og stálþyngd er um 13.000 kg. 

Verkinu skal að fullu lokið 30. júní 2016.
Útboðsgögn verða aðgengileg á útboðsvef Landsvirkjunar 
http://utbod.lv.is frá og með þriðjudeginum 16. júní 2015. 
Tilboðum skal skila til Landsvirkjunar, Háaleitisbraut 68,   
fyrir klukkan 12:00 fimmtudaginn 16. júlí 2015.  
Tilboð  verða  opnuð kl. 14:00 sama dag og lesin upp að 
viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
• Hljóðkerfi fyrir Borgarleikhús  –  
 2ja umslaga,  útboð nr. 13513.
• Snjótroðari fyrir Skíðasvæði höfuð  
 borgarsvæðisins,   EES útboð nr. 13434.
• Stórhöfði – Viðarhöfði. Endubætur  
 gatnamóta 2015,    útboð nr. 13545.
•Háaleitisbraut. Hjólastígur. Brekkugerði –  
 Miklabraut 2015,     útboð 13546

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

100 ÁRA AFMÆLI  
KOSNINGARÉTTAR KVENNA

FEMINÍSKIR VIÐBURÐIR  
Í BÍLAHÚSUM 

Bílastæðasjóður auglýsir eftir samstarfsaðilum til að 
standa fyrir femínískum viðburðum í bílahúsum sjóðs-
ins í tilefni af 100 ára afmæli kosningaréttar kvenna.  
Viðburðirnir geta verið með ýmsum hætti, en hafa sama 
markmið og aðrir viðburðir á vegum borgarinnar, að 
fagna þeim árangri sem náðst hefur í jafnréttisbaráttunni 
en stuðla jafnframt að frekari framförum, enda hefur jafn-
rétti kynjanna ekki verið náð. Í framhaldinu verði unnar 
tillögur og þær lagðar fyrir bílastæðanefnd til samþykktar 
ásamt framkvæmda- og kostnaðaráætlun.

Tekið verður fagnandi á móti hugmyndum að viðburðum 
og tillögum að samstarfi í gegnum netfangið  

bilastaedasjodur@bilastaedasjodur.is

Áhugasamir sendi tillögu/tillögur ásamt helstu  
upplýsingum um verkefnið

fyrir 5. júlí 2015
 

Bílastæðasjóður Reykjavíkur
Vonarstræti 4
101 Reykjavík

 

Góður sölumaður óskar eftir atvinnu/
verkefnum/  kaupum á litlu fyrirtæki,  

má vera fyrirtæki sem þarfnast  
endurskipulagningar.

Tilboð sendist á box@frett.is merkt: ,,Fyrirtæki-1306“

150 fermetra iðnaðarhúsnæði í vesturbæ 
Kópavogs til leigu á hagstæðu verði 

Góð lofthæð og stórar innkeyrsludyr. Góð staðsetning 
á miðju höfuðborgarsvæðinu. Nánari upplýsingar á 

hofudborgin@hofudborgin.is
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AndriÞórunn Kristján ArnaStefán Kristín LáraHannes Bjarni VenniJóhanna Gunnar Þórey Harpa MagnúsAnton

Drápuhlíð 48
105 REYKJAVÍK

Vel skipulögð íbúð með sérinngang sem hefur 
fengið gott viðhald í gegnum árin. Skipt um járn 
og pappa á þaki 2005, skólp og dren endurnýjað 
2005, húsið málað að utan 2007.

STÆRÐ: 85 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

29.900.000
Heyrumst
Magnús   699 2010

Austurbrún 25
104 REYKJAVÍK

Um er að ræða 72,3 fm 2ja herbergja íbúð í 
kjallara í þríbýlishúsi við Austurbrún í Reykjavík. 
Frábærlega vel staðsett og vel skipulögð eign á 
rólegum stað við Austurbrún.

STÆRÐ: 24,5 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

24.500.000
Heyrumst
Andri   690 31111

OPIÐ HÚS    15. júní 17:30 – 18:00

Túnbrekka 4
200 KÓPAVOGUR

Vel skipulögð 88 fm íbúð á 2.hæð í fjórbýli auk 
22,7 fm bílskúrs. Vestur svalir. Fallegt útsýni. 
Snyrtileg sameign. Næg bílastæði.

STÆRÐ: 110,7 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

31.900.000
Heyrumst
Bjarni   662 6163

OPIÐ HÚS    15. júní 16:00 – 16:30

Norðurbraut 39
220 HAFNARFJÖRÐUR

Fimm svefnherbergja íbúð á 2. hæð. Stofa með 
arni. Tvennar svalir, suður og vestur. Útsýni.

STÆRÐ: 151 fm HÆÐ        HERB: 7

36.900.000
Heyrumst
Bjarni   662 6163

Austurkór 121-125
203 KÓPAVOGUR

Mjög falleg og vel skipulögð raðhús á einni hæð 
ásamt bílskúr við Austurkór. Eignirnar afhen-
dast fullbúnar að utan sem innan en án gólfefna

STÆRÐ: 149,5 fm RAÐHÚS      HERB: 3

48.500.000
Heyrumst
Andri   690 3111

OPIÐ HÚS    14. júní 17:30 – 18:00OPIÐ HÚS    15. júní 17:00 – 17:30

Álfkonuhvarf 45
203 KÓPAVOGUR

Þriggja herbergja íbúð á 1 hæð í nýlegu fjölbýli. 
Parket á gólfum og góðir skápar, úr stofu er 
afgirtur hellu lagður pallur.

STÆRÐ: 105,8 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

29.900.000
Heyrumst
Kristján   696 1122

OPIÐ HÚS    16. júní 17:30 – 18:00

Flókagata 60
105 REYKJAVÍK

Sérhæð með bílskúr í fjögurra íbúða húsi, þrjú 
svefnherbergi og tvær stofur. Dúkur og teppi 
á gólfum, eldri innrétting í eldhúsi. Einstök 
staðsettning

STÆRÐ: 155,8 fm HÆÐ      HERB: 4

45.900.000
Heyrumst
Kristján   696 1122

OPIÐ HÚS    15. júní 18:30 – 19:00

Skipholt 50 A
105 REYKJAVÍK

Einstök endurhönnuð og endurnýjuð íbúð. 
Innanhúshönnun var í höndum Leifs Weldings 
og Berglindar Berndsen. Allar innréttingar og 
hurðar eru sérsmíðaðar af Fagus úr reyktri eik.

STÆRÐ: 162 fm HÆÐ      HERB: 3

59.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008

Austurkór 65
203 KÓPAVOGUR

Ný íbúð laus til afhendingar strax. Björt og falleg 
enda íbúð með sérinngangi og verönd. Þrjú 
rúmgóð svefnherbergi. Fallegt 16 íbúða hús. Allar 
innréttingar eru sérsmíðaðar frá Axis.

STÆRÐ: 121 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

35.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008

OPIÐ HÚS    13. júní 14:00 – 14:30



Garðatorg 4  
210 Garðabær

Áb. Sigurður Gunnlaugsson lfs. 520 9595
t r a u s t  

Einstaklega glæsilegt 4-5 hæða fjölbýlishús í 
nýjum miðbæ Garðabæjar. Í húsinu eru 42 íbúðir 
frá 75 m2 til 190 m2 auk stæðis í bílageymslu. 

Við hönnun íbúðanna var leitast við að hámarka 
notagildi íbúða og nýta stórbrotið útsýni sem 
staðsetning húsanna býður uppá. 

RJÚKANDI HEITT CHAQWA KAFFI Á 
KÖNNUNNI OG OMNOM SÚKKULAÐI

SÖLUFULLTRÚAR VERÐA Á STAÐNUM 
OG TAKA VEL Á MÓTI ÖLLUM

Dæmi um íbúð
Íbúð nr:  0209
Stærð:               115,7m²
Herbergi:  3-4ra
Bílastæði:  Já

Svalir:    11,9 m²
Bað:    2
Verð:    kr.  47.500.000

OPIÐ HÚS
SUNNUDAGINN 14. JÚNÍ 

KL.14:00 – 15:00

GLÆSILEG 

SÝNINGARÍBÚÐ

Nóatúni 4   Sími 520 3000
www.sminor.is

ÍBÚÐIR20
SELDAR!



Borg fasteignasala
Síðumúla 23

108 Reykjavík
www.fastborg.is 519 5500

Þóra
Birgisdóttir
Fasteignasali

 777 2882

Brandur 
Gunnarsson
Sölumaður

 897 1401 

Gunnlaugur
Þráinsson
Sölumaður

 844 6447  

Héðinn Birnir
Ásbjörnsson
Fasteignasali

 848 4806   

Sigurður Fannar
Guðmundsson
Sölumaður

 897 5930

Hildur
Birkisdóttir  
Sölumaður

 663 4539    

Ingimar
Ingimarsson   
Hrl.

 519 5501     

Þórunn
Sigurðardóttir   
Sölumaður

 778 7707      

Stefán Páll
Jónsson     
Sölumaður

 781 5151     

Vilborg
G. Hansen     
Fasteignasali

 853 7030

Úlfar  Þór
Davíðsson    
Fasteignasali

 897 9030      

Jóhanna
Sigurðardóttir
Sölumaður

 662 1166 

Gísli Elí 
Guðnason
Sölumaður

 698 5222

Axel
Axelsson
Sölumaður

 820 6478

Stefán
Jóhann
Fasteignasali

 864 8808 

Þóra  
Fasteignasali

 777 2882
Gunnlaugur

Sölumaður
 844 6447

Gísli Elí      
Sölumaður
 698 5222

Brandur
Sölumaður
 897 1401

Verð: 28.500.000

Verð: 28.900.000

Lynghagi 20- miðhæð

Opið hús þriðjudaginn 16. júní  kl 17:30 -18:00

Björt og falleg miðhæð við Lynghaga í vestubæ 
Reykjavíkur. Íbúðin er tveggja herbergja og 
skráð alls 59,4 fm.  Eignins skiptist í hol, eldhús, 
baðherbergi svefnherbergi og stofu. Parket og 
flísar á gólfum. 

222
herbherbherbherbh .

OPIÐ
HÚS

59,459,459,45995959
mmmmm22.

Verð: 56.900.000

Huldubraut 56
Parhús á frábærum stað í vesturbæ Kópavogs, 
innst í enda götunnar. Hús á þremur pöllum, 
innbyggður bílskúr. útsýni er til norðurs yfir 
Nauthólsvíkina og höfðuborgina. 

5
herbhe .

184,2
m2.

Verð: 56.900.000

Sigurður Fannar
Sölumaður
 897 5930

Mánabraut 4
Efri sérhæð í tvíbýli ásamt hluta af neðri hæð. 
Samtals 200 fm, í grónu og skjólsælu hverfi í 
vesturbæ Kópavogs. Eignin var byggð 1994. 
Þrjú svefnherbergi og möguleiki á því fjórða. 
Stór og glæsilegur sólpallur í bakgarði.

55
herbher .

2002000
mmm2.2.2.2

Gunnlaugur
Sölumaður
 844 6447

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Þóra
Fasteignasali

 777 2882Verð: 84.000.000

Sævangur 33

Stórglæislegt einbýlishús á stórri hraunlóð í norðurbæ 
Hafnarfjarðar með miklu útsýni.

Húsið var allt endurnýjað að innan árið 2008.  Gott skipulag þar 
sem eru 4 stór herbergi, stórar og opnar stofur með mikilli lofthæð, 
glæsilegt eldhús og sameiginleg rými sem henta stjórfjölskyldum.
Innréttingar frá Brúnás og vandað efnisv

Opið hús mánudaginn 15. júní  kl. 18.00-18.30

6
herb.

321
m2.

OPIÐ
HÚS

Stefán Páll
Sölumaður
 781 5151

Skeiðarás 10 - Laust við kaupsaming 
92,9 fermetra iðnaðarhúsnæði miðsvæðis á 
góðum stað í Garðabæ. Húsnæðið er eitt stórt 
rými en í endan hefur verið stúkað af kaffistofa 
og salernis aðstaða undir milli loftir sem virkar 
sem góð geymsla.

Verð: 15.400.000

92,8
m2.

Verð: 31.800.000

Þórunn
Sölumaður
 778 7707

Helluvað 11
Glæsileg og björt 96fm. íbúð á jarðhæð með 
stæði í bílskýli. Vel skipulögð og rúmgóð. 
Gott eikarparket og flísar á votrýmum. 
Snyrtilegar innréttingar og góður sólpallur.

Opið hús mánudaginn 15. júni kl 18.00

OPIÐ
HÚS

9696
mmm2.2.

Austurkór 65
Ný íbúð á 1.hæð til afhendingar við kaupsamning. 
4ra herbergja íbúð á 1. hæð með frábæru útsýni. 
Sér inngangur. Björt og falleg stofa með útsýni yfir 
borgina, svalir sem vísa til s-v eru 22 fm. 

Verð: 39.000.000

444
herherb.

122,1
mm2.

Eskihlið 6a
Falleg og sjarmerandi íbúð á 1. Hæð (ekki 
kjallari) í Hlíðunum. Íbúðin er með 2 svefn-
herbergi og opna og skemmtilega stofu með 
útgengi út á svalir mót s-vestri.

Opið hús mánudaginn 15.  júní kl. 17.00-17.30

333
herbherbherb.

733,5
m2.

OPIÐ
HÚS

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Þóra
Fasteignasali

 777 2882Verð: 38.900.000

Galtalind 17
Góð áhvílandi lán – hægt að yfirtaka rúmar 
36.000.000,- með greiðslubyrði 162.000 pr. 
Mánuð Góð íbúð fyrir stóra fjölskyldu með 
möguleika á 5 herbergjum á frábærum stað 
miðað við skóla, leikskóla, þjónustu og verslanir.

6
herb.

141,1
m2.

Verð: 38.900.000

Vindakór 5-7 - 203 Kópavogur
Rúmgóðar og smekklegar fullbúnar íbúðir. Sér 
inngangur af lokuðum svalagangi eða lóð. Merkt 
stæði í lokuðum bílakjallara (1-2). Stórar svalir 
eða sérnotareitur á lóð. Fjölþætt þjónusta fyrir 
alla aldurshópa og góð tenging við náttúru.

4-64-6
herb.

126-
213m2.

Verð frá: 36.400.000

Holtsvegur 23-25 

Opið hús sunnudaginn 14.  júní kl. 16:00 - 17:00 

Opið hús  mánudaginn 15. júní kl. 18:00Opið hús  mánudaginn 15. júní kl. 17:00

Sölusýning á glæsilegum 3ra-4ra herbergja 
íbúðum. Með bílageymslu, íbúðinar skilast 
fullbúnum án gólfefna. Íbúðinar eru frá 95-141 
m2 með góðum svölum. 
Aðeins 7 íbúðir eftir! 

3-4
herb.

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

95-
141m2.
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SKÓGUR TIL SÖLU


