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Framleiðslustjóri
Þörungaverksmiðjan hf.

Þörungaverksmiðjan hf. á Reykhólum sækir 

þang- og þara í Breiðafjörðinn og framleiðir mjöl 

af háum gæðum. Nýting sjávargróðurs er vottuð 

sem sjálfbær og vinnasla og afurðir eru lífrænt 

vottaðar. Ársverk eru um 20 í verksmiðju og á 

skipi félagsins auk verktaka á slátturprömmum 

þess. Ársvelta er um 500milljónir kr. Afurðir 

eru að langmestu leyti fluttar út og m.a. 

nýttar til framleiðslu fóðurbætis, áburðar og 

snyrtivara auk alginats sem notað er í matvæla- 

og lyfjaframleiðslu. Þörungaverksmiðjan er að 

stærstum hluta í eigu FMC Health and Nutrition 

(71%) og Byggðastofnunar (28%). Rekstur 

Þörungaverksmiðjunnar hefur gengið vel og er 

fyrirhugað að efla hann frekar á komandi árum. 

Á Reykhólum er mikil náttúrufegurð. Þar er m.a. 

grunnskóli, leikskóli, heilsugæsla, dvalarheimili, 

verslun, sundlaug, bókasafn og önnur þjónusta. 

Nánari upplýsingar veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is). 
Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is. Henni þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf á íslensku og ensku. 
Umsóknarfrestur er til og með 19. júlí 2015. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir  sem trúnaðarmál og þeim 
svarað. 

Menntunar- og hæfniskröfurHelstu verkefni

Þörungaverksmiðjan hf. á Reykhólum óskar eftir að ráða framleiðslustjóra. Framleiðslustjóri hefur 
yfirumsjón með framleiðslu og búnaði verksmiðjunnar og gegnir mikilvægu hlutverki varðandi 
strangar kröfur um öryggi og umhverfismál.

Í boði er áhugavert og krefjandi starf í fallegu umhverfi Reykhóla með góðum kjörum og húsnæði.

Intellecta Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.

 
 

Sérfræðingur í verðbréfamiðlun
H.F. Verðbréf leita að metnaðarfullum sérfræðingi í verðbréfamiðlun.  
Um er að ræða krefjandi, ábyrgðarfullt og spennandi starf fyrir réttan  
aðila sem hefur framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum  
og brennandi áhuga á fjármálamörkuðum.

Nánari upplýsingar 
veitir forstöðumaður 
markaðsviðskipta  
H.F. Verðbréfa.

Adrian Sabido
adrian@hfverdbref.is

Starfssvið
 –  Miðlun skuldabréfa og hlutabréfa
 –  Greining viðskiptatækifæra á markaði
 – Kynningar til fjárfesta og öflun viðskiptavina

Hæfniskröfur
 –  Háskólapróf í viðskiptafræði, hagfræði, verkfræði 
  eða sambærileg menntun
 –  Próf í verðbréfaviðskiptum æskilegt
 –  Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
 –  Skipulögð og vönduð vinnubrögð
 –  Reynsla af fjármálamarkaði æskileg

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu  
hefur verið tekin. Fullum trúnaði heitið.

Umsækjendur sendi starfsumsókn og ferilskrá á netfangið  
adrian@hfverdbref.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 6. júlí.
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—  V E R S L U N A R S TJ Ó R I  —

Vegna aukinna umsvifa óskar Geysir eftir að ráða 
öflugan einstakling í starf verslunarstjóra í Reykjavík. 

Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi sem er ábyrgur í starfi.

Starfssvið:
Ábyrgð á rekstri verslunar

Umsjón með útliti og framsetningu verslunar
 Starfsmannamál

Birgðaumsjón, vörupantanir og uppgjör 
 Þjónusta og samskipti við viðskiptavini

Hæfniskröfur:
Reynsla af verslunarstjórn og mannaforráðum er kostur

Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð
Góð tölvukunnátta er nauðsynleg

Tungumálakunnátta
Jákvætt viðmót og rík þjónustulund

Framúrskarandi samskiptahæfileikar

Umsóknarfrestur er til og með 7. júlí nk. Umsækjendur eru vinsamlegast 
beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Capacent, www.capacent.is. 

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningar-
bréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur 

fyrir hæfni viðkomandi í starfið. 

Nánari upplýsingar veitir Katrín Ólöf Egilsdóttir 
(katrin.egilsdottir@capacent.is) hjá Capacent ráðningum.

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

– 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” 

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.:
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Vinnutími er mán-fim 14-18:30, fös 14-19:00 og annan hvern laugar- 
dag 10-18, möguleiki á meiri aukavinnu ef óskað er .

Umsækjandi þarf að hafa jákvætt viðmót og brennandi áhuga á 
sölumennsku og ekki verra ef viðkomandi er með reynslu af  
verslunarstörfum. Þarf að geta hafið störf í ágúst eða sem fyrst.

Áhugasamir vinsamlegast sendið umsókn, ásamt ferilskrá með 
mynd á netfangið mjkringlan@gmail.com merkt “UMSÓKN” 

Umsóknarfrestur er til og með föstudagsins 3 júlí.

Verslunin Marta Jónsson óskar 
eftir starfskrafti í Kringluna

Starfshlutfall er uþb. 75 %. Laus störf hjá Akraneskaupstað
Eftirfarandi störf eru laus til umsóknar:

•  Starf verkefnastjóra á skipulags- og umhverfissviði

•  Störf leikskólakennara í Leikskólunum Akra- og Teigaseli

•  Starf við íþróttamannvirki Akraneskaupstaðar

•  Starf þroskaþjálfa/iðjuþjálfa í Brekkubæjarskóla

Sótt er um rafrænt á heimasíðu Akraneskaupstaðar 
á þar til gerðu eyðublaði

Nánari upplýsingar að finna á www.akranes.is
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EINHOLT 2   |   105 REYKJAVÍK   |   STAY@STAY.IS   |   STAY.IS

Stay Apartments er framsækið fyrirtæki með valinn mann í hverju rúmi. Vinnutími 
er frá 9-17 virka daga. Viðkomandi þarf að hafa reynslu í þrifum, vera sjálfstæður, 
stundvís og drífandi einstaklingur. Ef þú ert rétti aðilinn þá endilega sendið okkur umsókn 
ásamt ferilskrá á halldor@stay.is.

Stay Apartments is an apartment hotel with ambitious employees. Work hours are 
9-17 week days. If you are an ambitious, independent, punctual, and empowering 
individual then please send us your CV to halldor@stay.is.

270.000 KR. 
Í DAGVINNU FYRIR ÞRIF 
HJÁ STAY APARTMENTS

270.000 KR. FOR A DAY JOB 
CLEANING AT STAY APARTMENTS

FJARÐABYGGÐ 
fjardabyggd.is

Spennandi starf hjá 
Fjarðabyggð 
Fjölskyldusvið

Skólastjóri Grunnskóla Fáskrúðsfjarðar

Umsóknarfrestur er til og með 5. júlí.

Nánari upplýsingar um starfið og umsóknareyðublöð eru á vef 
sveitarfélagsins, fjardabyggd.is.
 
Umsóknareyðublöð má einnig nálgast í afgreiðslu bæjarskrif-
stofunnar Hafnargötu 2, Reyðarfirði og í þjónustugáttum bókasafna.
 
Öll laus störf hjá Fjarðabyggð eru auglýst á vef sveitarfélagsins.

Fjarðabyggð er fjölmennasta sveitarfélag Austurlands með um 4.700 íbúa.
Hjá sveitarfélaginu starfa liðlega 450 manns, þar af rúmur helmingur hjá leik- og 
grunnskólum. Í skólum Fjarðabyggðar ríkir góður starfsandi og er samstarf gott á 
milli þeirra og annarra mennta- og fræðslustofnana í sveitarfélaginu. Bæjar- og 
byggðakjarnar í Fjarðabyggð eru Brekkuþorp í Mjóafirði, Neskaupstaður í 
Norðfirði, Eskifjörður, Reyðarfjörður, Fáskrúðsfjörður og Stöðvarfjörður.
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Carbon RRecycling International (CRI) er íslenskt frumkvöðla--fyrirtæki með höfuðstöðvar í Reykjavík sem endurvinnur koltvísýring úr útblæstri iðn-- eða orkuvera og umbrreytir í endurnýjanlegt 
eldsneyti, metanól sem blanda má við bensín eða nota til framleiðslu á lífdísil og öðru bílaeldsneyti. Endurvinnsla koltvísýriings dregur úr losun gróðurhúsalofttegunda. Fyrirtækið rekur fyrstu 
vverksmiðju sinnar tegundar í heiminum við hlið orkuversins við Svartsengi í Grindavík. Hjá fyrirtækinu starfa nú um 30 manns.
CCarbon Recycling International  (CRI) captures CO2 from industrial emissions and converts to renewable methanol fuel to be blended into gasoline for unmodifieed vehicles. Capture of CO2 
rreduces emissions of greenhouse gases. The company is currently constructing the first factory of its kind in Svartsengi.. 

Carbon Recycling International seeks a chemical engineer with 
specialisation in process engineering to join the team of 
Engineering & Projects.
Most important tasks of the job:
Design unit operations and processes. Optimise unit operations and 
processes in terms of efficiency and economy (Capex/Opex). Create and 
update process flow diagrams (PFD), process data sheets (PDS), and piping 
and instrumentation diagrams (P&ID). HAZOP studies. Procurement, 
including inspections such as factory and site acceptance tests (FAT/SAT), 
preparation of purchase orders and participation in contracting. Project 
coordination, including preparation of work orders. Create workflow 
processess related to quality assurance, documentation and operation. 
Qualifications 
M.Sc. degree in chemical engineering with specialisation in process 
engineering
A proven track record in professional engineering and experience in 
working in multidisciplinary projects.

Process engineer reports to Director of Engineering & Projects. Location is 
at the company s HQ in Reykjavík together with location for shorter 
periods of time at the GO Plant in Svartsengi and abroad.

Efnaverkfræðingur/Chemical Engineer

Chemical Engineer
Carbon Recycling International, CRI ehf, auglýsir eftir 
efnaverkfræðingi með sérhæfingu í hönnun framleiðsluferla til 
starfa á verkfræði- og verkefnasviði fyrirtækisins. 
Helstu verkefni:
Hönnun framleiðslueininga- og ferla. Bestun framleiðslueininga- og
ferla m.t.t. Nýtni og kostnaðar. Sköpun og uppfærslu ferilflæðirita
(PFD), ferilupplýsingablaða (PDS) og lagna- og tækjarita (P&ID). HAZOP
greiningar. Innkaup, þ.m.t. Skoðanir og prófanir við afhendingu og eftir
uppsetningu tækjabúnaðar (FAT/SAT) ásamt gerð innkaupabeiðna og
þátttöku í samningagerð. Verkefnisgátt, þ.m.t. gerð verkbeiðna. Vinna
við gerð verkferla tengda gæðatryggingu, skjalameðhöndlun og
rekstur.
Hæfniskröfur 
Meistaragráða í efnaverkfræði með sérhæfingu í hönnun 
framleiðsluferla (process engineering). 
Starfsreynsla úr atvinnulífinu vegur þungt, þ.m.t. reynsla af vinnu í 
þverfaglegum verkefnateymum. 

Starfið heyrir undir yfirmann verkfræði- og verkefnasviðs. Staðsetning 
er í höfuðstöðvum fyrirtækisins í Borgartúni 27, Reykjavík ásamt 
mögulegra skemmri dvala í verksmiðju fyrirtækisins í Svartsengi í 
Grindavík sem og erlendis.

Efnaverkfræðingur

Fjármálastjóri

Embætti umboðsmanns skuldara auglýsir til umsóknar
lausa stöðu fjármálastjóra

Starfs- og ábyrgðarsvið:

Menntunar- og hæfniskröfur:

Umsóknarfrestur
stra@stra.is.

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ Starfsráðningum ehf.

www.stra.is.

* Rekstrarstjórn embættisins
* Áætlanagerð og kostnaðareftirlit
* Yfirumsjón með bókhaldi
* Þróun og stjórnun mannauðsmála
* Yfirumsjón með rekstri upplýsingatækni

* Háskólamenntun á sviði viðskipta
* Marktæk reynsla af fjármálastjórnun og mannauðsmálum
* Marktæk þekking og reynsla af bókhaldi
* Góð Excel-kunnátta er skilyrði
* Reynsla og þekking af Orra fjárhags- og mannauðskerfi er kostur
* Nákvæm og skipulögð vinnubrögð
* Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum

er til og með 12. júlí nk. Vinsamlega sendið umsóknir/starfsferilskrár
og meðfylgjandi gögn til STRÁ netfangið: Gengið verður frá ráðningu
sem fyrst.

veitir nánari upplýsingar um
starfið í síma 588 3031, en símaviðtalstími er frá kl.13-15 alla virka daga. Sjá nánar

BORGARTÚNI 37 
SÍMI 569 7700 

WWW.NYHERJI.IS

Nánari upplýsingar á nyherji.is/atvinna 

Bæði kyn eru hvött til að sækja um starfið.

STÖRF Í BOÐI
>> Sölustjóri á Norðurlandi 
>> Söluráðgjafi í heildsölu 
>> Söluráðgjafi í lausnasölu 
>> Gagnagrunnssérfræðingur

NÝ TÆKNIFÆRI 
HJÁ NÝHERJA

sími: 511 1144
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Óskað er eftir fólki  
í eftirfarandi störf  
á Klukkuvöllum:

Yfirþroskaþjálfi óskast til starfa sem fyrst í 60 - 75% stöðu. 
Hlutverk hans er m.a. að skipuleggja og hafa umsjón með 
faglegu starfi. Hann starfar náið með forstöðumanni og er 
staðgengill hans í lengri fríum.

Þroskaþjálfar, félagsliðar og stuðningsfulltrúar óskast til 
starfa frá 4. ágúst. Um er að ræða vaktavinnu daga, kvöld 
og helgar í fullu eða hlutastarfi auk næturvakta. Hlutverk 
starfsfólks í búsetu er fyrst og fremst fólgið í því að aðstoða 
íbúa í daglegu lífi og efla sjálfstæði þeirra.

Nánari upplýsingar veitir Ásta Hrönn Ingvarsdóttir forstöðu-
maður á virkum dögum í síma 4140500. Umsóknir sendist í 
gegnum heimasíðu félagsins: www.styrktarfelag.is
Launakjör eru samkvæmt gildandi kjarasamningum Áss 
styrktarfélags við SFR og ÞÍ.

Ás styrktarfélag er öflugt félag byggt á gömlum og traustum grunni. 
Á vegum félagsins er fólki með fötlun veitt fjölbreytt þjónusta.  
Mikill metnaður er lagður í gæði þjónustunnar og er hagur einstak-
lingsins ávalt hafður í fyrirrúmi.
Félagið opnar nýjan íbúðakjarna fyrir fólk með fötlun í ágúst 
næstkomandi á Klukkuvöllum í Hafnarfirði.  
Sex íbúðir eru í húsinu auk starfsmannaaðstöðu.

ERUM VIÐ AÐ LEITA AÐ ÞÉR?

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

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

Umsóknarfrestur er til  7.júlí 2015.  Umsækjandi þarf 
að geta hafið störf sem fyrst.

Helstu verkefni:
• Tekjustýring markaða
• Samskipti við erlenda ferðaheildsala 
• Greining/túlkun ásamt vinnu að líkönum varðandi framboð og eftirspurn
• Þróun aðgerða á sviði verðlagningar til að hámarka tekjur og nýtingu
• Mæling árangurs aðgerða

Almennar hæfniskröfur:
• Háskólagráða í verk-, hag-, eða viðskiptafræði
• Mjög góð reynsla af greiningar- og gagnagrunnsvinnu
• Mjög góð Excel kunnátta
• Mjög góð enskukunnátta
• Reynsla úr ferðamannaiðnaði er kostur 

Bílaleigur Avis og Budget leita að öflugum
liðsmanni í tekjustýringu

Við leitum að liðsmanni með framúrskarandi samskiptahæfileika og 
brennandi áhuga á að ná góðum árangri í starfi. Lögð er áhersla á gott 
skipulag ásamt vönduðum og sjálfstæðum vinnubrögðum.

Festa lífeyrissjóður óskar eftir að ráða öflugan sjóðsstjóra sem mun starfa 
við hlið framkvæmdastjóra. 

Upplýsingar veita:

Sverrir Briem 
sverrir@hagvangur.is 

Þórir Þorvarðarson  
thorir@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 6. júlí nk.

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

Sjóðsstjóri

Festa lífeyrissjóður er tíundi stærsti lífeyrissjóður landsins með um 16.000 greiðandi sjóðfélaga 
og rúmlega 7.000 lífeyrisþega. Heildareignir sjóðsins nema um 105 milljörðum króna. Sjóðurinn 
starfar í tveimur deildum, aldurstengdri samtryggingardeild og séreignardeild. Hjá sjóðnum starfa 
11 starfsmenn. Aðalskrifstofa sjóðsins er í Reykjanesbæ.

Starfssvið
 • Eignastýring
 • Greining og mat fjárfestingarkosta
 • Skýrslugjöf og eftirfylgni fjárfestinga
 • Þátttaka í gerð og mótun fjárfestingarstefnu
 • Samskipti við aðila á fjármálamarkaði
 • Samningagerð

Menntunar- og hæfniskröfur
 • Háskólapróf á sviði viðskipta-, hag- eða verkfræði 
   eða í öðrum raungreinum
 • Próf í verðbréfaviðskiptum skilyrði
 • Starfsreynsla á verðbréfamarkaði
 • Góð hæfni í mannlegum samskiptum
 • Agi og skipulag í vinnubrögðum
 • Góð íslensku- og enskukunnátta 

radum.is
Við finnum rétta starfsfólkið
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Vegna mikilla anna þá óskar Vegamót  
eftir að ráða vana pizza bakara og grillara 

 í fulla vinnu og hluta starf.
Skemmtilegur og fjölbreittur matseðill.

Góð laun í boði fyrir duglegan starfskraft.

Umsókn sendist á vegamot@vegamot.is

Rótgróið iðnfyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu  
óskar eftir lagerstarfsmanni.  Bílpróf  er æskilegt.   

Meirapróf er kostur en ekki nauðsynlegt.

Umsóknir vinsamlegast sendist á  
box@frett.is merkt Lagerstarfsmaður-2706

Lagerstarfsmaður

Óskum ef tir vönum vééllammaannnnii íí ffuulllltt ssttaarrff. 
Reynslla aff hhjjóóllaaggrrööffuumm eerr sskkiillyyrrððii..

Umsóknir sendist á net fangið elvar@@glleiipniirr.iiss

Sviðsstjóri fjölskyldusviðs

Við leitum að öflugum leiðtoga í stöðu sviðsstjóra fjölskyldusviðs. Sviðsstjóri hefur 
yfirumsjón með fræðslumálum, félagsþjónustu og íþrótta- og tómstundamálum.  

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 13. júlí nk.

Með umsókn þarf að fylgja ítarleg 
starfsferilskrá og kynningarbréf 
þar sem gerð er grein fyrir ástæðu 
umsóknar og rökstuðningur fyrir 
hæfni í starfið.

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

Borgarbyggð auglýsir eftir öflugum leiðtoga

Verkefni og ábyrgðarsvið:
 • Yfirumsjón með gerð fjárhags- og starfsáætlana 
    fyrir sviðið og stofnanir þess 
 • Yfirstjórn stofnana sem heyra undir sviðið
 • Vinnur að stefnumótun og mannauðsmálum  
   fyrir sviðið og stofnanir þess
 • Eftirlit með framkvæmd samninga, laga og  
   reglugerða sem í gildi eru og heyra undir sviðið

Menntunar- og hæfniskröfur:
 • Háskólamenntun á sviði fræðslumála og stjórnunar
 • Viðbótarmenntun á sviði stjórnunar menntastofnana  
   og/eða stjórnsýslu
• Menntun á sviði mannauðsmála æskileg
 • Reynsla af stjórnun og mannauðsmálum
 • Reynsla af faglegri forystu og þróunarstarfi í skólum
 • Reynsla af áætlanagerð og opinberri stjórnsýslu 
 • Hæfni í mannlegum samskiptum  
 • Skipulagshæfileikar og sjálfstæði í vinnubrögðum
 • Hæfni í framsetningu á efni í ræðu og riti

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

Upplýsingar veita:

Þórir Þorvarðarson 
thorir@hagvangur.is 

Sverrir Briem 
sverrir@hagvangur.is

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

Laun eru samkvæmt kjarasamningi  
KÍ og Launanefndar sveitarfélaga.

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með  
13. júlí nk.

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

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

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

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

Skólastjóri Grunnskólans í Borgarnesi

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

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

Umsókninni skal fylgja greinargóð skýrsla um störf umsækjanda og menntun, stjórnunarreynslu og hver þau verkefni sem hann 
hefur unnið að og varpað geta ljósi á færni hans til að sinna starfi skólastjóra. 
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Súðavíkurskóli
Laus störf næsta skólaár

Súðavíkurskóli er samrekinn grunn-, leik-, og tónlistarskóli  
með u.þ.b. 40 nemendur, þar sem unnið er eftir  

Uppyggingarstefnunni og starfið hverfist um einkunnarorðin;
Vellíðan - Virðing – Framfarir – Heiðarleiki

Hæfniskröfur:
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi.
• Reynsla af sambærulegum störfum.

Grunnskólakennari  - 60-80%  staða.
• reynsla af sérkennslu og/eða starfi með börnum með sérþarfir 
 er kostur.
• reynsla af danskennslu og/eða menntun á sviðinu er kostur.

Leikskólakennarar  - tvær 100% stöður.

Umsóknarfrestur er til og með 10. júlí.

Allar nánari upplýsingar veitir Anna Lind Ragnarsdóttir 
annalind@sudavik.is   893-4985.

Umsóknir, ásamt ferilskrá, meðmælum og umsagnaraðilum sendist 
á Pétur G. Markan sveitarstjóra Súðavíkurhrepps petur@sudavik.is.

Við Kleppjárnsreykjadeild Grunnskóla Borgarfjarðar vantar stærðeppjárnsreykjadeild Grurunrunrunu nsknskólaólaólaólaóla Bo BoBoBoorgargargargargarfjrfjrfjrfrf arðarðarðarðarðr ar vantar st -
fræðikennara til starfa næsta skólaár. Viðkomandi þarf einnig að kennara til starfa næsæssæsstata skóskóskskskk laáaáaááár.r.r. r. rr ViðViðViVVV komkomaaaanda i þarf einnig 
geta tekið umsjón á miðstigi. Reynsla af teymiskennslu væri kostur.ekið umsjón á miðssssstigtigtigtigti i. ReyReyReReRe nslnslnslnslnslaaa aa aa f tf tf tf tf teymeymmmmiskennslu væri k

Mikilvvægtttt er e  að umsækjanjanananjandddidi d hafhafafafafii gi gii aman að ð því að starfa memmm ð
börnum og ungmennum og sé tilbúinn að vinna eftir stefnu og m oggg unun un ungmennum ooooog sg ssssé té té té té tilbilbilbilbilbúinúinúinúinn an an an an að vð vððð ininininnin a eftir stefteftefefnnnu og
gildumm skkkólaóó ns.ns.ns.ns. Sjá heimaaaaaasíðsíððððuuu hu hu ttptt ://://wwwwwwww.gbf.is/

Laun samkvæmt kjarasamningi LS og viðkomandi stéttafélags.samkmkmkmkmkmkvæmæmæmvvvvv t ktt jarjarjararasaaaa mningingingingingig  LS og viðkomananananddi dd stétététtttttafélfélfélfélélélags

Umsóknum skal skilað skriflega til skólastjóra með upplýsingum knum skakakakakakaal sl sl sl sl sl skilkilkilaðaðað skrskrkrkriflififif ega tiiil slll sl kólaststststjórjójójó a ma mmeeeð uppupupupupup lýsingu
um meenntun, réttttintintintintintindi ddddd og og og  sttt  arfarfarfarfsress ynslu,u,u,u, ás ás á á amtmtmt ábbbbbendenenenenen ingu um
meðmmælendur.

Umsóknarfrestur er til 15.j5.j5.j5.j5.j5.júlíúúúúú  2020201511

Nánarri upplýsingar veitir Ingibjöbjöbjöbjöbjöbjörg rg rg rg rg rg IngInInInInIn a Guðmundsdóttir
skólastjóri í síma 847-9262/433-7302 netfang; ingibjorg.inga@gbf.is stjóri í síma 847-9262/433-777773030303030230  netfang; ingibjorg.inga@

Grunnskóli Borgarfjarðar
auglýsir eftir stærðfræði-
kennara

SÖLUFULLTRÚI 
ÍSAM óskar að ráða sölufulltrúa í matvörudeild fyrirtækisins.  
Viðkomandi mun sinna sölu á matvörum til verslana og annarra viðskiptavina.
Um er að ræða tímabundna ráðningu til maí  2016.  

Starfssvið
• Sala á vörum matvörudeildar
• Uppröðun í verslanir

Hæfniskröfur
• Reynsla af sölustörfum er skilyrði
• Almenn þekking og reynsla af heildsölumarkaði
• Góðir sölu-  og samskiptahæfileikar 
• Metnaður, stundvísi og skipulagshæfileikar
• Góð almenn tölvukunnátta
• Jákvæðni og kraftur

Viðkomandi þarf að hafa gilt bílpróf og geta hafið störf sem fyrst. 

Við leitum að starfsfólki. 

Sölufulltrúi

Umsóknir skulu sendar á tölvupóstfangið helga@isam.is fyrir 3. júlí 2015

ÍSAM
ÍSAM er eitt stærsta og  öflugasta markaðs- og framleiðslufyrirtæki landsins á neytendamarkaði. ÍSAM á og rekur vörumerkin Mylluna, Ora, Frón  
og Kexsmiðjuna, auk þess sem fyrirtækið hefur umboð fyrir  heimsþekkt vörumerki eins og Pampers, Ariel, Always, Gillette, Duracell,  
Head & Shoulders, BKI, Campbell’s, Finn Crisp, Puratos, AVO, Jadico, Belcolade, Ping ofl.  Hjá ÍSAM starfa yfir 350 manns. 

z er jákvætt, duglegt, skapandi og  
     með mikla þjónustulund 
z getur unnið um helgar og á kvöldin 
z hefur reynslu af verslunarstörfum
z getur unnið sjálfstætt
z hefur áhuga á fatahönnun og fallegum gjafavörum
z býr að góðri íslensku- og enskukunnáttu 

 5 Umsóknir og ferilskrá skal senda á:  
     info@finnskabudin.is

FINNSKA BÚÐIN
Laugavegi 27 og Kringlunni (opnar í ágúst)

Við leitum að fólki sem:

FINNSKA BÚÐIN

leitar að starfsfólki

í hlutastörf 

í verslanir okkar

á Laugavegi & 

 Kringlunni

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.

LÍFEINDAFRÆÐINGUR

Hjartarannsóknarstofa 

Helstu verkefni og ábyrgð 

• Vinna við framkvæmd áreynslu-
prófa, úrlestur sólarhrings-
hjartarita og gangráðseftirlit 

• Verkefni á hjartaþræðingarstofu,
t.d. aðstoð við gangráðsísetningar, 

aðgerðir og kransæðavíkkanir
• Úrvinnsla og túlkun niðurstaðna

í samvinnu við hjartalækna
• Þátttaka í öðrum verkefnum

á hjartarannsóknarstofu eftir
nánari ákvörðun stjórnanda

Við leitum eftir lífeindafræðingi til starfa á hjartarannsóknarstofu við Hringbraut, frá 1. ágúst 

gangráðseftirlit, úrvinnslu gagna í samráði við hjartalækna og ýmis önnur verkefni. 
Starfshlutfall er 100% eða eftir samkomulagi, unnið í dagvinnu og á bakvöktum. Til greina 

Hæfnikröfur

• Sjálfstæð og skipulögð
vinnubrögð 

• Frumkvæði og faglegur 
metnaður

• Jákvætt viðmót og hæfni í 
mannlegum samskiptum

• Góð íslenskukunnátta skilyrði 

lífeindafræðingur

Umsóknarfrestur er til
og með 13. júlí 2015.

Laun eru skv. kjarasamningi fjár-
málaráðherra og stéttarfélags. Sótt 

undir „Laus störf“. Öllum umsóknum 
verður svarað. Tekið er mið af jafn-
réttisstefnu LSH við ráðningar á 
spítalanum. Umsókn fylgi náms-
og starfsferilskrá. 

Nánari upplýsingar veita Davíð
Ottó Arnar (davidar@landspitali.
is) og Jóhanna S Gunnlaugsdóttir 
(johsgunn@landspitali.is, 543 6158).

Nýbýlavegur 8. 2.hæð 200 Kópavogur eignir@domusnova.is S 527 1717

www.domusnova.is

Við leitum að lykil manni / konu !

Leitar eftir öflugum löggiltum fasteignasala með reynslu 
í faginu til að taka þátt í örum vexti fasteignasölunnar.
Viðkomandi þarf m.a. að búa yfir samskiptahæfni, mikilli 
skipulagsgreind og frumkvæði.

Góð launakjör í boði fyrir réttan aðila !

Umsóknir ásamt ferilskrá óskast sendar á domusnova@domusnova.is

sími: 511 1144
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FASTEIGNASALA 
SKJALAGERÐ
65% starfshlutfall frá kl. 9-15

Í starfinu felst m.a. aðstoð við uppsetningu kaupsamninga og 
afsala, samskipti við lánastofnanir,  þinglýsingar og gerð uppgjöra. 
Skilyrði er að viðkomandi hafi góða Excelkunnáttu, sé talnaglögg/
ur, hafi gott vald á íslenskri tungu og sé skiplögð/lagður.  
Menntunarkröfur: 
Viðskiptafræðingur, lögfræðingur eða löggiltur fasteignasali.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf eigi síðar en 1. september 
2015. Umsóknir sendist á landmark@landmark.is 

Nánari upplýsingar veita Magnús og Sigurður í síma 512 4900

Óskum eftir að ráða  
vanan gröfumann með meirapróf.

Framtíðarstörf í boði.
Upplýsingar veitir Guðjón í síma 617-3000

Óskum einnig eftir vana menn  
í garðyrkju- og hellulagningavinnu.

Framtíðarstörf í boði.
Upplýsingar veitir Jón Hákon í síma 693-7319

Sparisjóður Höfðhverfinga á Akureyri leitar að starfsfólkiHr Hrisparis Aá Akrfiverfi ða sleyri le ólksfólk

Gjaldkeri
Helstu verkefni:fne ituelstu

Gjaldkerastörf og uppgjör sjóðaf oö gj
Veita viðskiptavinum góða þjónustuavp iVeita v uóða þjó
Umsjón með hraðbanka á Akureyrihrð asjóUmsjó Aká Ak
Aðstoða við bakvinnsluverkefnibak

Hæfniskröfurrunæfnis
Stúdentspróf eða reynsla af sambærilegu starfieðf atúd er gf
Þjónustulipurð og frumkvæðið r oÞjón kvæð
Nákvæmni og talnaskilningurg to akvNákvæ guningur
Geta til að vinna undir álaginnvi a

Þjónustufulltrúi einstaklinga og smærri fyrirtækjastn a rræ ioga og krtækja

Helstu verkefni:fne i
Veita viðskiptavinum ráðgjöf vegna lántöku, sparnaðar og annarrar þjónustuavp iVeita ántáðgjöf nna aparnað ónustu
Mat á lánsbeiðnumðe nt áMat á
Skráning og frágangur skjala í tengslum við útlán og veitta þjónusturáf g ums mj þjón
Áætlanagerð og eftirfylgni þjónustuþáttaoð g Áætla átþ tgni þjó
Aðstoða annað starfsfólk sparisjóðsins og leysa af eftir þörfumaðn sstoAðsto nsi opalk spa umfefa af ef

Hæfniskröfurrufni
Próf í viðskiptafræði eða sambærileg menntun sem nýtist í starfiap rf Próf í mg eamða sam tas fim  sem n
Nákvæmni og öguð vinnubrögðg öo gák öb
Jákvætt viðmót og hæfni í samskiptumótm oJákvæ muni í sa
Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfigo mmFrumk áratil ður til fistarfi

Sparisjóður  Höfðhverfinga  |  Akureyri og Grenivík  |  Sími 460 9400  |  spsh@spsh.is  |  www.spsh.is

Sparisjóðurinn er þjónustufyrirtæki á fjármálasviði og veitirþjr óóparisjóðu lam svrirtæki veitir
alla almenna banka- og fjármálaþjónustu. Sparisjóður Höfðkanmealm paS riþjóálaþ öfð-
hverfinga hefur afgreiðslur á Akureyri og Grenivík.graf ifing nive íkure

Nánari upplýsingar:ns gri ánari Jón Ingvi Árnason, sparisjóðsstjóri, 460 9414, joningvi@spsh.issn avi ÁIngvi Á 4, 1 oi, 4stjóri, 4 sh.@spsh.
Umsóknir ásamt ítarlegri ferilskrá óskast sendar til joningvi@spsh.is.tat rl nde a .

Umsóknarfrestur er til og með 7. júlí 2015.

Bílstjóri óskast í fullt starf
Gluggasmiðjan sækist eftir því að bæta bílstjóra við 

í góðan hóp starfsmanna fyrirtækisins

Óskað er eftir bílstjóra í fullt starf.
Umsækjandi þarf að hafa leyfi til að aka vörubíl undir 5 tonnum 

og að vera drífandi og þjónustulundaður.
Nánari upplýsingar veittar í netpósti gunnar@gluggasmidjan.is

Gluggasmiðjan ehf. er rótgróið fjölskylufyrirtæki, stofnað 1947 
og sérhæfir sig í að framleiða glugga og hurðir sem þola íslenska veðráttu.

Fjeldsted & Blöndal lögmannsstofa óskar eftir löglærðum 
fulltrúa sem getur haf ið störf sem fyrst

Áhugasamir vinsamlegast sendið ferilskrá ásamt einkunnum úr grunn- og meistaranámi til 
Heiðrúnar Jónsdóttur, hdl., (heidrun@fjeldco.is) fyrir þann 7. ágúst n.k.

Fjeldsted & Blöndal byggir á traustum grunni en 

skrifstofan rekur rætur sínar til ársins 1909 sem gerir hana 

að einni elstu starfandi lögmannsstofu landsins. Á þeim 

rúmu 100 árum sem stofan hefur starfað hefur verið 

lagður grunnur að áframhaldandi veitingu gæða-

þjónustu til framtíðar.

Fjeldsted & Blöndal veitir fjölbreytta lögmannsþjónustu 

sem byggir á áratuga reynslu starfsmanna af lögfræði-

störfum bæði á Íslandi og í öðrum löndum. Þjónustan er 

fyrst og fremst sniðin að þörfum fyrirtækja og stofnana.

Starfsmenn skrifstofunnar hafa einnig reynslu og þekkingu 

sem kennarar og fræðimenn á háskólastigi og sem 

innanhússlögfræðingar hjá alþjóðlegum fyrirtækjum.

 

Hæfniskröfur:
• Lokið meistaranámi
• Fyrsta einkunn úr grunn- og 
    meistaranámi æskileg
• Lögmannsréttindi æskileg
• Gott vald á íslensku og ensku
• Vinnur vel undir álagi
• Góð samstarfs- og samskiptahæfni
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
•  Færni í rannsóknarvinnu og
     lögfræðilegri greiningu
• Reynsla af vörumerkjarétti æskileg
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Sundlaug Seltjarnarness óskar eftir að ráða sundlaugarvörð  
til starfa.

Í starfinu felst m.a. sundlaugarvarsla, gæsla búningsklefa karla,  
þrif og þjónusta við sundlaugargesti á öllum aldri.

Umsækjandi þarf að hafa náð 20 ára aldri og vel á sig kominn  
líkamlega, þjónustulundaður, góður í samskiptum við alla aldurs- 
hópa, þrifinn, tala mjög góða íslensku og síðast en ekki síst heilsu- 
hraustur.

Ath. að viðkomandi þarf að standast sundpróf fyrir sundlaugar- 
verði.

Um er að ræða vaktavinnu og framtíðarstarf.

Umsóknir og fyrirspurnir skulu berast á tölvupóstfangið 
haukur@seltjarnarnes.is fyrir 1. ágúst 2015.

Íþrótta- og tómstundasvið Seltjarnarnesbæjar

Sundlaugarvörður

,,hóar þar smali og rekur á ból”
Óskum að ráða grunnskólakennara í umsjónarkennslu í 3. 

bekk fyrir næsta skólaár í 80-100 % starf

Nánari upplýsingar um starfið veitir  
Sveinbjörn Markús Njálsson skólastjóri í síma 8215-007 og einnig 
má senda fyrirspurnir á  
netfangið markus@alftanesskoli.is og 
Erna I. Pálsdóttir aðstoðarskólastjóri  
í símum 540470, 8215-009 og á  
netfang: erna.palsdottir@alftanesskoli.is.
  
Sjá nánar á vef www.gardabaer.is  og 
www.alftanesskoli.is  

Umsóknarfrestur er til 10. júlí 2015.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi  
Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ. 

Umsækjendur eru beðnir um að sækja um  
rafrænt á heimasíðu Garðabæjar með því að 
fylla út atvinnuumsókn.

Skólastjóri

Húsasafn Þjóðminjasafns Íslands auglýsir eftir

Verkefnisstjóra
Helstu verkefni verkefnisstjóra tengjast viðgerðum og viðhaldi á 
húsum í húsasafni Þjóðminjasafns, s.s. áætlunargerð, samnings-
gerð, öryggismál, samstarf við rekstraraðila, fræðsla, þátttaka 
í rannsóknarvinnu og skýrslugerð og eftirlit með viðhaldsfram-
kvæmdum.  Verkefnin eru unnin í samstarfi við safnvörð húsa- 
safns sem stýrir málaflokknum, sem heyrir undir rannsókna- og 
varðveislusvið Þjóðminjasafns, í umboði þjóðminjavarðar.  

Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun og reynsla sem nýtist í starfi. Háskólapróf á bygg- 

ingasviði æskilegt.
• Þekking á íslenskum byggingararfi nauðsynleg, ásamt reynslu 

af skipulagningu og verkstjórn verkefna í byggingariðnaði. 
 Þekking á gömlum húsum og viðhaldi þeirra áskilin.  
• Reynsla af rannsóknarstörfum og skýrslugerð æskileg.
• Lipurð í mannlegum samskiptum og jákvætt viðmót 
 nauðsynlegt. 
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi og öguð vinnubrögð.
• Tölvukunnátta nauðsynleg: s.s. Word, Excel og PowerPoint, 

sem og grunnþekking á stafrænni ljósmyndun.
• Gott vald á íslensku og ensku og/eða norðurlandatungumáli, 

bæði í rituðu og töluðu máli.
• Starfinu fylgja talsverð ferðalög um landið og er bílpróf 

nauðsynlegt.

Ráðningarkjör
Um er að ræða fullt starf og er ráðning tímabundin til 12 mánaða 
til að byrja með. Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármála- og 
efnahagsráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags.

Umsóknafrestur
Umsóknarfrestur er til og með 6. júlí 2015 og skulu umsóknir með 
ferilskrá, afritum prófskírteina og meðmælum eða upplýsingum 
um meðmælendur berast skrifstofu safnsins að Suðurgötu 43, 
101 Rvk, merkt “húsasafn” eða á póstfangið 
starfsumsokn@thjodminjasafn.is. 

Við ráðningar í störf er tekið mið af jafnréttisáætlun stofnunar- 
innar. Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum tilkynnt 
um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun hefur verið tekin. Umsókn- 
ir geta gilt í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.

Nánari upplýsingar veitir Anna Lísa Rúnarsdóttir, sviðstjóri 
rannsókna- og varðveislusviðs (anna.lisa@thjodminjasafn.is) og 
Guðmundur Lúther Hafsteinsson safnvörður húsasafns  
(gudmundur.luther@thjodminjasafn.is), s. 5302200. 

Starfsmaður taki þátt í því að Þjóðminjasafn Íslands nái mark-
miðum sínum sem vísinda- ogþjónustustofnun. Starfsmaður leggi 
áherslu á góða þjónustu og ráðgjöf, fagleg og ábyrg vinnubrögð 
og jákvætt skapandi andrúmsloft á vinnustað.

Þjóðminjasafn Íslands er háskólastofnun og höfuðsafn á sviði menningarminja og 
rannsókna á menningarsögulegum minjum í landinu. Hlutverk þess er að auka og 
miðla þekkingu á menningarminjum og sögu íslensku þjóðarinnar. Þjóðminjasafn 
Íslands starfar m.a. á grundvelli laga um Þjóðminjasafn Íslands nr. 140/2011, 
safnalaga nr. 141/2011 og laga um menningarminjar nr. 80/2012.

Staða íþróttakennara við 
Kirkjubæjarskóla

Okkur í Kirkjubæjarskóla vantar íþróttakennara næsta 
vetur.
Um er að ræða íþrótta- og sundkennslu í 1. – 10. bekk.
Við leitum að hugmyndaríkum, metnaðarfullum og dug-
andi íþróttakennara sem tilbúinn er að takast á við ný og  
fjölbreytt verkefni.

Umsóknarfrestur er til og með 15. júlí og  
umsóknir sendist á skolastjori@klaustur.is

Nánari upplýsingar gefur Kjartan Kjartansson  
í sími 487 4633/864 0300, 

http://www.kbs.is/
http://www.klaustur.is

Á Kirkjubæjarklaustri er gott mannlíf, þar búa um 130 manns  
en íbúar Skaftárhrepps eru um 450 talsins. Á Kirkjubæjar- 
klaustri er að finna alla nauðsynlega þjónustu s.s. verslun, 

banka, heilsugæslustöð, leikskóla, kaffihús og íþróttamiðstöð. 
Í íþróttamiðstöðinni er að finna glæsilegt íþróttahús, sundlaug 

og tækjasal.

Skaftárhreppur

www.tskoli.is

Skólaliði óskast  
við Tækniskólann

Áhugasamir sendi inn umsókn ásamt ferilskrá  
á gsi@tskoli.is merkt „Skólaliði“ fyrir 1. ágúst 2015.

Starfssvið skólaliða er dagleg umsjón með húsnæði skólans  
auk þjónustu við nemendur og starfsfólk. Fjölbreytt starf sem 
hentar báðum kynjum þar sem margþætt reynsla nýtist vel.  
Góðir samskiptahæfileikar, jákvæðni og rík þjónustulund mikilvæg.

Tæknileg aðstoð hjá 1984 ehf.
1984 ehf vill ráða starfsmann í tæknilega aðstoð. Starfið felst í 

einföldum kerfisstjórnarverkefnum og þjónustu við viðskiptavini í 

síma og tölvupósti.

1984 er stærsti vefhýsill á 

Íslandi. Við þjónum um 15% 

af íslenska markaðinum og 

tökum skyldur okkar mjög 

alvarlega. Við leggjum 

áherslu á að þjóna viðskipta- 

vinum okkar dyggilega og af 

kurteisi, fagmennsku og 

algerum trúnaði.

Umsækjandi þarft að vera mjög öguð persóna, lipur í 
samskiptum, tala mjög góða íslensku og hafa gott vald á 
ritaðri og talaðri ensku. Nauðsynlegt er að umsækjandi 
kunni á skipanalínuumhverfi í GNU/Linux og hafi 
almennan áhuga á upplýsingatækni og tölvum.

Umsóknarfrestur er til mánudagsins 6. júlí, 2015. 
Umsóknir sendist með tölvupósti á atvinna@1984.is
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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 óskast einnig til starfa.

Umsóknarfrestur um ofangreindar stöður er framlengdur 
til 3. júlí 2015.

Höfðaberg – útibú Lágafellsskóla
Sérkennarastaða, 40 - 50% starfshlutfall 
Leikskólakennara vantar við 5 ára deild skólans í Höfða-
bergi. Til greina kemur að ráða starfsmann með aðra 
menntun.

Umsóknarfrestur um störfin í Höfðabergi er til 10. júlí 2015.

Laun samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveit-
arfélaga og viðkomandi stéttarfélaga. 
Upplýsingar veitir Jóhanna Magnúsdóttir skólastjóri í  síma 
896-8230. Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfs-
reynslu og umsagnaraðila sendist rafrænt á netfangið 
johannam@lagafellsskoli.is 

Frekari upplýsingar um störfin er að finna á heimasíðu 
Mosfellsbæjar www.mos.is.
Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um

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

Seðlabanki Íslands óskar eftir að ráða forritara til starfa. Um er að ræða 100% starfshlutfall með starfstöð í Reykjavík. 

Seðlabankinn leitar eftir starfskrafti með þjónustulund, metnað, frumkvæði, sjálfstæði og ögun í vinnubrögðum og áhuga á að takast 

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 13. júlí 2015.

Forritari

• Þarfagreining, forritun og viðhald hugbúnaðar. 
• Samskipti við ytri þjónustuaðila.
• Skjölun og gerð leiðbeininga fyrir notendur.

• Háskólapróf í tölvunarfræðum, hugbúnaðarverkfræði 

2013).
• Þekking á forritun sem tengist SQL Server. 
• Þekking á XML, vefþjónustum og þjónustumiðaðri 

• Þekking á viðskiptagreind er kostur.
• Hæfni til að starfa sjálfstætt og í hópi.
• Færni í mannlegum samskiptum.

Atvinnutækifæri
Vöruhússtjóri
Vélar og verkfæri leita að vöruhússtjóra 
til starfa. Í starfinu felst eftirfarandi í 
samstarfi við lagerstjóra og lagermenn:
 
·  Skipulag vöruhúsa og ábyrgð á vöruflæði
·  Ábyrgð á daglegum rekstri lagers
·  Tiltekt vöru og afgreiðsla viðskiptavina         
   (sótt/sent)
·  Talningar
·  Endursendingar á vörum
·  Móttaka og frágangur á nýjum vörum
·  Önnur tilfallandi störf
·  Geta til að vinna undir álagi
·  Hreint sakavottorð

Leitað er að samviskusömum, jákvæðum, 
vandvirkum og heilsuhraustum einstaklingi 
sem hefur metnað til að standa sig vel í starfi. 
Skipulagshæfni og þjónustulund eru nauðsynleg 
í starfinu. Krafa er gerð um góða tölvukunnáttu 
og reynsla af Navision er kostur.

Ráðgjafi – Sölumaður í bygginga- 
og tæknivörum
Vegna aukinna verkefna óskum við eftir að ráða 
sölufulltrúa / ráðgjafa sem er til í að verða einn 
af okkar úrvals sérfræðingum.
 
Hæfniskröfur:
·  Geta til að vinna sjálfstætt og skipulega 
   undir álagi, þjónustulund, góð framkoma, 
   stundvísi og frumkvæði.
·  Gott vald á ensku. Vald á Norðurlandamáli    
   (sænsku, dönsku eða norsku) er kostur.
·  Góð tölvukunnátta. Reynsla af Navision er     
   kostur.
·  Reynsla af sambærilegum störfum er kostur.
·  Iðnmenntun er kostur
·  Hreint sakavottorð

Skrifstofustarf
Vélar og verkfæri ehf. óska eftir starfsmanni 
til fjölbreyttra skrifstofustarfa.

·  Helstu verkefni eru bókhald, uppgjör,   
   afstemmingar, innheimta, símsvörun,        
   markaðssetning á internetinu og önnur    
   skrifstofustörf
·  Hæfniskröfur: Góð almenn tölvukunnátta, 
   m.a. á Office forrit
·  Tungumálakunnátta. Enska og eitt      
   Norðurlandamál er kostur, ekki skilyrði.
·  Sveigjanleiki, jákvæðni og geta til að 
   vinna undir álagi
·  Hreint sakavottorð

Um er að ræða 50-100% starf.

Vélar og verkfæri ehf. var stofnað árið 1942 en á sér sögu aftur til ársins 1919. Fyrirtækið er rótgróið 
og traust fjölskyldufyrirtæki sem hefur verið framúrskarandi fyrirtæki 5 ár í röð. Fyrirtækið selur hágæðavörur 
frá leiðandi framleiðendum sbr. Assa, Abloy, Chamberlain / Liftmaster, Dorma, Eff Eff, Siemens ofl.

Umsóknir með ferilskrá sendist á starf@vv.is fyrir 2. júlí 2015.
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Aðstoð á tannlæknastofu
Aðstoðarmanneskja óskast í fullt starf á  
tannlæknastofu í Reykjavík
 
Á tannlæknastofunni, sem staðsett er miðsvæðis í 
Reykjavík, starfa 15 manns, tannlæknar, aðstoðarfólk 
og tannsmiðir.
  
Viðkomandi þarf að geta hafið störf í byrjun ágúst.  
Starfið felst m.a. í að aðstoða tannlækna við störf 
þeirra, símavörslu og afgreiðslu

Umsóknir sendist á box@frett.is  merkt „Aðstoð 2706”

Ráðgjafi í úthringiveri
Við leitum að kröftugu fólki til starfa í úthringiveri Dale leitum að kröftugu fólki til starfa í úthringiveri Dale 
Carnegie. Viðkomandi þarf að hafa sterkan vilja til að auka negie. Viðkomandi þarf að hafa sterkan vilja til að a
áranngur annarra. Um hlutastatatatatataat rfrfrrfrf eeeeeeer að ræða. 

Helsstu verkefni:
• Ráðgjöf til einstaklinga sem vilja auka persónulega hæfniáðgjöf til einstaklklklklklkllkk ininiiniiii gaa sssemeemm vvvviljajj  auka pepp rsónulega hæ
• Kynning fagnámskeiða sb. sölunámskeið, stjórnendanám-ynning fagnámámámámámámámmámssskeeieiðaa sssbbb. söööölunámskeið, stjórnendan
  skeeið osfrv.
• Efttirfylgnnnnnnnnnniii iiiii kykkykykkynnnnnnnninnnnngagggaggg títítíttítímaamaa

Hæffniskröfur:
• Reeynsla af sölurrrrrráðáðáðááá gjgjgjöföföf æææ æskskskilililegeeeeeeee
• Góóðir samskiptahæfæfæfæfææfffililileieieikakakarrr
• Sjáálfstæð og öguð vinnnnnnnnububububröröröröggðgðgggggg
• Haafa lokið Dale Carnegie nnnnnnnámmámmámmmmmskkkkeeieeee ði er kostur

Umssjón með ráðningum hefur Sverrir Sigursveinsson, 
sölustjóri. Umsóknir skal senda á sverrirs@dale.is í subject: ustjóri. Umsóknir skal senda á sverrirs@dale.is í sub
Starfsumsókn. Óskað er eftir ferilskrá og kynningarbréfi. rfsumsókn. Óskað er eftir ferilskrá og kynningarbréf

Umsóknarfrestur er til 6. júlí nk.

Tæknifulltrúi  
byggingarmála

Skipulagsdeild Akureyrarbæjar óskar eftir að ráða til starfa  
tæknifulltrúa byggingarmála. Um er að ræða 100% starf.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst eða í síðasta 
lagi 1. september 2015.

Helstu verkefni eru:
• Yfirferð á aðal- og séruppdráttum af byggingum með tilliti til  
 þess að þeir uppfylli lög og reglugerðir.
• Annast úttektir einstakra þátta byggingarframkvæmda skv.  
 byggingarreglugerð í afleysingum og forföllum og gefur út út 
 tektarvottorð um byggingarstig húsa. 
• Annast stöðu- og lokaúttektir í afleysingum og forföllum ásamt  
 slökkviliðsstjóra/eldvarnaeftirliti.
• Annast eftirlit með því að hús og önnur byggingarleyfisskyld  
 mannvirki séu byggð í samræmi við samþykkta uppdrætti, lög  
 og reglugerðir.
• Gefur umsagnir um rekstrarleyfi sem sýslumaður gefur út.
• Annast afleysingar verkefnastjóra fasteignaskráningar vegna  
 skráningar í Byggingu.
• Annast yfirferð eignaskiptasamninga í samráði við  
 verkefnastjóra byggingarmála.
• Undirbýr og situr formlega afgreiðslufundi skipulagsstjóra  
 með verkefnisstjóra byggingarmála og fulltrúa skipulags- og  
 byggingarmála.

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu Akureyrarbæjar, 
www.akureyri.is þar sem sótt er um rafrænt. 
Umsóknarfrestur er til og með 13. júlí 2015

Verslunin Minja sem selur vandaðar hönnunar- og  
gjafavörur, óskar eftir starfskrafti. Mikilvægt er að  

viðkomandi sé með ríka þjónustulund, góða  
söluhæfileika og vönduð vinnubrögð. Þarf að geta byrjað 

strax. Um er  að ræða hlutastarf eftir hádegi.

Umsóknir skulu berast á netfangið orn@orn.is 
Umsóknarfrestur er til 3. júlí næstkomandi

Minja Skólavörðustíg 12, 101 Reykjavík

 Verslun með gjafa- og hönnunarvörur

Grand Hótel Reykjavík óskar eftir að ráða móttökustjóra.
Um er að ræða kre�andi, �ölbreytt og skemmtilegt starf í lifandi starfsumhverfi.

MÓTTÖKUSTJÓRI

Grand Hótel Reykjavík   |   Sigtúni 38   |   105 Reykjavík   |   514 8000   |   www.grand.is

Starfssvið:

· Dagleg stjórnun móttöku og útdeiling verkefna

· Þjónusta við gesti 

· Áætlanagerð

· Ráðning starfsmanna

· Þróun og innleiðing gæðastaðla

 Hæfniskröfur:

· Reynsla af sambærilegum störfum skilyrði

· Framúrskarandi þjónustulund og góð samskiptahæfni

· Jákvæðni og þjónustulipurð

· Áreiðanleiki og nákvæm vinnubrögð

· Góð tölvukunnátta

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að senda umsókn og ferilskrá á netfangið stefanj@grand.is.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Umsóknarfrestur er til og með 3. júlí 2015.

Yfirmaður sölu og dreifingar (Director of Channel Sales)
Yfirmaður sölu og dreifingar byggir upp og sér um samskipti við dreifingaraðila Kerecis. 
Starfsmaðurinn er ábyrgur fyrir tekjumyndun frá dreifingaraðilum og situr í framkvæmdastjórn Kerecis. 
Kerecis hefur nýverið hafið sölu á vörum sínum og framundan er mikið uppbyggingarstarf í sölumálum.

Helstu verkefni:

Menntun og reynsla:

Við leitum að einstaklingi sem hefur í fyrri störfum:

Vinnustaður getur verið á skrifstofu fyrirtækisins í Reykjavík eða á Ísafirði. 

Upplýsingar veitir:  Sverrir Briem - sverrir@hagvangur.is 

 

radum.is
Við finnum rétta starfsfólkið
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Sölumaður
Hársnyrtivörur

Heildverslun með hársnyrtivörur  
óskar eftir sölumanni.

Starfssvið:
Sala og kynning á hársnyrtivörum

Hæfniskröfur:
Menntun á sviði hársnyrtingar
Reynsla af sölumennsku 
Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
Frumkvæði
Hæfni í mannlegum samskiptum
Bílpróf

Umsóknarfrestur til 8.júli
umsóknir með mynd sendist með tölvupósti á 
kaupsel@kaupsel.is

Fjölskylda í Laugardalnum leitar að reyklausum 
aðila í 80-100% starf frá september n.k. til að 

passa þá 3ja mán stúlku og sinna heimilisstörfum.

 Upplýsingar í laugardalur.rvik@gmail.com.

Langholtssókn óskar eftir að ráða kirkjuvörð í 
fullt starf frá 15. ágúst 2015.

Umsóknarfrestur er til og með 15. júlí 2015.

Nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu
kirkjunnar: langholtskirkja.is

Kirkjuvarsla í Langholtskirkju, 
Reykjavík.

 

Starfssvið:
 ·

 ·
 ·
 ·
 ·

Menntunar- og hæfniskröfur:
 ·

 ·
 ·
 ·

Einnig þarftu að:
 ·

 ·
 ·

 ·
 ·
 ·

Umsóknarfrestur til og með 20. júlí 2015 

HEFUR ÞÚ ÁSTRÍÐU FYRIR MANNAUÐSMÁLUM?

Móttaka þjónustuverkstæðis
Bílabúð Benna óskar eftir starfskrafti í móttöku
þjónustuverkstæðis.

Starfssvið:
• Taka á móti viðskiptavinum og tryggja þeim 
 bestu þjónustu.

• Samskipti, eftirfylgni, reikningagerð 
 og önnur mál tengd þjónustu.

Þekking og reynsla:
• Vera jákvæður, þjónustulundaður
 og góður í samskiptum

• Skipulagður, nákvæmur og vandvirkur

• Lærdómsfús og tilbúinn í að tileinka sér 
 nýja hluti

• Þarf helst að þekkja til og hafa áhuga á  
 bifreiðum og tækni þeim tengdum

• Hafa góða almenna tölvuþekkingu

Umsóknarfrestur er til og með 06. júlí.
Umsókn sendist á ivar@benni.is                                        
Upplýsingar um starfið veitir Ívar Ragnarsson
í síma 590 2000.
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Sölufulltrúi fasteigna
Rótgróin, traust og metnaðarfull fasteignasala 

óskar eftir sölufulltrúa.
Föst lágmarksþóknun auk afkastatengdrar þóknunar þar 

sem aðgangur að sameiginlegri söluskrá skapar góða 
tekjumöguleika fyrir dugmikla einstaklinga.   

Áhugasamir vinsamlegast sendi umsóknir  
á box@frett.is merkt ,,Dugnaður“.

FRAMKVÆMDASTJÓRI
Stjórn Alþjóðlegra ungmennaskipta, AUS, auglýsir stöðu 
framkvæmdastjóra.
AUS eru frjáls félagasamtök sem sérhæfa sig í að senda út og 
taka á móti sjálfboðaliðum.
Stjórn leitar að jákvæðri og kraftmikilli manneskju í fullt starf. 

Helstu verkefni:
• Daglegur rekstur og utanumhald skrifstofu
• Áætlanagerð og rekstrarstjórnun
• Samskipti fyrir hönd AUS, innan- og utanlands

Hæfniskröfur:
• Menntun og reynsla sem nýtist í starfi 
• Þekking eða reynsla af gerð áætlana og almennt   
 fjármálalæsi
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Gott vald á íslensku og ensku
• Skilningur á starfi og starfsumhverfi félagasamtaka er   
 kostur

Umsóknir skulu berast á netfangið ester@aus.is merktar
,,framkvæmdastjóri“

Umsóknarfrestur er til 3. júlí 
næstkomandi.

www.aus.is – Hitt Húsið, 
Pósthússtræti 3-5, 101 Reykjavík

Nýtt, ferskt og spennandi apótek í 105 Reykjavík  
óskar eftir:

Lyfjafræðing:
• Frumkvæði, metnaður og sjálfstæð vinnubrögð
• Jákvæðni og góðir samskiptahæfileikar

Starfsmanni í afgreiðslu:
• Frumkvæði, metnaður og sjálfstæð vinnubrögð
• Jákvæðni og góðir samskiptahæfileikar

Viðkomandi þarf að geta hafið störf í júlí 2015.  
Umsóknir ásamt ferilskrá skulu berast  
á rafrænu formi fyrir 5. júlí á netfangið:  

rebekka@ru.is merkt því starfi sem sótt er um.

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

Viltu bætast í hópinn – sendu okkur umsókn.

Grunnskólar
• Almenn kennsla á miðstigi í Hraunvallaskóla
• Almenn kennsla á yngsta stigi í Hraunvallaskóla
• Sérkennsla í Hraunvallaskóla
• Kennsla í sviðslistum í Hraunvallaskóla
• Skólaliði í Áslandsskóla
• Almenn kennsla í Áslandsskóla
• Stuðningsfulltrúi í Öldutúnsskóla
• Umsjónarkennari á miðstigi í Öldutúnsskóla 
• Kennari í íþróttum í Hvaleyrarskóla
• Skólaliði í Setbergsskóla
• Þroskaþjálfi í Setbergsskóla

Leikskólar
• Deildarstjóri í Hraunvallaskóla
• Sérkennari í Hraunvallaskóla
• Þroskaþjálfi í Hraunvallaskóla
• Leikskólakennari í Hraunvallaskóla
• Deildarstjóri í leikskólanum Hlíðarbergi
• Yfirmaður eldhúss í leikskólanum Hörðuvöllum
• Aðstoð í elhdhúsi í leikskólanum Tjarnarási 
• Sérgreinastjóri í leikskólanum Arnarbergi
• Leikskólakennari í leikskólanum Hvammi

Sótt er um störfin á www.hafnarfjordur.is

Auglýsir eftir aðstoðarleik-
skólastjóra(50%)/ leikskóla- 
kennara(50%) = 100% staða. 

Hæfniskröfur:
• Leikskólakennaramenntun. 
• Reynsla í stjórnun æskileg.
• Metnaður fyrir starfinu.
• Góð samskiptahæfni.
• Góð skipulagshæfni
• Frumkvæði, sveigjanleiki og jákvæðni
• Vilji til að starfa eftir kristnum gildum, SMT- og 
  grænfánastefnunni.

Hlíðaból er tveggja deilda, einkarekinn leikskóli í eigu 
Hvítasunnukirkjunnar á Akureyri. Skólinn hefur flaggað 
grænfánanum síðan 2006, er að innleiða SMT og á leið í 
þróunarvinnu varðandi tónlist. 

Umsóknarfrestur er til 3. júlí. 

Þess skal getið að starf í leikskóla er mjög krefjandi bæði 
andlega og líkamlega.
Umsækjandi þarf að vera tilbúinn að skila inn sakavottorði.
Upplýsingar gefur Jóh. Benný Hannesdóttir leikskólastjóri 
í  síma 462–7411.

Hægt er að nálgast umsóknareyðublað á skrifstofu 
leikskólastjóra eða senda umsókn og ferilskrá rafrænt á 
hlidabol@hlidabol.is

Leikskólinn Hlíðaból 
Akureyri

SÖLUMAÐUR 50% STARF
Gæðabakstur / Ömmubakstur auglýsir eftir  
starfsmanni í 50-60% sölustarf við pantanir og 
áfyllingar í verslunum.  

Starfssvið:
 
Pantanir og áfyllingar í verslunum
Eftirlit með framstillingum
Vinnutími er frá kl. 07:00 alla virka daga
 
Hæfniskröfur:

   •    Skrifa og tala íslensku
   •    Bílpróf
   •    Góð skipulagsfærni
   •    Stundvísi, reglusemi og sveigjanleiki
   •    Góð mannleg samskipti
   •    Sjálfstæði í vinnubrögðum
   •    Snyrtimennska

Viðkomandi þarf að geta byrjað fljótlega

Umsóknir ásamt ferilskrá skal senda á  
umsokn@gaedabakstur.is fyrir 1. júlí 2015

SEYÐISFJARÐARKAUPSTAÐUR

Deildarstjóri og leikskólakennarar óskast 
Deildarstjóri og leikskólakennarar óskast í fullt starf í 
leikskólann Sólvelli, Seyðisfirði. Um framtíðarstörf er að 
ræða. Leikskólinn er tveggja til þriggja deilda og eru 34 
börn í skólanum í dag. Vinnutími er breytilegur á bilinu 
7:45-16:30. 

Markmið okkar er að bjóða aðlaðandi, skemmtilegt og 
örvandi starf sem vekur gleði, forvitni og frumkvæði  
barnanna og eykur sjálfstæði þeirra og jákvæða  
sjálfsmynd. Næsta vetur verður sérstaklega unnið með 
leikskólalæsi og stærðfræði í samstarfi við grunnskólann 
á Seyðisfirði og fræðsluyfirvöld á Austurlandi. Á Sól- 
völlum er fjölbreyttur og skemmtilegur starfsmannahópur 
sem hefur metnað í að gera góðan skóla enn betri. 

Hæfniskröfur: 
Æskilegast er að umsækjendur hafi lokið leikskóla- 
kennaramenntun. Ráðning leikskólakennaranema og 
eða ófaglærðra kemur til greina. Mikilvægt er að um-
sækjendur búi yfir færni í samskiptum, frumkvæði í starfi, 
sjálfstæðum og skipulögðum vinnubrögðum, stundvísi, og 
góðri íslenskukunnáttu. Við munum aðstoða við útvegun 
húsnæðis sé þess óskað. 

Seyðisfjörður er kraftmikill menningarbær sem státar af 
fjölbreyttu og vingjarnlegu mannlífi. Bæði leikskólinn og 
grunnskólinn eiga gott samtarf við Skaftfell, miðstöð lista 
á Austurlandi. Mikil veðursæld ríkir á Seyðisfirði.  
Norræna – ferja Smyril-line kemur vikulega til Seyðis- 
fjarðar og er bærinn mikill ferðamannabær. Á Seyðisfirði 
er mjög gott að ala upp börn í hóflega stóru samfélagi 
sem heldur vel utan um börnin sín.
 
Umsóknir óskast sendar á netfangið helga@carpediem.is 
Umsóknarfrestur er til og með 7. júlí nk.  
Öllum umsóknum verður svarað.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi  
Félagi leikskólakennara eða viðkomandi stéttarfélags 
 
Nánari upplýsingar um starfið veita: 
Jóhanna Thorsteinsson,  
leikskólastjóri
Sími 863 9111 
og Helga Jóhanna Oddsdóttir,
mannauðsráðgjafi 
síma 863-5559. 
Netfang helga@carpediem.is
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kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Leikskólakennari í leikskólann Núp

· Fagstjóri í íþróttum og útinámi í leikskólann 
Urðarhól

· Leikskólakennari, þroskaþjálfi eða
einstaklingur með aðra sérmenntun í 
leikskólann Marbakka

Grunnskólar

· Grunnskólakennari í samfélags-/stærðfræði í 
Hörðuvallaskóla

· Grunnskólakennari í náttúrufræði í 
Hörðuvallaskóla

· Stuðningsfulltrúar/starfsmenn í dægradvöl í 
Hörðuvallaskóla

· Ritari óskast í Hörðuvallaskóla

Velferðarsvið

· Stuðningsfulltrúi í íbúðakjarna í Kópavogi

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

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Framkvæmdastjóri hjúkrunar Sólvangur, hjúkrunarheimili Hafnarfjörður 201506/674
Skrifstofustarf Sýslumaðurinn á Vesturlandi Borgarnes 201506/673
Starfsmaður við íþróttah. & sundl. Háskóli Íslands Laugarvatn 201506/672
Aðjúnkt HÍ, Heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201506/671
Verkefnastjórar HÍ, Menntavísindasvið Reykjavík 201506/670
Sundlaugarvörður LSH, Sjúkraþjálfun Reykjavík 201506/669
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Fjörður Hafnarfjörður 201506/668
Héraðsdýralæknir Austurumd. Matvælastofnun Egilsstaðir 201506/667
Dýralækn. inn- & útflutningseftirlit Matvælastofnun Reykjavík 201506/666
Forritari Seðlabanki Íslands Reykjavík 201506/665
Lögfræðingur Fjölmiðlanefnd Reykjavík 201506/664
Lífeindafræðingur LSH, Hjartarannsóknarstofa Reykjavík 201506/663
Hreyfistjóri/stjórar Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201506/662
Deildarlæknir kvennadeildar LSH, Kvennadeild Reykjavík 201506/661
Rannsóknarmaður LSH, Lungnarannsóknastofa Reykjavík 201506/660
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201506/659
Hjúkrunarfræðingur LSH, Rjóðrið Kópavogur 201506/658
Verkefnastjóri, tölvufræðikennsla Háskólinn á Akureyri Akureyri 201506/657
Reiðkennari Háskólinn á Hólum Sauðárkrókur 201506/656
Heilbrigðisritari LSH, speglunardeild Reykjavík 201506/655
Verkefnastjóri Þjóðminjasafn Íslands, húsasafn Reykjavík 201506/625
Framhaldsskólakennari Menntaskólinn í Reykjavík Reykjavík 201506/654
Fjármálastjóri Embætti umboðsmanns skuldara Reykjavík 201506/653
Biologist LSH, Department of pathology Reykjavík 201506/652
Líffræðingur LSH, meinafræðideild Reykjavík 201506/651
Sjúkraliðar Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Grindavík 201506/650
Húsvörður Framhaldsskólinn á Laugum Laugar 201506/649
Yfirhjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Norðurlands Húsavík 201506/648
Framhaldsskólakennarar Fjölbrautaskóli Suðurlands Selfoss 201506/647
Sérkennari og stuðningsfulltrúi Menntaskólinn á Ísafirði Ísafjörður 201506/646
Sjúkraliðar Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Grindavík 201506/645

Umsóknarfrestur er til 6. júlí n.k. og sótt er um starfið á www.byko.is. 
Nánari upplýsingar veita Árni Kvaran, arnibk@byko.is
og Árni Reynir Alfredsson, mannauðsstjóri, arnireynir@byko.is

Starfið felst í samskiptum við iðnaðarmenn, verktaka og 
einstaklinga ásamt sölumennsku. Við bjóðum mjög góða
vinnuaðstöðu og mikla framtíðarmöguleika.

STARFSSVIÐ

Við leitum að öflugum einstaklingi með ríka þjónustulund og 
hæfni í mannlegum samskiptum sem býr yfir menntun sem 
nýist í starfi. Þekking á lagnaefni og menntun í pípulögnum 
er mikill kostur, ásamt reynslu af sölu og þekkingu á 
byggingavörumarkaði.

Viðkomandi verður að hafa metnað til að takast á við 
krefjandi verkefni ásamt því að búa yfir stundvísi, jákvæðni 
og heiðarleika.

HÆFNISKRÖFUR

byko.is

SÖLUMAÐUR 
ÓSKAST Í LAGNADEILD 
BYKO BREIDD

við erum að 
leita að þér!
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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

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

Sterk tengsl í 
íslensku atvinnulífi  
www.hagvangur.is

Er verið að leita að þér? radum.is
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Vesturbyggð óskar eftir tilboðum í framkvæmdir við gatna- 
gerð í Aðalstræti á Patreksfirði. Verkið felst í að endurgera 
Aðalstræti á kaflanum frá Eyrargötu að Aðalstræti 31,  
uppúrtekt, lagnir, fyllingar og jöfnunarlag. 

Helstu magntölur eru:

Rif slitlags:  3.600 m2
Gröftur í götustæði:  3.300 m3
Fyllingar í götu :   3.300 m3
Gröftur fráveituskurða:   1.300 m3 
Fyllingar í lagnaskurði:   700 m3 
Jöfnunarlag undir malbik 50mm:  3.600 m2 
Holræsalagnir: 1.500 m.
Vatnslagnir:   700 m.

 
Útboðsgögn má nálgast hjá tæknideild Vesturbyggðar að 
Aðalstræti 75, frá og með miðvikudeginum 24.júní. Einnig 
er hægt að óska eftir útboðsgögnum á rafrænu formi hjá 
elfar@vesturbyggd.is.

Skila skal tilboðum á sama stað eigi síðar en mánudaginn 
6.júlí kl. 14.00 og verða þá opnuð þar í viðurvist þeirra 
bjóðenda, sem viðstaddir verða. 

Tæknideild Vesturbyggðar.
Aðalstræti 75, 450 Patreksfirði

MATVÍS félagsfundir.

Matvæla-og veitingafélag Íslands boðar til 
félagsfunda.
Þriðjudagur 30. Júní kl. 16:00  
á Hótel Kea Akureyri
Miðvikudagur 1. Júlí kl. 15:30  
á Stórhöfða 31 Reykjavík

Dagskrá:

Nýgerðir kjarasamningar.

 

 

Mat á umhverfisáhrifum  
Ákvörðun um matsskyldu   

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að endurbygging

Örlygshafnarvegar, Skápadalur-
Patreksfjarðarflugvöllur, Vesturbyggð 

skuli ekki  háð mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 106/2000. 
Ákvörðunin liggur frammi hjá Skipulagsstofnun, Laugavegi 166, Reykja-
vík og á www.skipulagsstofnun.is. Ákvörðunina má kæra til úr-
skurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála til  27. júlí 2015.

Útboð
Faxaflóahafnir sf. óska eftir tilboðum í verkið:

Klafastaðaland Grundartanga
Lóðagerð og lagnir 4. áfangi 2015

Verkið felst í jarðvegsskipum á lóðinni Leynisvegur 6 
á Grundartanga, ásamt því að leggja fráveitu- og 
vatnsveitulagnir.

Helstu magntölur:
Gröftur 16.000 m3
Fylling 17.200 m3
Fráveitulagnir 81 m
Vatnslagnir 290 m

Verklok eru 15. september 2015.

Útboðsgögn verða afhent án gjalds á stafrænu formi
með því að senda beiðni á netfangið
akranes.utbod@mannvit.is frá fimmtudeginum 25. 
júní 2015.

Tilboð verða opnuð á skrifstofu Faxaflóahafna,
Hafnarhúsinu, Tryggvagötu 17, 101 Reykjavík,
fimmtudaginn, 9. júlí 2015 kl. 11:00.

Þriðjudaginn 30. júní nk. kl. 16.30
á Stórhöfða 31, 1. hæð

(gengið inn Grafarvogsmegin)

FÉLAGSFUNDUR
GRAFÍU/FBM

Dagskrá:
1. Kynning á kjarasamningi Grafíu/FBM   
    við Samtök atvinnulífsins
  
2. Atkvæðagreiðsla um kjarasamning-
 kynning á rafrænni atkvæðagreiðslu

3. Önnur mál

Félagsmenn eru hvattir til að mæta.

Stjórn Grafíu/FBM
Stéttarfélags í prent- og miðlunargreinum

ÚTBOÐ
Sjálfseignarstofnunin Aurora Observatory auglýsir eftir
tilboðum í byggingu Norðurljósarannsóknarhúss að
Kárhóli í Reykjadal, Þingeyjarsveit.

Húsið er um 760 m² að stærð, staðsett skammt norðan og
ofan við bæjarhúsin á Kárhóli. Byggingin er 3 hæðir,
byggð úr steinsteypu og stáli.

Verklok eru 30.09.2016 en áfangaskil 15.11.2015.

Útboðslýsing ásamt grunnmyndum og sniðteikningum eru
aðgengileg á Útboðsgögn verða send í
tölvupósti þeim sem þess óska.

Tilboðum skal skila í samræmi við útboðslýsingu til:
Aurora Observatory, bt. Atvinnuþróunarfélag Þingeyinga,
Garðarsbraut 5, 640 Húsavík eða að Kárhóli fyrir kl. 14
miðvikudaginn 1. júlí 2015 þar sem þau verða opnuð.

www.karholl.is.

Upplýsingar veitir Reinhard Reynisson framkvæmdastjóri í
síma 464 0415 eða eðareinhard@atthing.is info@teikn.is

Fótaaðgerðastofa til sölu 
Falleg og rúmgóð fótaaðgerðastofa í glæsilegu húsnæði til sölu.
Stofan er í rekstri.
Upplýsingar í síma 848 2711.

Til leigu 140 fm. skrifstofuhúsnæði í virðulegu 
húsi við Ægisgötu, 101 Reykjavík.  

Hæð með 4 björtum og rúmgóðum skrifstofum, 
með aðgangi að fundarherbergi og móttöku. 

Góðar tölvulagnir til staðar.  
Möguleiki á 4-8 vinnustöðvum. 

  
Laust frá 1. júlí. Upplýsingar í síma 772-7475

Skrifstofuhúsnæði við Ægisgötu

Útboð
Hrunamannahreppur óskar eftir tilboðum  
í sorphirðu í sveitarfélaginu 2015 – 2019.

Verkið felst í söfnun á óflokkuðum úrgangi og blátunnuefni eins 
og pappír og pappa við heimili bæði í þéttbýli og í dreifbýli og 
stofnanir í sveitarfélaginu. Úrgang og Blátunnuefni skal verktaki 
flytja til móttökustöðvar í Sorpu bs. Gufunesi í Reykjavík. Komi til 
breytingar á afsetningu úrgangs á samningstíma skal semja um 
það sérstaklega. Verkkaupi mun  útvega tunnur og gáma fyrir 
söfnun við stofnanir sveitarfélagins eins og þarf. Í sveitarfélaginu 
eru 6 grenndarstöðvar sem verktaki skal tæma, gámar við á  
grenndarstöðvum og stofnanir eru af gerðinni midigámar.
Verktími er frá 1. október 2015 til 30. september 2019, þ.e. 4 ár. 
Samningurinn getur framlengst um 1 ár í senn í alls 2 ár ef báðir 
aðilar samþykkja.
Grátt ílát undir óflokkaðan úrgang  skal að jafnaði tæma á 3 vikna 
fresti frá september til maí og á 2 vikna fresti frá júní til ágúst. 
Blátunnuílát skal tæma á 6 vikna fresti, nema verkkaupi ákveði 
annað. Á útboðstímanum hefur verkkaupi áhuga á að þróa flokkun 
áfram. Útboðið er auglýst á Evrópska efnahagssvæðinu.

Útboðsgögn fást frá og með miðvikudeginum 1. júlí 2015 hjá Eflu 
Suðurlands, Selfossi við skráningu í síma 412-6900 eða með 
tölvupósti á netfang utbod.sudurland@efla.is .

Opnun tilboða er kl. 11:00 þann 7. ágúst 2015 á skrifstofu 
Hrunamannahrepps, Akurgerði 45, 845 Flúðir.

Laus störf hjá Akraneskaupstað
Eftirfarandi störf eru laus til umsóknar:

•  Starf verkefnastjóra á skipulags- og umhverfissviði

•  Störf leikskólakennara í Leikskólunum Akra- og Teigaseli

•  Starf við íþróttamannvirki Akraneskaupstaðar

•  Starf þroskaþjálfa/iðjuþjálfa í Brekkubæjarskóla

Sótt er um rafrænt á heimasíðu Akraneskaupstaðar 
á þar til gerðu eyðublaði

Nánari upplýsingar að finna á www.akranes.is
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FASTEIGNASALA 
SKJALAGERÐ
65% starfshlutfall frá kl. 9-15

Í starfinu felst m.a. aðstoð við uppsetningu kaupsamninga og 
afsala, samskipti við lánastofnanir,  þinglýsingar og gerð uppgjöra. 
Skilyrði er að viðkomandi hafi góða Excelkunnáttu, sé talnaglögg/
ur, hafi gott vald á íslenskri tungu og sé skiplögð/lagður.  
Menntunarkröfur: 
Viðskiptafræðingur, lögfræðingur eða löggiltur fasteignasali.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf eigi síðar en 1. september 
2015. Umsóknir sendist á landmark@landmark.is 

Nánari upplýsingar veita Magnús og Sigurður í síma 512 4900
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íSími
568 2444

Sími
568 2444

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

Ingileifur Einarsson, Lögg. fasteignasali.

svefnlofts. Húsið stendur á skjólsælum frábærum útsýnisstað rétt 
við golfvöllinn á Kiðjabergi. Sumarhúsið skiptist í forstofu, tvö góð 
svefnherbergi, gott eldhús opið inn í borðstofu og sambyggða stofu 
með arni. Útigeymsla og vélagemsla. Gestahúsið er eitt herbergi auk 
snyrtingar. Stór timbur verönd með heitum potti. Húsið er laust til 
afhendingar og verður til sýnis í dag laugardag og sunnudag á milli 
kl. 14.00-16.00. Bragi sýnir sími 892-5553. Verð kr. 39.5 millj.

HESTUR - KIÐJABERG
Ingileifur Einarsson I il if
Löggiltur fasteignasali.

OPIÐ HÚS

Opið hús laugardaginn 27.6. frá kl. 15:00-16:00

Opið hús sunnudaginn 28.6. frá kl. 12:00-17:00

Sumarhús í landi Villingavatns 
við Þingvallavatn

Fallegt sumarhús í landi Vaðnes

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

48,1 fm sumarhús á eignarlandi í landi Villingavatns við Þingvallavatn.  
Húsið er byggt 1974 en stækkað og endurnýjað 1993, það skiptist í 
stofur, tvö herbergi, eldhús, baðherbergi og geymslu.  Vatn kemur 
úr borholu sem sumarhúsaeigendur á svæðinu eiga, rafmagn er í 
húsinu.  eignarland á þessum frábæra stað rétt við Þingvallavatn, 
stæði fyrir bát í bátahöfn fylgir húsinu. Verð 14,9 milj. Uppl. veitir Eva 
í s: 893-2208, en hún verður á staðnum

Birkibraut 2 í Vaðneslandi í Grímsnes- og Grafningshreppi. Anna 
Kjartansdóttir (eigandi) s: 820-6382, verður á staðnum. Fallegt 51,3 fm 
sumarhús á 1 hektara eignarlóð við Birkibraut 2. Eignin skiptist í: Tvö 
svefnherbergi annað með koju. Eldhús með eldhúskrók. Rúmgóð og 
björt stofa. Á gólfum er spónarparket. Landið er 1 hektara eignarlóð, 
með miklum gróðri. Hitaveita lögð 1995. Húsið er smíðað af S.G. 
einingarhús, Selfossi. Góður sólpallur útfrá stofu og meðfram annarri 
hlið hússins.  Nánari upplýsingar veita Andri Guðlaugsson s: 662-
2705 eða andri@valholl.is og Erlendur Davíðsson s: 8970199 eða á 
erlendur@valholl.is

SUMARHÚS – GRÍMSNESI

ÍRIS HALL - Löggiltur fasteignasali

BÓKIÐ SKOÐUN

Snyrtilegt 76 fm sumarhús á 4220 fm eignarlandi við Heiðarbraut  
rétt austan við Borg í Grímsnesi  í ca. 80 km fjarlægð frá Rauða-
vatni í Reykjavík í aðeins 60 mín fjarlægð frá höfuðborginni.
Fæst afhentur við kaupsamning og hægt er að fá stærstan hluta 
innbús með í kaupum. Tvær stofur, tvö svefnherbergi, baðherbergi  
og rúmgott eldhús. Mjög skjólgóð 70 fm verönd er framan við hús
V. 18.5.- millj.

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND 
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

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

Hraunhamar kynnir nýkomið í einkasölu mjög fallegt 
sumarhús 64,5 fm. á einni hæð, (byggður 1992). Stór sólpal-
lur í kringum bústaðinn, heitur pottur. Glæsilegt kjarrivaxið 
eignarland tæpur hektari. Hitaveita. Frábær staðsetning í 
Vaðneslandi Grímsnesi. Myndir á netinu. Verð 19,5 millj. 
Upplýsingar gefur Helgi Jón sölustjóri s: 893 2233.

Jörð við Flúðir til sölu

Sumarhús í Vaðnesi

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar veitir

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi

sími: 899 1178
atli@miklaborg.is

49,5 millj.Verð:

Einstök staðsetning í hjarta Reykjavíkur.

Um er að ræða aðalhæð auk hluta jarðhæðar 

Eignin er skráð alls um 120 fm, lóðin er 362 fm

Ytra byrði hússins er friðað og 

mikið endurnýjað.

Sjarmerandi sögufrægt hús byggt árið 1898

Bókhlöðustígur 8
101 Reykjavík

OPIÐ HÚS 
þriðjudaginn 30.júní kl.17:00-18:00

Virðulegt timburhús á steinkjallara við Suðurgötu 12 í Reykjavík.  Húsið er kjallari og tvær hæðir, samtals 357,2 fm. að gólffleti auk 21,8 fm. bílskúrs. 
Húsið stendur á fallegri og gróinni um 900 fm. lóð.  Átta bílastæði eru á baklóð hússins og möguleiki er á að fjölga bílastæðum á lóðinni enn frekar. 
Húsið var reist árið 1899 af Ásgeiri Sigurðssyni kaupmanni. Fyrir rúmlega 20 árum var húsið allt endurnýjað að utan sem innan. Undanfarin 25 ár 
hafa verið starfræktar læknastofur í húsinu og hentar það mjög vel undir hvers konar þjónustustarfsemi auk þess sem það myndi sóma sér vel 
sem glæsilegt íbúðarhús í hjarta borgarinnar. 

ÓÐINSGÖTU 4
SÍMI 570 4500,  

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

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

Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

SUÐURGATA.  HEIL HÚSEIGN.

sími: 511 1144
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Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Lágmúla 4  108 Reykjavík

569 7000

Nánari upplýsingar veitir:

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

Um helmingur íbúða seldur

Fullbúin sýningaríbúð Upplifðu útsýnið 
og staðsetninguna með eigin augum 

Sölusýning
sunnudaginn 28.júní á milli kl. 16:00 - 18:00

Íbúðirnar eru staðsettar 
í miðbæ Garðabæjar 
á frábærum útsýnisstað

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

Rúmgóðar svalir 
til suðurs og vesturs

Glæsilegar innréttingar 
frá GKS og vönduð tæki

Þetta er glæsilegt 
viðhaldslítið lyftuhús
 

Garðatorg 

- með þér alla leið -  www.miklaborg.is

Miðholt 27 í Bláskógabyggð
801 Selfoss
Falleg eign sem vert er að skoða

Stærð: 89,3 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2006

Fasteignamat: 9.240.000

Verð: 23.900.000
RE/MAX Fjörður kynnir fallegt 3 herbergja raðhús við Miðholt 27 í Bláskógarbyggð. Eignin er skráð
89,3 fm. Góð eign á fallegum stað. Nánari lýsing: Komið er inn í forsofu með flísum á gólfi og skápum,
inn af forstofu er góð geymsla og þvottahús. Rúmgott miðrými með parketi á gólfum. Stórt eldhús með
góðri elhúsinnréttingu., opið er inn í stofu. Úr stofu er útgengt út á viðarpall sem snýr í austur.
Svefnherbergi eru tvö, annað með skápum. Baðherbergið er flísalagt í hólf og gólf með sturtuklefa og
innréttingu. Allar nánari uppl. gefur Víglundur í síma 891-9981 eða viglundur@remax.is.

Fjörður

Páll Guðmunds
Lögg. fasteignasali

Víglundur Helgas
Sölufulltrúi

pallb@remax.is

viglundur@remax.is

Bókið skoðun í síma 891-9981

RE/MAX Fjörður - Lækjargata 34d - 220 Hafnarfjörður - Sími: 519 5900 - www.remax.is

861-9300

891-9981

Skrúðás 11
210 GARÐABÆ

Glæsilegt og vandað einbýlishús á 
þremur pöllum á einstökum útsýnis-
stað. Fallegur viðhaldslítill garður með 
skjólveggjum og veröndum.Fjölskyld-

STÆRÐ: 268,8   fm
EINBÝLI            HERB: 5

94.000.000

OPIÐ HÚS    29. júní 17:30 – 18:00

Valhöll fasteignasala • Síðumúla 27 • Sími: 588-4477

FRÁBÆR KOSTUR Í FERÐAIÐNAÐI.   
GISTIHEIMILI STYKKISHÓLMI. 

Til sölu Gistiheimilið Sundabakki, sem staðsett er útvið sjávarsíðuna við  
Stikkishólm. Af sérstökum ástæðum er til sölu húsnæði, öll tæki, innréttingar 
og búnaður + rekstur með tilheyrandi leyfum fyrir Gistiheimili sem staðsett er 
á frábærum stað innst í lokaðri götu útvið vestanverðan Stykkishólm.  
Frábært útsýni til Breiðafjarðar, Landey, Snæfellsnes og fl.  Um er að ræða 
tvær samþykktar hæðir í sama húsinu + tvöfaldur sérstæður bílskúr, alls 
351 fm.  Í dag eru 8 leiguherbergi, auðvelt að fjölga í 10 og síðan eru miklir 
möguleikar með bílskúrinn (íbúð + herbergi). Gistiheimilið hefur verið opið 1/5 – 30/9 ár hvert og hefur nær 
100% nýtingu, væri auðvelt að hafa opið allt árið því eftirspurn er það mikil. Áralöng sambönd og tengs við 
innlendar ferðaskrifstofur. Eignin hefur fengið mjög gott viðhald og mikið verið endurnýjuð utan sem innan á 
síðustu árum. Sjá nánari lýsingu í söluyfirliti fasteignasölunar. Mjög góðar tekjur og afkoma. Sérlega hentugt 
fyrir  t.d. stærri aðila í bransanum að bæta við möguleika á þessum geysivinsæla stað, eða fyrir samhenta 
fjölskyldu að skapa sér góðar tekjur.  

Ingólfur
Gissurarson 
lögg. fast.sali
s: 896-5222

Verð 69,9 millj. (húsnæði og rekstur).    

Allar nánari upplýsingar veitir Ingólfur Gissurarson löggiltur Fasteignasali  
S: 896-5222 eða ingolfur@valholl.is

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

Sterk tengsl í 
íslensku atvinnulífi  
www.hagvangur.is
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