
atvinna Allar atvinnuauglýsingar 
vikunnar á visir.is

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

Nánari upplýsingar um starfið veita Ari Eyberg (ari@
intellecta.is) og Torfi Markússon (torfi@intellecta.is)      
í síma 511 1225.

Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is í síðasta lagi 29. 
júní 2015. Umsókn þarf að fylgja ferilskrá.

Allar umsóknir og fyrirspurnir verða meðhöndlaðar 

sem trúnaðarmál og þeim svarað.

Forstöðumaður matvælasviðs

Menntunar- og hæfniskröfurStarfssvið

www.intellecta.is
Síðumúla 5 - 108 Reykjavík

Öflugt framleiðslu- og innflutningsfyrirtæki óskar eftir að ráða forstöðumann 
matvælasviðs. 

N1 leitar að öflugum rekstrarstjóra til að taka þátt í enn frekari uppbyggingu þjónustustöðva N1 um land allt. 
Rekstrarstjóri ber ábyrgð á daglegum rekstri og markaðssetningu þjónustustöðva N1 ásamt innkaupum  
og vörustjórnun á öðrum vörum en eldsneyti.

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Mikil færni í mannlegum samskiptum, 

reynsla af stjórnun skilyrði
• Lausnamiðaður, árangursdrifinn og með 

góða þekkingu á rekstri
• Kostur ef viðkomandi hefur reynslu af vöru-

stjórnun og markaðssetningu

Verkefni rekstrarstjóra eru meðal annars:
• Gerð rekstrar- og tekjuáætlana fyrir  

þjónustustöðvar
• Gerð árangurstengdra markmiða og eftirlit 

með að þeim sé náð

• Dagleg samskipti við stöðvarstjóra og  
umboðsmenn N1 um land allt

• Gerð samninga við birgja vegna innkaupa á 
vörum öðrum en eldsneyti 

• Ber ábyrgð á verðlagningu vöru og þjónustu 
og hefur eftirlit með að markmiðum um fram-
legð og veltuhraða sé náð 

• Ber ábyrgð á að framstilling, uppröðun og útlit 
stöðvanna sé í samræmi við kröfur N1

• Tekur þátt í stefnumótun og uppbyggingu N1 
netsins um land allt

www.n1.is facebook.com/enneinn
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Rekstrarstjóri

Hluti af íslensku samfélagi
N1 rekur 27 þjónustustöðvar og 68 eldsneytisafgreiðslur auk þess sem 
80 umboðsmenn selja vörur frá N1 um land allt. Á þjónustustöðvum er 
áhersla á góða þjónustu, úrval nauðsynjavöru og fjölbreyttar veitingar.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðný 
Rósa Þorvarðardóttir, framkvæmdastjóri 
einstaklingssviðs – gudny@n1.is

Umsóknir óskast sendar á netfangið  
atvinna@n1.is. Umsóknarfrestur er til  
og með 6. júlí næstkomandi.

Öllum umsóknum verður svarað og fullum 
trúnaði er heitið. Við hvetjum fólk af 
báðum kynjum til að sækja um. Umsókn 
fylgi starfsferilskrá og kynningarbréf með 
rökstuðningi fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

VR-15-025

www.intellecta.is

RÁÐGJÖF RÁÐNINGAR RANNSÓKNIR
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Kraftvélar óska eftir að ráða öfluga starfsmenn

Áhugasamir sendi umsókn fyrir 5. júlí á netfangið dora@kraftvelar.is, merkt starfi sem sótt er um.
Öllum umsóknum verður svarað.
Please send your application to dora@kraftvelar.is before July 5th. - All applications will be answered.

Viðgerðarmaður
Óskum eftir vönum viðgerðarmanni.
Þarf að vera vanur almennum viðgerðum, s.s. á vinnuvélum, lyfturum, 
landbúnaðartækjum, vörubifreiðum ofl.

Mechanic / technician
Mechanic wanted with experience in repairing machines.
Employee needs to be used to repairing industrial equipments such as 
excavators, forklift trucks, tractors, commercial vehicles or other related 
equipment.

Standsetningar nýrra tækja
Óskum eftir starfsmanni í standsetningar.
Umsækjandi þarf að hafa ríka þjónustulund og hæfni í mannlegum 
samskiptum, vera jákvæður, áhugasamur og hafa metnað fyrir starfinu.

Pre delivery inspection
PDI technician wanted for pre delivery inspection.
Employee needs to receive new equipment delivered to Kraftvélar and 
perform routine inspections as designated by the manufacturer and 
polish before delivery to customer.

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

www.kraftvelar.is • kraftvelar@kraftvelar.is

Umsóknarfrestur er til og með 28. júní nk.

Upplýsingar veitir Ragna Margrét Norðdahl ragnam@siminn.is 

Ert þú hæfileikaríki nýi 

vörustjórinn okkar?

Vöru- og viðskiptaþróun leitar að vörustjóra  
fyrir sjávarútvegslausnir

Starfið felur í sér þróun og rekstur á vörum og lausnum Símans.

 Helstu verkefni: 

• Nýsköpun og stefnumótun

• Greining á vörum sem eru komnar á enda lífdaga og skipulagning útfösunar

• Aðgerðabinding frávika og eftirfylgni með þeim

• Miðlun upplýsinga og fræðsla

• Fylgjast með þróun og tækifærum í fjarskipta- og upplýsingatækni

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Háskólapróf í viðskipta-, tækni- eða verkfræði æskilegt

• Framúrskarandi samskiptahæfni

• Sjálfstæði í vinnubrögðum

• Hæfni til að vinna með tölur og gögn

• Frumkvæði og drifkraftur

• Hæfni til að halda kynningar

20. júní 2015  LAUGARDAGUR2
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narfrestur er til 5. júlí nk. og sótt er um störfin
.byko.is. Nánari upplýsingar gefur Árni Reynir Alfredsson, 
uðsstjóri, arnireynir@byko.is.

felur í sér tilboðsgerð, sölu og ráðgjöf á stálgrindar-
, samskiptum við erlenda birgja, innviðum fyrir landbúnað
öðrum sérlausnum til verktaka, bænda og annarra aðila.

FSSVIÐ

um að öflugum einstaklingi með ríka þjónustulund
fni í mannlegum samskiptum sem býr yfir menntun sem 
starfi og er búfræðimenntun þar mikill kostur, ásamt 

u af sölu og þekkingu á byggingavörumarkaði.

vukunnátta er æskileg, þekking og notkun 
iforritum eins og Autocad er kostur.

mandi verður að hafa metnað til að takast á við krefjandi 
ni í spennandi umhverfi ásamt því að búa yfir stundvísi, 
ðni og heiðarleika.

etjum konur jafnt sem karla til að sækja um.

NISKRÖFUR

við erum að 
leita að þér!

Umsókn
á www.
mannau

Starfið 
húsum
ásamt ö

STARF

Við leitu
og hæf
nýtist í 
reynslu

Góð töl
á teikn

Viðkom
verkefn
jákvæð

Við hve

HÆFN

byko.is

SÖLU OG MARKAÐSSVIÐ BYKO 
ÓSKAR EFTIR SÖLUMANNI /
VERKEFNASTJÓRA

LAUGARDAGUR  20. júní 2015 3
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Deildarstjóri
Burðarnets

Við tengjum þig

Seðlabanki Íslands er sjálfstæð stofnun í eigu íslenska ríkisins en lýtur sérstakri stjórn. Seðlabankinn 
fer með stjórn peningamála á Íslandi og er meginmarkmið hennar stöðugleiki í verðlagsmálum. Seðla-
bankinn skal ennfremur stuðla að fjármálastöðugleika og sinna viðfangsefnum sem samrýmast hlutverki 
hans sem seðlabanka, svo sem að varðveita gjaldeyrisvarasjóð og stuðla að virku og öruggu fjármála-
kerfi, þ.m.t. greiðslukerfi í landinu og við útlönd.

Laust starf hjá Seðlabanka Íslands

Starfsmaður í myntsafni

Helstu verkefni:
• Fylgjast með fáanlegu safnefni.
• Val, skráning, ljósmyndun og frágangur á safnefni.
• Upplýsingaþjónusta við almenning.
• Aðstoð við innlenda og erlenda fræðimenn á sviði 

myntfræði.
• Upplýsingagjöf í heimslista fyrir mynt og seðla.
• Leiðsögn í sýningarsal.
• Undirbúningur og uppsetning sýninga safnsins og 

aðstoð við sérsýningar utan safns.

Hæfniskröfur:
• Mjög góð innsýn í útgáfu myntar og seðla, bæði íslenskra 

sem erlendra, nýrra og gamalla.
• Þekking á einkagjaldmiðlum og notkun þeirra.
• Þekking á helstu gæðaflokkunarkerfum myntar og seðla.
• Færni í mannlegum samskiptum og geta til að halda 

kynningar og veita leiðsögn á íslensku og ensku.
• Góð tölvukunnátta nauðsynleg og kunnátta í ljósmyndun og 

myndvinnslu er kostur.

starfsmannamála, innri upplýsingaþjónustu. Um er að ræða 50-100% starfshlutfall með starfsstöð í Reykjavík.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Dóra Guðný Sigurðardóttir, forstöðumaður innri upplýsingaþjónustu, í síma 569-9600.

Sótt skal um starfið á heimasíðu Seðlabanka Íslands, www.sedlabanki.is. Umsóknir gilda í sex mánuði. Öllum umsóknum verður 
svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Við ráðningar í störf hjá Seðlabanka Íslands er tekið mið af jafnréttisstefnu 
og jafnréttisáætlun bankans. Umsóknarfrestur er til og með 6. júlí 2015. 

Nánari upplýsingar veitir Anette Hansen deildarstjóri
í síma 450 4500 og á anette@hvest.is.

Hjúkrunarfræðingur – afleysing
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða á Ísafirði óskar eftir að ráða hjúkrunarfræðing til 
afleysingar á heilsugæslustöðina á Ísafirði. 

Um er að ræða 80-100% stöðu eða eftir nánara samkomulagi.   
Laun samkvæmt kjarasamningi Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga 
og stofnanasamningi.

Umsóknarfrestur er til 1. júlí 2015.

Vinsamlegast sendið umsóknir til 
Heilbrigðisstofnunar Vestfjarða, Torfnesi,
400 Ísafirði eða í netfang anette@hvest.is
fyrir 1. júlí næstkomandi.

Umsóknareyðublað er að finna á
vefnum www.hvest.is undir viðkomandi
starfsauglýsingu og í afgreiðslu 
stofnunarinnar á Ísafirði.

Öllum umsóknum verður svarað þegar 
ráðning hefur verið ákveðin.

Sinfóníuhljómsveit Íslands auglýsir lausa 
til umsóknar stöðu leiðara í óbódeild frá 
og með 1. janúar 2016.

Hæfnispróf fer fram 15. september 2015 
í Hörpu.

Umsóknarfrestur er til 13. júlí 2015. 

Umsóknir, ásamt ferilskrá og fylgiskjöl-
um, skulu berast til Unu Eyþórsdóttur, 
mannauðsstjóra (una@sinfonia.is). 

Einleiksverk:

1. Mozart, óbókonsert, 1. og 2. kafli, 
engar kadensur, (Bärenreiter útgáfa)

2. Strauss, óbókonsert, 1. og 2. kafli, 
(Boosey and Hawkes útgáfa).

Hljómsveitarpartar verða aðgengilegir 
þátttakendum að minnsta kosti tveimur 
vikum fyrir hæfnispróf.

Nánari upplýsingar er að finna á vef
Sinfóníuhljómsveitar Íslands, sinfonia.is, 
og hjá mannauðsstjóra (una@sinfonia.is) 
í síma 898 5017.

www.sinfonia.is  »  545 2500

20. júní 2015  LAUGARDAGUR4



www.landsvirkjun.is

Landsvirkjun leggur áherslu á að skapa starfsfólki sínu fyrsta flokks vinnu-
umhverfi og tryggja vellíðan þeirra í starfi. Hlutverk starfsmannasviðs er að 
sinna mannauðsstjórnun innan Landsvirkjunar og verkefnum þess er ætlað 
að styðja með beinum hætti við stefnumörkun fyrirtækisins. Við leggjum 
áherslu á að vera í fremstu röð í mannauðsmálum og styðjumst í því skyni 
við nýjustu upplýsingatækni. Markmið okkar er að auka starfsánægju og 
framleiðni starfsfólks Landsvirkjunar.

•  Háskólamenntun á meistarastigi sem nýtist í starfi

•  Fimm ára reynsla af sambærilegum störfum

•  Mjög góð samskiptahæfni

•  Atorkusemi og sjálfstæði

•  Sérstaklega verður litið til þekkingar á sviði frammistöðustjórnunar, 
LEAN, upplýsingatækni, fræðslumála og fyrirtækjamenningar

Yfirmaður sjóðastýringar er hluti af fjárstýringu Landsvirkjunar og ber 
ábyrgð á daglegri lausafjárstýringu, gjaldeyris viðskiptum, skammtíma-
fjármögnun og ávöxtun lausafjár. Hann vinnur náið með öðrum sérfræð-
ingum fjárstýringar.

Fjárstýring er mikilvægur hluti af starfsemi fjármálasviðs sem ber meðal
annars ábyrgð á stýringu lausafjár, fjármögnun, fjárhagslegri áhættu og fer
með samskipti við innlendar og erlendar fjármálastofnanir og matsfyrirtæki.
Hlutverk fjármálasviðs er að skapa grundvöll fyrir hagkvæmni í rekstri og 
stuðla að hámarksárangri hjá öllum einingum Landsvirkjunar.

•  Háskólamenntun á meistarastigi sem nýtist í starfi,  
t.a.m. viðskipta-, hag- eða verkfræði

•  Reynsla af fjárstýringu og/eða fjármálamörkuðum æskileg

•  Skipulags- og greiningarfærni

•  Mjög góð þekking á tölfræði og reynsla af forritun er kostur

•  Góð færni í íslensku og ensku nauðsynleg

•  Mjög góð samskiptahæfni

•  Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi

Við leitum að sérfræðingi 
til að takast á við áhugaverð 
og krefjandi verkefni á 
starfsmannasviði

Við leitum að  
 á fjármálasviði 

til að starfa í spennandi og 
alþjóðlegu umhverfi

Landsvirkjun ber gullmerkið í 
Jafnlaunaúttekt PwC, sem stað-
festir að fyrirtækið greiðir körlum 
og konum jöfn laun fyrir sömu eða 
jafnverðmæt störf.

 er að hámarka 
af rakstur af þeim orkulindum sem 
fyrirtækinu er trúað fyrir með sjálf-
bæra nýtingu, verðmætasköpun  
og hagkvæmni að leiðarljósi.

Sótt er um störfin á vef Capacent, nánari upplýsingar veita Sturla Jóhann Hreinsson, 
starfsmannastjóri Landsvirkjunar (sturla.johann.hreinsson@landsvirkjun.is) og 
Hilmar Garðar Hjaltason, ráðgjafi hjá Capacent (hilmar.hjaltason@capacent.is).
Umsóknarfrestur er til og með 30. júní 2015.



SUBWAY® er alþjóðleg keðja með yfir 40 þúsund veitingastaði í rúmlega 100 löndum.  
Stjarnan ehf., einkaleyfishafi Subway á Íslandi, rekur 24 Subway veitingastaði á Íslandi sem 
staðsettir eru víða um land. Fyrsti veitingastaður Subway á Íslandi var opnaður árið 1994. 
Markmið Subway um allan heim er að bjóða upp á fjölbreyttan og bragðgóðan skyndibita 
með hollustu að leiðarljósi. Lögð er áhersla á að matseðillinn bjóði upp á bragðgóða val-
kosti sem henta heilbrigðum lífsstíl. Strangt gæðaeftirlit tryggir að matvæli uppfylla ströng-
ustu skilyrði um ferskleika og gæði.

VERSLUNARSTJÓRI
Subway leitar að öflugum einstaklingi sem hefur áhuga á að ná árangri í starfi og efla okkar frábæra hóp. Um er að 
ræða framtíðarstarf á höfuðborgarsvæðinu. Gerðar eru kröfur um fagleg vinnubrögð, hagsýni, samskiptahæfni,  
frumkvæði, framúrskarandi þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum. 

Verslunarstjóri stýrir daglegum rekstri verslunar og er leiðtogi á sínum veitingastað. Starf hans er mjög fjölbreytt enda 
tekur verslunarstjóri þátt í öllum daglegum störfum staðarins og ber ábyrgð á starfsmannastjórnun á sínum stað. 
Verslunarstjóri er ábyrgur fyrir pöntunum, uppgjörum, starfsmannamálum, þjónustu og afgreiðslu ásamt öllu öðru sem 
tilheyrir starfinu. 

Óskað er eftir kraftmiklum starfsmanni með reynslu og þekkingu sem nýtist í starfi. Viðkomandi einstaklingur þarf að 
vera sveigjanlegur og víðsýnn í starfi og hafa getu til að leiða hóp starfsmanna ásamt því að veita viðskiptavinum okkar 
framúrskarandi þjónustu. 

Umsóknarfrestur er til 27. júní. Umsóknir óskast sendar til mannauðsstjóra á netfangið:
ingibjorg@subway.is Umsóknum þarf að fylgja ítarleg  starfsferilskrá.

Friðrik A. Jónsson ehf leitar að framtíðar starfsmanni.

Starfslýsing:
Starfið felst í uppsetningu og viðhaldi á siglinga- og
fiskileitartækjum ásamt bilanagreiningu og bilanaleit á
verkstæði og um borð í skipum og bátum.

Hæfniskröfur:
Rafeindavirki eða sambærileg menntun.
Jákvæðni og hæfileiki í mannlegum samskiptum.
Áhugi til að læra og tileinka sér nýja tækni.
Sjálfstæð vinnubrögð og góð þjónustulund.

Umsókn og ferilskrá með upplýsingum um menntun og
reynslu sendist á faj@faj.is

Friðrik A. Jónsson býr yfir 70 ára viðskiptasögu og er
leiðandi í rafeindatækni og þjónustu fyrir skip og báta.
Helstu vörumerki okkar eru SIMRAD siglinga og fiski-
leitartæki. OLEX þrívíddarplotter, Vingtor síma- og kallkerfi.
AquaSignal og Norselight ljósabúnaður. Sailor og ICOM
fjarskiptabúnaður. Lowrance siglingatæki og dýptarmælar.
SeaStar hafupplýsingakerfi ásamt fjölmörgum öðrum.

Friðrik A. Jónsson ehf – Miðhrauni 13
Garðabæ – www.faj.is - s. 552-2111

Tæknimaður - Rafeindavirki

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ráðningarþjónusta 

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

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

Skrifstofustarf
Sjúkraliðafélag Íslands óskar eftir að ráða metnaðarfullan og vandvirkan
einstakling til starfa á skrifstofu félagsins. Um fullt starf er að ræða.

Menntunar og hæfniskröfur

· Menntun sem nýtist í starfi kostur
· Þekking og reynsla á kjara- og vinnumarkaðsmálum æskileg
· Áhugi, þekking og reynsla af mannauðsmálum æskileg
· Góðir samskiptahæfileikar og sveigjanleiki í starfi
· Skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum
· Góð almenn tölvukunnátta, m.a. Excel
· Mjög góð íslensku- og enskukunnátta í rituðu og töluðu máli
· Önnur tungumálakunnátta s.s. Norðurlandamál kostur

Starfssvið

· Þjónusta og ráðgjöf vegna kjara- og réttindamála

· Samvinna við kjörna fulltrúa félagsins

· Textaskrif fyrir útgáfu og vef

· Önnur verkefni sem falla undir starfsemi félagsins

· Almenn afgreiðsla

REKSTRARSTJÓRI FASTEIGNA

Fasteignir og lóðir 

Helstu verkefni og ábyrgð 

• Tryggja að húsnæði Landspítala
uppfylli kröfur laga og reglugerða,
þar á meðal kröfur um aðbúnað 
sjúklinga og starfsmanna

• Verkefnastjórnun, áætlanagerð
og stýring verkefna á hönnunar-
og framkvæmdastigi

ytri eftirlitsaðila, ráðgjafa og 
notendur spítalans

• Gerð kostnaðaráætlana og
kostnaðargát verkefna 

• Þátttaka í undirbúningi ný-
bygginga Landspítala

Við leitum eftir kraftmiklum stjórnanda til starfa á rekstrarsviði Landspítala frá 1. ágúst 2015 

lóða Landspítala, stýrir og ber ábyrgð á daglegum rekstri sem og viðhaldi fasteigna í samræmi 
við stefnu og gildi Landspítala. Landspítali er í um 150 þúsund fermetrum húsnæðis sem þjónar 
starfseminni, allt frá almennu skrifstofuhúsnæði upp í sérhæft húsnæði fyrir skurðstofur og 
sérbúnar rannsóknarstofur.

Hæfnikröfur

• Faglegur metnaður og framúr-
skarandi samskiptahæfni 

• Sjálfstæði, frumkvæði og 
lausnamiðuð nálgun 

• Hæfni og geta til að starfa í 
teymi

• Reynsla af verkefnastjórnun 
æskileg

• Hæfni til tjáningar í ræðu og 
riti 

• Góð almenn tölvukunnátta 
• Háskólapróf í byggingarverk-kk

fræði/-tæknifræði

Umsóknarfrestur er til
og með 6. júlí 2015.

Starfshlutfall er 100% og laun skv. 
kjarasamningi fjármálaráðherra

á www.landspitali.is, undir 
„laus störf“. Öllum umsóknum 
verður svarað. Tekið er mið af 
jafnréttisstefnu LSH við ráðningar
á spítalanum. Umsókn fylgi náms- 
og starfsferilskrá.

Nánari upplýsingar veita Aðalsteinn 
Pálsson, deildarstjóri (adalstei@
landspitali.is, 543 1504) og Viktor

(viktore@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, ábyrgan 
rekstur, góðan starfsanda og bættan húsakost. 

www.gardabaer.is

STÖRF HJÁ GARÐABÆ

Leikskólinn Akrar
 • sérkennsla

Leikskólinn Hæðarból
 • leikskólakennarar eða 
  uppeldismenntaðir starfsmenn

Álftanesskóli
 • umsjónarkennari á yngsta stigi

Flataskóli
 • leikskólakennari eða starfsmaður við 
  leikskóladeild

Hofsstaðaskóli
 • skólaliði

Bæjarskrifstofur Garðabæjar
 • talmeinafræðingur

Hjúkrunarheimilið Ísafold
 • hjúkrunardeildarstjóri
 • sjúkraliðar
 • starfsmenn í aðhlynningu

Skammtímavistunin að Móaflöt
 • þroskaþjálfi
 • starfsmaður á skammtímavistun
 
Nánari upplýsingar á vef Garðabæjar, 
www.gardabaer.is



Stjórn Íbúðalánasjóðs leitar að kröftugum einstaklingi til að leiða sjóðinn í gegnum tímabil 
breytinga og skapa starfsfólki og viðskiptavinum jákvætt umhverfi á þeirri vegferð. 

Forstjóri þarf að hafa góðan skilning á fjölbreyttum verkefnum sjóðsins og þekkingu 
á því lagaumhverfi sem hann starfar innan. Hann starfar náið með eftirlitsaðilum, 
velferðarráðuneyti og stjórn sjóðsins að markmiðum hans. Stjórn Íbúðalánasjóðs ræður 
forstjóra til fimm ára í senn. Samkvæmt úrskurði kjararáðs eru mánaðarlaun forstjóra 
samkvæmt launaflokki 502-139 auk 43 eininga á mánuði fyrir yfirvinnu. 

Upplýsingar veita:

Leifur Geir Hafsteinsson
leifurgeir@hagvangur.is 

Sverrir Briem 
sverrir@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 5. júlí nk.

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

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

Forstjóri Íbúðalánasjóðs

Íbúðalánasjóður er sjálfstæð stofnun í eigu ríkisins sem veitir einstaklingum, sveitarfélögum, félögum og 
félagasamtökum húsnæðislán til íbúðarkaupa og byggingarframkvæmda. Sjóðurinn starfar skv. lögum 
nr. 44/1998 um húsnæðismál og er undir eftirliti Fjármálaeftirlitsins. Markmið hans skv. lögum eru meðal 
annars „...að stuðla að því að landsmenn geti búið við öryggi og jafnrétti í húsnæðismálum“ og „...að 
auka möguleika fólks til að eignast eða leigja húsnæði á viðráðanlegum kjörum“. Hjá Íbúðalánasjóði 
starfar einvala lið sérfræðinga um íslenskan húsnæðismarkað.

Helstu verkefni
 • Daglegur rekstur sjóðsins í umboði stjórnar

 • Ábyrgð á fjármálum, fjármögnun og ávöxtun eigna

 • Stefnumótun og markmiðasetning

 • Áætlanagerð, gerð ársreikninga og ársskýrslna

 • Upplýsingagjöf til stjórnar

 • Samskipti og samstarf við ráðuneyti og opinberar stofnanir

Menntunar- og hæfniskröfur
 • Háskólapróf sem nýtist í starfi

• Þekking og reynsla af fjármálastarfsemi

• Þekking á húsnæðismarkaðnum æskileg

• Reynsla af stjórnun og rekstri

 • Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum

• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi

• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku

• Skilningur á þjónustuhlutverki sjóðsins og gildi  
   þess í öllu starfi hans

skemmtistaðurStærsti

í heimi!

Við leitum að öflugum og reynslumiklum starfsmanni í hóp þeirra sem sjá um 

krefjandi rekstur upplýsingatæknikerfa Nova. Viðkomandi þarf að hafa ástríðu fyrir 

kerfisrekstri og góðu notendaviðmóti í samskiptum. Við erum fjölmörg sem njótum 

þess að fást við tæknina alla daga og einfalda líf þeirra sem þurfa á okkur að halda.

Hjá Nova rekum við fjölbreytt tækniumhverfi — að mestu í virtual umhverfi (VMware 

og Hyper-V). Nokkur hundruð vélar eru í rekstri þar sem miklar kröfur eru gerðar 

um öryggi, uppitíma og afköst. Helstu viðskiptakerfi í rekstri eru nova.is, Dynamics 

Navision og MS CRM sem og rauntímasamskipti við mismunandi þjónustur. 

Umfangsmikið þjónustuumhverfi (SOA) keyrir á Microsoft og Linux stýrikerfum. 

Við nýtum Agile hugmyndafræðina og tökum mið af hugmyndaríkum vinnu-

aðferðum í hópavinnu.

Hæfniskröfur: Starfsmaður þarf að hafa að lágmarki fimm ára reynslu af kerfis-

rekstri. Mjög góð þekking á Windows stýrikerfum og IIS er nauðsynleg. Þekking 

á rekstri MS SQL þjóna er æskileg.

Áhugasamir sæki um á nova.is fyrir 29. júní
Allar nánari upplýsingar veitir Eva Ýr Gunnlaugsdóttir, evag@nova.is.

Við leitum
að reyndum 
kerfisstjóra

2014

Sæktu
um fyrir
29. júní

MARKAÐSFYRIRTÆKI
ÁRSINS 2014



...

Lágmúla 7   |   108 Reykjavík   |   Sími 534 8400   |   www.tgverk.is

Umsóknir er hægt að fylla út á tgverk.is undir flipanum fyrirtækið/starfsumsókn eða í síma 534 8400 þar 
sem jafnframt er hægt að fá nánari upplýsingar um störfin.

Afleysingamenn leigubílstjóra
Námskeið

Með vísun til laga nr. 134/2002 um leigubifreiðar,
gengst Samgöngustofa fyrir námskeiði fyrir

 afleysingamenn leigubílstjóra í Ökuskólanum í Mjódd
dagana 23., 24. og 25. júní 2015. 

Þátttaka tilkynnist fyrir mánudaginn 9. júní
til Ökuskólans í Mjódd í síma 567-0300

Næsta námskeið eftir það verður í byrjun september.

Icewear leitar eftir jákvæðu, 
ábyrgðarfullu og kraftmiklu
starfsfólki sem hefur gaman
af mannlegum samskiptum, 
flottri hönnun og sölumennsku

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

Laus störf við Borgarholtsskóla 
haustið 2015

Etirtalin störf eru laus til umsóknar hjá Borgarholtsskóla:

• Tvær stöður kennara í bifvélavirkjun. Önnur staðan er til 
afleysinga í eitt ár.

Gerð er krafa um að umsækjendur hafi lokið prófi í iðn-
grein sinni og hafi starfsleyfi sem framhaldsskólakennarar.

Ráðning og kjör: Laun eru í samræmi við kjarasamning KÍ 
og stofnanasamning Borgarholtsskóla. Ekki þarf að sækja 
um á sérstöku umsóknareyðublaði en í umsókn þarf að 
greina frá menntun, fyrri störfum og öðru því sem umsækj-
andi telur að máli skipti.

Jafnt konur og karlar eru hvött til að sækja um störfin.
Sakavottorð fylgi umsókn.

Á heimasíðu skólans, www.bhs.is, er að finna ýmssararar
upplýsingar um skólann og sttara fsemi hans.
Upplýsingar um störfin veitir Kriristssss jáááán nnn M.. GGGG unnaaarsrssrssssososon,nn,n,,  
kennslustjóri, s. 894 43515155 . ... UmUUmUU sóóknk irrr ssssseneee didiidiststssst í tölölöö vuvuvuvuv pópópóóóstststi i titill 
Bryndísar Sigurjrjrjónónónsdsdsdótttutuurr skskkss ólameiststara,a,a,aa  bbbbryndndndndddisisisissisisi @b@b@b@b@bbhshshshshshs.i.is,s,,,  
fyrir 4.4.4. á á ágúgúgústst 2 201015.5.

SkSkSkkólólóló amamameieee stara iiiiisími: 511 1144
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STJÓRNAÐU

STÆL!
AÐSTOÐARVEITINGASTJÓRI ÓSKAST

MEÐ 

Við viljum ráða öflugan veitingastjóra 
í dagvinnu til að sjá um rekstur 
American Style í Dalshrauni.
 
Starfslýsing: Veitingastjóri leiðir allt 
daglegt starf, ber ábyrgð á starfs-
fólki og sér um allan rekstur.

Kröfur: Stúdentspróf eða iðnmenntun. 
Sjálfstæði og metnaður, öguð og 
skipulögð vinnubrögð ásamt hæfni í 
mannlegum samskiptum. Reynsla af 
svipuðu starfi og/eða af heimilisstörfum 
er kostur. Umsækjandi þarf að vera 30 
ára eða eldri og í góðu líkamlegu formi.

Nánari upplýsingar á 
atvinna@americanstyle.is
umsokn.foodco.is

Sérkennara vantar til starfa  
við Blönduskóla. 
Um er að ræða afleysingu, eitt skólaár,  
100% stöðu frá 1. ágúst 2015. 

Umsækjendur þurfa að hafa sérkennararéttindi í grunnskóla. 
Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu af starfi í grunnskóla með 
einstaklingsmiðaðar áherslur. 

Góð tölvukunnátta, góðir skipulags-, samskipta- og samvinnuhæ-
fileikar eru skilyrði. 

Í Blönduskóla eru um 125 nemendur í 1. – 10. bekk. Skólaárið 2015 
- 2016 verður áfram unnið að innleiðingu þróunarverkefnisins Orð 
af orði og byrjað á innleiðingu framhaldsverkefnisins Hagnýtt læsi 
– merkingarsköpun, miðlun og tjáning og gert er ráð fyrir að allir 
starfsmenn skólans taki þátt í þeirri vinnu. Einnig er verið að vinna 
að sameiginlegri læsisstefnu grunnskólanna í Húnavatnssýslum. 
Á heimasíðunni www.blonduskoli.is er að finna fréttir og myndir 
úr starfi skólans og ýmsar nauðsynlegar upplýsingar.

Blönduós er bær í alfaraleið, með allri helstu þjónustu og fjöl-
breyttum afþreyingarmöguleikum.

Frekari upplýsingar gefur Þórhalla Guðbjartsdóttir skólastjóri 
(thorhalla@blonduskoli.is)
í síma 892-4928. 

Umsóknarfrestur er til 23. júlí nk. og skal umsókn skilað með 
ferilskrá á netfang skólastjóra: thorhalla@blonduskoli.is.

Blönduósbær
Grunnskólakennarar
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Kopar Restaurant við gömlu höfnina í 
Reykjavík leitar af þjóni í sal

Hefur þú ríka þjónustutlund?
Við erum að leita að jákvæðum, brosmildum og dugleg-
um einstaklingum með reynslu af þjónustustörfum.  
Þarf að hafa mikinn metnað, vera útsjónasamur og tala 
ensku reiprennandi.

Upplýsingar hjá Natöschu í síma 567 2700 eða  
koparumsokn@gmail.com

– Tækifæri fyrir metnaðarfullan einstakling -

Leikskólastjóri í Krakkaborg
umsóknarfrestur  til 5. júlí 2015

Flóahreppur auglýsir eftir leikskólastjóra við leikskólann 
Krakkaborg.

Um er að ræða 100% starf. Laun og launakjör eru samkvæmt 
kjarasamningi launanefndar sveitarfélaga og viðkomandi stéttar-
félags. Leikskólinn Krakkaborg er þriggja deilda leikskóli sem 
þjónar um  45 börnum frá 9 mánaða aldri til 6 ára aldurs. Starfsemi 
leikskólans fer fram  í nýju, mjög rúmgóðu  húsnæði í Þingborg við 
Suðurlandsveg.

Leitað er að starfsmanni með leikskólakennaramenntun eða aðra 
uppeldismenntun og reynslu af starfi innan leikskóla. Ráðið verður 
í stöðuna frá 1. ágúst 2015

Gerð er krafa um:
• Leikskólakennaramenntun eða aðra uppeldismenntun.
• Menntun og/eða reynslu af stjórnun og rekstri sbr. 10. gr. laga  
 nr. 87/2008.
• Góða skipulagshæfileika.
• Sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.

Starfssvið:
• Stjórn og ábyrgð á daglegri starfsemi, fjárhagsáætlunum  
 og rekstri.
• Fagleg forysta.
• Ráðningar og stjórnun starfsfólks.
• Vinna með starfsfólki að markmiðum leikskólans.

Lögð er áhersla á :
• Að börnin þroskist og dafni í í leik og starfi. 
• Að börnin fái verkefni við hæfi hvers og eins.
• Gott samstarf og samvinnu við forráðamenn og  
 íbúa sveitarfélagsins. 
• Gott samstarf við grunnskóla sveitarfélagsins, Flóaskóla.

Frekari upplýsingar veita sveitarstjóri Flóahrepps,  
Eydís Þ. Indriðadóttir í síma 480 4370, netfang:  
floahreppur@floahreppur.is og leikskólastjóri Sigríður Birna  
Birgisdóttir í síma 780 5334 , netfang: siggabirna@floahreppur.is

Umsóknum skal skila fyrir 5. júlí 2015, á skrifstofu sveitarfélagsins, 
Þingborg, 801 Selfoss, eða á netfangið floahreppur@floahreppur.
is. Umsóknir skulu merktar “Leikskólastjóri” 

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Lektor í líffræði HÍ, Líf- og umhverfisvísindadeild Reykjavík 201506/644
Doktorsnemi HÍ, sýklafræðideild og lífvísindasetur Reykjavík 201506/643
Doktorsnemi HÍ, Lyfjafræðideild Reykjavík 201506/642
Fulltrúi á skrifstofu Fjölbrautaskóli Vesturlands Akranes 201506/641
Starfsmaður í myntsafn Seðlabanki Íslands Reykjavík 201506/640
Sérfræðingur Samkeppniseftirlitið Reykjavík 201506/639
Forstjóri Íbúðalánasjóður Reykjavík 201506/638
Framhaldsskólakennari Fjölbrautaskóli Vesturlands Akranes 201506/637
Rekstrarstjóri fasteigna Landspítalinn Reykjavík 201506/636
Félagsráðgjafi Laugarásinn Reykjavík 201506/635
Skrifstofumaður Landspítalinn, geðsvið Reykjavík 201506/634
Aðstoðarfólk í umönnun Heilbrigðisstofnun Austurlands EGS/Seyðis.fj. 201506/633
Svæðisstjórar heilsug.stöðva Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201506/632

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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Varmárskóli í Mosfellsbæ 
Laus störf næsta skólaár

Má bjóða þér að taka þátt í metnaðarfullu 
skólastarfi þar sem einkunnarorðin 

Virðing – Jákvæðni – Framsækni - Umhyggja
eru höfð að leiðarljósi

• Grunnskólakennarar – tvær stöður
- Ýmis kennsla á unglingastigi m.a. íslenska. 

Tímabundin afleysing í eitt ár. 
- Dans- og tónmenntakennsla á yngsta og miðstigi 

(80-100%). Tímabundið tilraunaverkefni í eitt ár.

• Stuðningsfulltrúar

• Aðstoðarmatráður í eldhúsi

• Frístundaleiðbeinendur

Umsóknarfrestur um öll störfin er til 26. júní 2015.

Nánari upplýsingar um störfin, menntunar- og hæfnikröfur og 
launakjör er að finna á vef Mosfellsbæjar, mos.is/lausstorf. 

Upplýsingar veita Þóranna Rósa Ólafsdóttir og Þórhildur Elfars-
dóttir skólastýrur í síma 525 0700 eða 899 8465 / 863 3297. 
Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á netfangið thoranna(hjá)
varmarskoli.is eða thorhildur(hja)varmarskoli.is.

Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um. 
Það sakar ekki að hafa samband og heyra í okkur.

Varmárskóli staðsettur við Skólabraut í Mosfellsbæ. Skólinn er í 
tveimur byggingum með rúmlega 700 nemendur og 120 starfs-
menn. Skólinn er staðsettur í náttúruparadís og lögð er áhersla 
á nýtingu umhverfis í námi nemenda. Skólinn er með glæsilega 
útikennslustofu og vorið 2014 flaggaði skólinn Grænfánanum í 
annað skipti.

Starfsfólk óskast
Getum bætt við starfsfólki í heimaþjónustu á höfuðborg-
arsvæðinu og í Reykjanesbæ. Við leitum að jákvæðum 
einstaklingum sem hafa ánægju af því að sinna fólki. 
Umsækjendur þurfa að hafa bíl til umráða og geta hafið 
störf sem fyrst. Frekari upplýsingar fást í síma 519-1400. 

Umsóknum skal skilað inn á heimasíðu Sinnum,  
www.sinnum.is 

Yfirvélstjóri
Yfirvélstjóri óskast á snjókrabbaskip í Noregi 

vélastærð 1000 kw.

Upplýsingar gefur Gísli í s.8937090.

 

Kennsla í námsveri Ölduselsskóla.

Fá hausti er laus staða kennara til að sinna sér- og 
stuðningskennslu á unglingastigi Ölduselsskóla. 
Kennsla fer bæði fram í námsveri og í almennum 
námshópum. Réttindi til að starfa sem sérkennari í 
grunnskóla æskileg.

Hæfnikröfur:
• 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    

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

margbreytilega samfélag sem borgin er.

kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Aðstoðarleikskólastjóri í leikskólann
Austurkór

· Leikskólakennari í leikskólann Austurkór

· Deildarstjóri í leikskólann Núp

· Leikskólakennari í leikskólann Núp

· Aðstoðarmatráður í leikskólann Rjúpnahæð

· Leikskólakennarar í leikskólann Rjúpnahæð

· Leikskólasérkennari í leikskólann Rjúpnahæð

Grunnskólar

· Skólaliðar í dægradvöl í Vatnsendaskóla

· Grunnskólakennari í Vatnsendaskóla

· Grunnskólakennari á miðstig í Salaskóla

· Grunnskólakennari á yngsta stig í Salaskóla

Velferðarsvið

· Móttökuritari á velferðarsvið Kópavogsbæjar

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

Verslunarstjóri hjá
Jóa Fel Hringbraut

Óskum eftir að ráða verslunarstjóra 
til framtíðarstarfa í bakarí Jóa Fel 
við Hringbraut (JL húsið)
Viðkomandi þarf að sjá um vaktaskipun, starfs-
mannaráðningar, innkaup og allan daglegan 
rekstur á bakaríinu.
Æskilegt að viðkomandi sé ekki yngri en 25 ára 

Viðkomandi þarf að hefja störf sem fyrst.
Vinsamlegast skilið inn umsóknum á 

síma 863 7579.

Holtagarðar - Smáralind - Kringlan - Garðabær - Hringbraut

www.joifel.is

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 

radum.is
Við finnum rétta starfsfólkið
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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. 

Seðlabanki Íslands er sjálfstæð stofnun í eigu íslenska ríkisins en lýtur sérstakri stjórn. Seðlabankinn 
fer með stjórn peningamála á Íslandi og er meginmarkmið hennar stöðugleiki í verðlagsmálum. Seðla-
bankinn skal ennfremur stuðla að fjármálastöðugleika og sinna viðfangsefnum sem samrýmast hlutverki 
hans sem seðlabanka, svo sem að varðveita gjaldeyrisvarasjóð og stuðla að virku og öruggu fjármála-
kerfi, þ.m.t. greiðslukerfi í landinu og við útlönd.

Laust starf hjá Seðlabanka Íslands

Starfsmaður í myntsafni

Helstu verkefni:
• Fylgjast með fáanlegu safnefni.
• Val, skráning, ljósmyndun og frágangur á safnefni.
• Upplýsingaþjónusta við almenning.
• Aðstoð við innlenda og erlenda fræðimenn á sviði 

myntfræði.
• Upplýsingagjöf í heimslista fyrir mynt og seðla.
• Leiðsögn í sýningarsal.
• Undirbúningur og uppsetning sýninga safnsins og 

aðstoð við sérsýningar utan safns.

Hæfniskröfur:
• Mjög góð innsýn í útgáfu myntar og seðla, bæði íslenskra 

sem erlendra, nýrra og gamalla.
• Þekking á einkagjaldmiðlum og notkun þeirra.
• Þekking á helstu gæðaflokkunarkerfum myntar og seðla.
• Færni í mannlegum samskiptum og geta til að halda

kynningar og veita leiðsögn á íslensku og ensku.
• Góð tölvukunnátta nauðsynleg og kunnátta í ljósmyndun og 

myndvinnslu er kostur.

starfsmannamála, innri upplýsingaþjónustu. Um er að ræða 50-100% starfshlutfall með starfsstöð í Reykjavík.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Dóra Guðný Sigurðardóttir, forstöðumaður innri upplýsingaþjónustu, í síma 569-9600.

Sótt skal um starfið á heimasíðu Seðlabanka Íslands, www.sedlabanki.is. Umsóknir gilda í sex mánuði. Öllum umsóknum verður 
svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Við ráðningar í störf hjá Seðlabanka Íslands er tekið mið af jafnréttisstefnu
og jafnréttisáætlun bankans. Umsóknarfrestur er til og með 6. júlí 2015. 

Atvinna
Óskum eftir vönum  

bílstjórum, vélamönnum  
og verkamönnum

til vinnu við vegagerð, gatnagerð og lagnir.

Umsóknir sendist á gisli@gvgrofur.is

Vélvirki / Bifvélavirki / Vélstjóri
Óskum eftir starfsmanni á verkstæði okkar.

Umsóknir sendist á gisli@gvgrofur.is

G.V .  gröfur  ehf .
Fros tagötu  4  a
603  Akureyr i

G.V .  gröfur  ehf .
Fros tagötu  4  a
603  Akureyr i

Starfslýsing: 
  Umsjón með viðhaldi tækja.
Eftirlit með ástandi tækja.
Almenn vinna við viðgerðir tækja.

Hæfniskröfur:
Þarf að vera vanur viðhaldsvinnu 

    á stærri bílum og vinnuvélum.
Þarf að geta unnið sjálfstætt.
Þarf að vera skipulagður.
Þarf að hafa meirapróf.

ELSKAR ÞÚ 
BÆKUR?

Fyrirtæki með frábæran hóp starfs-

manna þarf að bæta einum við.  

Við leitum að jákvæðum og duglegum 

einstaklingi til að taka við verslunar-

stjórn í búðinni okkar á Fiskislóð.

  Daglegur rekstur verslunarr
  Framsetning vöru
  Mönnun vakta
  Umsjón með birgðastýringu og vöruflæðið
  Ýmis önnur verkefni

  Góð almenn tölvukunnátta
  Skipulagshæfni og nákvæmni
  Frumkvæði og sjálfstæði
  Geta til að vinna undir álagi
  Reynsla af verslunarrekstri kostur
  Ástríða fyrir bókum nauðsynleg

VERK- OG ÁBYRGÐARSVIÐ

HÆFNISKRÖFUR

Vinsamlegast sendið umsókn á 
atvinna@forlagid.is fyrir 29. júní nk.
Farið verður með allar umsóknir 
sem trúnaðarmál.

 www.forlagid.is  – alvöru bókabúð á netinu 

REIKNAÐU
DÆMIÐ

á 365.is

365.is      Sími 1817
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Starfsmenn óskast til 
afleysinga á Stór- 

höfuðborgarsvæðinu

• Reykjavík
• Akureyri
• Selfoss
• Akranes
• Hveragerði Sími 554 6088 • hreint@hreint.is • www.hreint.is 43

3.
09

6

Hreint ehf. óskar eftir að ráða starfsmenn 
til afleysinga á Stórhöfuðborgarsvæðinu. 
Leitað er að starfsmanni sem er jákvæður, þjónustu-
lundaður, skipulagður og sjálfstæður í vinnubrögðum.

Upplýsingar eingöngu veittar hjá Örnu 
Kristínu Harðardóttur með tölvupósti á 
arna@hreint.is

Skilyrði fyrir ráðningu:
• Hreint sakavottorð
• Vera 20 ára eða eldri
• Góð kunnátta í ensku eða íslensku

Áhugasamir eru beðnir um að leggja 
inn umsókn á http://atvinna.hreint.is

WE SEEK POSITIVE PEOPLE TO
ADD TO OUR KITCHEN STAFF

VID LEITUM AD JÁKVÆDU
FÓLKI TIL STARFA Í ELDHÚSI

SALARY IS NEGOTIABLE
FOR THE RIGHT PEOPLE.

GLENNMOYLE@GMAIL.COM

LAUN ERU SAMKOMULAGSATRIDI.

PLEASE CONTACT IF YOU ARE INTERESTED

ÁHUGASAMIR HAFI SAMBAND VID

  L
   

  A

UN   
DROM

     AT

   C A F      
E 

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

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

Sterk tengsl í 
íslensku atvinnulífi  
www.hagvangur.is

radum.is
Við finnum rétta starfsfólkið
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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.

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.

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

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.

sími: 511 1144
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Til hvers að auglýsa ?

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

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

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

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

Til hvers að auglýsa ?

Með starf
fyrir þig

Með starf
fyrir þig

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

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

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

www.stra.is

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.

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

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

Kopar Restaurant við gömlu höfnina í 
Reykjavík leitar af þjóni í sal

Hefur þú ríka þjónustutlund?
Við erum að leita að jákvæðum, brosmildum og dugleg-
um einstaklingum með reynslu af þjónustustörfum.  
Þarf að hafa mikinn metnað, vera útsjónasamur og tala 
ensku reiprennandi.

Upplýsingar hjá Natöschu í síma 567 2700 eða  
koparumsokn@gmail.com
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Til sölu: Sorpsamlag Þingeyinga ehf.

Hef til sölumeðferðar einkahlutafélagið Sorpsamlag 
Þingeyinga ehf. Helstu eigur félagsins eru fasteignin að 
Víðimótum 3, Húsavík, auk lausafjár sem rekstri brennslu-
stöðvar og böggunarstöðvar fylgir. Starfsemi félagsins 
hefur tekið breytingum þar sem nýverið hefur verið gerður 
verksamningur um söfnun, flutning og afsetningu úrgangs 
o.fl. 
Allar nánari upplýsingar veitir Hilmar Gunnlaugsson 
hæstaréttarlögmaður og löggiltur fasteigna- og fyrirtækja-
sali í síma 580 7902 eða netfangið hilmar@sokn.is. 

Tillaga að deiliskipulagi fyrir  
akstursíþróttir við Krýsuvíkurveg.

 
Bæjarstjórn Hafnarfjarðar samþykkti á fundi sínum þann 
1. október 2014 að auglýsa tillögu að deiliskipulagi ásamt 
umhverfisskýrslu fyrir svæði akstursíþróttafélags Hafnar-
fjarðar við Krýsuvíkuveg  í samræmi við 41. gr. skipulags-
laga nr. 123/2010. 
 
Meginmarkmið með tillögunni er að skilgreina nánar svæði 
sem er notað verður til akstursíþrótta og bæta þar með 
aðstöðu til hraðakeppna í ýmsum akstursgreinum ásamt 
því að gera ráð fyrir ökukennslu innan deiliskipulagssvæð- 
isins.   Markmiðið er einnig að stuðla að auknu umferðar- 
öryggi með því að færa þessa grein akstursíþrótta inná þar 
tilgert svæði og eins að sporna við utanvegaasktri. 
 
Deiliskipulagið verður til sýnis á skipulags- og byggingar- 
sviði Hafnarfjarðar Norðurhellu 2,  frá 18.júni – 29. júlí 2015 
og þeim sem telja sig hagsmuna eiga að gæta er gefinn 
kostur á að gera skriflegar athugasemdir við tillöguna 
innan þess tíma og skila athugasemdum á netfangið: 
berglindg@hafnarfjordur.is
Einnig er hægt að skoða deiliskipulagstillöguna á forsíðu 
vefs Hafnarfjarðarbæjar www. hafnarfjordur.is. Allar  
upplýsingar eru veittar á skipulags- ogbyggingarsviði. 
 
 
Þeir sem ekki gera athugasemdir við tillöguna innan 
tilskilins frests teljast samþykkir henni. Vegna formsgalla í 
síðustu auglýsingu þarf að auglýsa deiliskipulagið að nýju. 
 

Skipulags- og byggingarsvið Hafnarfjarðar

ÚTBOÐ
20091 Hjartaþræðingartæki fyrir Landspítala Fossvogi 

Ríkiskaup fyrir hönd Landspítala óskar eftir tilboðum í 
hjartaþræðingartæki (Digital Electophysiology Cardiac 
Interventional X-ray imaging system) sem staðsett verður á 
Hringbraut. Nánari upplýsingar eru í útboðsgögnum sem eru 
aðgengileg á vefsvæði Ríkiskaupa www.rikiskaup.is. Tilboð 
verða opnuð 27. ágúst 2015 kl.11.00 hjá Ríkiskaupum.

ÚTBOÐ
20095 Stjórnkerfi vararafstöðvar fyrir Landspítala Fossvogi
  
Ríkiskaup, fyrir hönd Landspítala, óska eftir tilboðum í 
stjórnkerfi fyrir vararafstöð sem staðsett er í Fossvogi.  
Nánari upplýsingar eru í útboðsgögnum sem eru aðgengileg 
á vefsvæði Ríkiskaupa www.rikiskaup.is Tilboð verða opnuð 
28. júlí 2015 kl.11.00 hjá Ríkiskaupum.

www.gardabaer.is

Tækni- og umhverfissvið

ÚTBOÐ
Garðabær, Orkuveita Reykjavíkur-Veitur 
ohf. (ORV), Gagnaveita Reykjavíkur og 
Míla ehf, óska í sameiningu eftir 
tilboðum í verkið.   

GARÐAFLÖT Í GARÐABÆ  
GÖTUR OG VEITUR - ENDURNÝJUN 2015 

Verkið felst í endurnýjun á yfirborðsefnum, 
utan akbrautar, og veitukerfum götunnar 
Garðaflatar og hluta Lindarflatar og 
Hagaflatar, auk endurnýjunar heimæða inni 
á lóðum. 

Helstu magntölur verksins eru:
• Steyptur rennusteinn 1000 m
• Steyptar gangstéttar 1700 m²
• Malbikaðir fletir 1200 m²
• Þökulagðir fletir 1100 m²
• Hellulagnir 300 m²
• Jarðvinna vegna endurnýjunar 
 vatnsveitu 950 m
• Hitaveitulagnir 950 m
• Strenglagnir - rafstrengir 4800 m
• Ídráttarrör 7700 m

Verkinu skal að fullu lokið þann 
15. október 2015.

Útboðsgögn á rafrænu formi verður hægt að 
sækja án endurgjalds á vef Garðabæjar,  
www.gardabaer.is,  frá og með 
þriðjudeginum 23. júní n.k.

Tilboðum skal skilað á Bæjarskrifstofur 
Garðabæjar, Garðatorgi 7 í Garðabæ, eigi 
síðar en föstudaginn  3. júlí  2015  kl. 11.00.    
Verða þau þá opnuð þar að viðstöddum 
þeim bjóðendum sem þess óska.
  
Bæjarverkfræðingurinn í Garðabæ

sími: 511 1144

www.gardabaer.is

Tækni- og umhverfissvið

ÚTBOÐ
Garðabær óskar eftir tilboðum í verkið:

URRIÐAHOLT
YFIRBORÐSFRÁGANGUR 2015

Verkið felst í jarðvegsskiptum, landmótun, 
upphækkun brunna og niðurfalla, gerð 
kantsteina, malbikun gatna og stíga, 
hellulögn og almennum yfirborðsfrágangi í 
nýju íbúðahverfi í Urriðaholti.

Verkinu skal lokið fyrir 15. október 2015.

HELSTU MAGNTÖLUR ERU:
Heflun og þjöppun yfirborðs 2.300 m²
Jöfnunarlag/mulningur  445 m²
Gróðurmold 245 m³
Malbikun 5.450 m²
Hellulögn 2.185 m²
Forsteyptur kantsteinn 1.385 m
Sögun á hellum 800 m
Grasgrindur 155 m²
Upphækkun á brunnum 34 stk
Upphækkun á niðurföllum 22 stk

Útboðsgögn er hægt að nálgast hjá Eflu 
verkfræðistofu, föstudaginn 19. júní 2015, 
Höfðabakka 9, 110 Reykjavík.

Tilboð verða opnuð hjá Eflu verkfræðistofu, 
Höfðabakka 9, 110 Reykjavík, föstudaginn 3. 
júlí 2015, kl. 14.00 að viðstöddum þeim 
bjóðendum er þess óska.



AndriÞórunn Kristján ArnaStefán Kristín LáraHannes Bjarni VenniJóhanna Gunnar Þórey Harpa MagnúsAnton

Gunnarsbraut 42
105 REYKJAVÍK

Mikið endurnýjuð hæð auk bílskúrs. Húsið stendur 
við endalóð með stórum og grónum garði. Búið 
er að endurnýja dren og skólp að hluta. Eldhús, 
baðherbergi, innihurðir og gólfefni endurnýjað.

STÆRÐ: 123,7 fm HÆÐ        HERB: 3

38.900.000
Heyrumst
Stefán   892 9966

Laugarnesvegur 80
105 REYKJAVÍK

Rúmgóð 3ja herbergja íbúð á 1.hæð.  Íbúðin 
skiptist í tvö svefnherbergi, stofu, baðherbergi 
og eldhús og henni fylgir herbergi í kjallara með 
aðgangi að sturtu og salerni og tvær sérgeymslur.

STÆRÐ: 93 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

30.900.000
Heyrumst
Venni   699 7372

OPIÐ HÚS    21. júní 17:00 – 17:30

Álfkonuhvarf 33
203 KÓPAVOGUR

4ra herbergja endaíbúð á 2. hæð í lyftublokk. 
Íbúðinni fylgir stæði í bílageymslu. Íbúðin er 
nýmáluð og laus til afhendingar. Flott útsýni og 
gott húsfélag.

STÆRÐ: 131 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

36.900.000
Heyrumst
Venni   699 7372

OPIÐ HÚS    21. júní 18:00 – 18:30

Boðaþing 2
203 KÓPAVOGUR

Glæsileg og rúmgóð fjögurra herbergja íbúð á 
fyrstu hæð með verönd og stæði í bílageymslu. 
Vandað lyftuhús á vinsælum stað. Stutt í skóla, 
leikskóla, verlsun og útivistarsvæði.

STÆRÐ: 146,1 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

44.900.000
Heyrumst
Stefán   892 9966

Furugrund 44
200 KÓPAVOGUR

Nýjar íbúðir í tveggja hæða fjölbýli í grónu 

til afhendingar við kaupsamning fullbúnar á 
gólfefna.

STÆRÐ: 108,5-110,6 fm    FJÖBÝLI   HERB: 4-7

37.9 - 38.9 M
Heyrumst
Kristján   696 1122

Sigurhæð 7
210 GARÐABÆR

Mjög fallegt einbýlishús með bílskúr í Garðabæ. 
Skiptist í rúmgóða stofu, þrjú svefnherbergi, eld-
hús, baðherbergi með glugga, þvottahús og 34 fm 
bílskúr og upphituðu bílaplani. Frábær staðsetning. 

STÆRÐ: 182,4 fm EINBÝLI       HERB: 4

59.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008

OPIÐ HÚS    21. júní 14:00 – 14:30

Logasalir 10
201 KÓPAVOGUR

rúmgóðum herbergjum. Húsið er 237 fm og 
bílskúrinn 36,9 fm. Stór og góður pallur er við 
húsið með heitum potti

STÆRÐ: 273,9 fm EINBÝLI       HERB: 6

64.900.000
Heyrumst
Kristján   696 1122

Haukalind 6
201 KÓPAVOGUR

Mjög fallegt og mikið endurnýjað 6 herbergja 
raðhús á tveimur hæðum á frábærum útsýnis-
stað við Haukalind 6 í Kópavogi.

STÆRÐ: 221,4 fm RAÐHÚS      HERB: 6

62.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702

OPIÐ HÚS    23. júní 17:30 – 18:00 OPIÐ HÚS    22. júní 17:00 – 17:30



OPIÐ HÚS

Trausti fasteignasala, trausti@trausti.is, s.546-5050, Vegmúla 4, 108 Reykjavík

Laugarásvegur 60 - OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS MIÐVIKUD. 24. JÚNÍ FRÁ KL. 17:00 – 17:30 
Rúmlega 230 fm. glæsilegt einbýlishús á þessum eftirsótta stað í Reykjavík. Húsið stendur neðan 
vegar og er með stóran, skjólgóðan og gróinn suðurgarð. Stutt er í eitt vinsælasta útivistarsvæði 
Reykvíkinga - Laugardalinn.Húsið er teiknað af Skarphéðni Jóhanns syni, einum fremsta arkitekt 
Íslendinga á síðustu öld og var það byggt árið 1962. Einstakt tækifæri! 
Nánari upplýsingar veitir: Kristján Baldursson hdl. og lögg. fast. í s: 867-3040  
eða á kristjan@trausti.is

Stærð: 231.8
Verð 88 m

Kristján Baldursson hdl.
Löggiltur fasteignasali 

og leigumiðlari 

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

Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

HH Ráðgjöf er alhliða ráðningarþjónusta og við státum okkur af því að veita framúrskarandi
þjónustu hvort sem um ræðir ráðningu ófaglærðra, faglærðra eða sérfræðinga.

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is

 Vinnusparnaður                    
Við vinnum úr umsóknum, leitum í gagnagrunni okkar, 
tökum forviðtöl og öflum umsagna. 

 Markviss leit                         
Sérskrifaður hugbúnaður gerir leit afar markvissa og 
tryggir að við finnum hæfasta einstaklinginn.

 Þriggja mánaða ábyrgð        
Ef starfsmaður hættir störfum innan þriggja mánaða er 
ráðning í hans stað án endurgjalds.

 Ekkert staðfestingargjald
Við leggjum áherslu á að rækta árangursríkt og ánægjulegt 
langtímasamband við viðskiptavini okkar og því greiðir þú 
ekkert ef ekki verður af ráðningu.

 Fjöldi hæfra umsækjenda
Fjöldi umsækjenda er á skrá í almennum gagnagrunni 
okkar sem tryggir að við finnum rétta einstaklinginn 
fyrir starfið.

 Fjölbreyttar þjónustuleiðir
Í boði eru fjölbreyttar þjónustuleiðir sniðnar að þörfum 
og væntingum viðskiptavina okkar. Þú finnur lausnina 
hjá okkur.

 Reynsla og þekking
Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmanna-
mála sem búa m.a. yfir mikilli reynslu af ráðningum og 
hagnýtri menntun.

 Sanngjarnt verð
Bjóðum mjög hagstætt og samkeppnishæft verð á 
þjónustu okkar. Gerðu verðsamanburð!

HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita
afburðarþjónustu og finna réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við ráðningu starfsfólks. 

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:





Eignatorg kynnir: Glæsilegt, vandað og afar 
vel skipulagt 134,9 fm sumarhús á einni hæð 
sem mun standa á 10.000 fm eignarlóð í landi 
Kiðjabergs í Grímsnes- og Grafningshreppi. 
Golfvöllur GKB er á svæðinu og örstutt er í 
margs konar þjónustu sem til staðar er í ná-
grenninu, s.s. verslun, sundlaug og veitinga-
sala.
Fyrir liggja samþykktar teikningar og er 
mögulegt að fá eignina keypta á mismunandi 
byggingarstigum. Einnig er mögulegt að hafa 
áhrif á hönnun hússins og frágang.
 

Ásett verð miðast við að húsið sé fullfrágengið að utan með frágengnum sólpalli en fokhelt að innan, 
rafmagn og kalt vatn komið inn. Í undirbúningi er að leggja hitaveitu á svæðinu og er stefnt á að því verði 
lokið haustið 2016. Um er að ræða vandaðan byggingaraðila. Allar nánari upplýsingar veitir Björgvin 
Guðjónsson löggiltur fasteignasali í síma 510-3500 / 615-1020 eða bjorgvin@eignatorg.is

Kiðjaberg

Eignatorg fasteignasala Skipholt 50b, 105 Reykjavík

Björgvin Guðjónsson
Löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali - 
Löggiltur leigumiðlari

Til leigu jarðirnar Mið-Garðar  
og Syðstu-Garðar, Borgarbyggð 
Arion banki hf. auglýsir til leigu jarðirnar Mið-Garða  
(landnr. 136073) og Syðstu-Garða (landnr. 136082),  
Borgarbyggð. Um er að ræða land þ.m.t. ræktun, útihús 
og íbúðarhús. Jarðirnar leigjast saman.

Á Mið-Görðum eru helstu mannvirki íbúðarhús. 
Fjós byggt 1985 með 32 básum og stíum fyrir geldneyti og 
áföstu mjólkurhúsi.  Mjaltabás með átta tækjum og 2.500 
lítra mjólkurtankur ásamt fylgibúnaði. Flatgryfja, hlaða og 
hesthús.

Á Syðstu-Görðum eru helstu mannvirki íbúðarhús, 
hesthús, geymslur og flatgryfja sem er til helminga hlaða 
og hjarðfjós.

Samkvæmt Þjóðskrá Íslands er land jarðanna talið vera 
samtals um 450 hektarar og þar af ræktun 67 hektarar en 
hún mun vera talsvert stærri.  

Jarðirnar henta fyrst og fremst til kúabúskapar þ.e. mjólkur- 
og nautakjötsframleiðslu. Kröfur eru gerðar um menntun  
í búfræðum eða reynslu af búrekstri.  
Gerður verður tímabundinn leigusamningur en að honum 
loknum kemur til greina að selja leigutaka jarðirnar ásamt 
öllu því sem þeim tilheyrir.

Umsóknir/tilboð um leigu sendist undirrituðum í síðasta 
lagi 10. júlí 2015. Í þeim komi fram upplýsingar um menntun 
og reynslu umsækjanda af búrekstri ásamt hugmyndum 
um búrekstur á jörðunum og framtíðarsýn hvað það varðar.   
Áskilinn er réttur til að taka hvaða tilboði sem er eða hafna 
þeim öllum. Allar nánari upplýsingar á skrifstofu.

LIT ehf.
Ingi Tryggvason hrl. löggiltur fasteignasali
Borgarbraut 61, 310 Borgarnes
s. 437 1700, gsm 860 2181
netfang: ingi@lit.is • veffang: lit.is 

Við hjá Byr fasteignasölu tökum vel á móti þér

Austurmörk 4, Hveragerði • s. 483 5800 • gsm 895 9098 • byrfasteign.is

72fm raðhús með einu svefnherbergi. Glæsilegt útsýni yfir Laugar-
vatn. Innan við klukkustund frá Reykjavík yfir Lyngdalsheiði. 
Lækkað verð: 15.900.000,-

Opið hús á morgun, sunnudag frá kl. 13:00-15:00

Háholt 10b – Laugarvatni 

OPIÐ HÚS

Glæsilegt 193,6fm, 4ra herb. einbýlishús í hjarta Hveragerðis með 
lagnakjallara undir öllu húsinu með fullri lofthæð. Fallegur verð- 
launagarður með palli, grillhúsi og heitum potti. Verð: 52.000.000,-

Opið hús á morgun, sunnudag frá kl. 14:00-16:00

Þórsmörk 5 – Hveragerði

OPIÐ HÚS

Drífa Þrastardóttir
Lögg. fasteignasali
gsm: 663 8600

Soffía Theodórsdóttir
Lögg. fasteignasali
gsm: 776 5800

leitar að 

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir 

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

sími: 661 2100
oskar@miklaborg.is

Heil húseign eða skrifstofuhæð 
300-350 fermetrar

Staðsetning miðsvæðis í Reykjavík

Góð aðkoma og gott skipulag

Stæði á lóð eða í bílageymslu er mikill kostur

Ákveðin kaup og 
góðar greiðslur í boði 

til kaups fyrir fjársterkan aðila húsnæði fyrir 
skrifstofur í miðbæ Reykjavíkur eða nágrenni

íSími
568 2444

Sími
568 2444

Suðurlandsbraut 54 - við Faxafen - 108 Reykjavík
– www.asbyrgi.is

Ingileifur Einarsson, Lögg. fasteignasali.

Dagverðarness. Tvö svefnherbergi. Björt og rúmgóð stofa. Í 
húsinu er góð raflögn og hiti er rafmagnskynding. Við húsið er 
mjög stór verönd og timburpallar. Langt er í næstu bústaði. Húsið 
er á eignarlóð að stærð 2,500 fm. sem er skógi vaxin frá náttúr-
unnar hendi. Einstakt útsýni er úr húsinu sem stendur hátt og er 
útsýni yfir Skorradalsvatnið og til vesturs sést í Snæfellsjökul. 
Verð 18.0 millj.

Dagverðarnes 35 Skorradal
Ingileifur Einarsson I il if
Löggiltur fasteignasali.

Save the Children á Íslandi
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