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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Framhaldsskólakennari Verkmenntaskólinn á Akureyri Akureyri 201507/689
Framhaldsskólakennarar Fjölbrautaskóli Vesturlands Akranes 201507/688
Sérfræðingur Seðlabanki Íslands Reykjavík 201507/687
Sérfræðingur Seðlabanki Íslands Reykjavík 201507/686
Lögfræðingur Seðlabanki Íslands Reykjavík 201507/685
Starfsmaður í móttöku Innanríkisráðuneytið Reykjavík 201507/684
Verslunarstjóri ÁTVR, Vínbúðin  Vík 201507/683
Verkefnastjóri HÍ, Miðstöð framhaldsnáms Reykjavík 201507/682
Forstöðumaður HÍ, Rannsóknasetur Bolungarvík 201507/681
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201507/680
Skólameistari Framhaldsskólinn á Laugum Laugar 201507/679
Framhaldsskólakennari Menntaskólinn við Sund Reykjavík 201507/678
Sjúkraliði LSH, Krabbameinslækningadeild Reykjavík 201507/677
Hjúkrunardeildarstjóri LSH, Lyflækningasvið Reykjavík 201507/676
Framhaldsskólakennari Fjölbrautaskólinn í Breiðholti Reykjavík 201507/675
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ICELANDAIR ÓSKAR EFTIR FLUGMÖNNUM TIL STARFA
Vegna aukinna umsvifa óskar Icelandair eftir að ráða flugmenn til starfa. 
Leitað er eftir flugmönnum í áhugavert og krefjandi starf í góðu starfsumhverfi 
þar sem öryggi, áreiðanleiki og hágæða vinnubrögð eru höfð að leiðarljósi. 
Umsækjendur þurfa að hafa gilt atvinnuflugmannsskírteini með blindflugsáritun. 
Þeir þurfa að hafa lokið bóklegu námi til réttinda atvinnuflugmanns 1. flokks 
(ATPL) og námskeiði í áhafnasamstarfi (MCC).

Atvinnuflugmannsskírteini umsækjanda skal hafa verið gefið út af Samgöngustofu 
á Íslandi eða sambærilegri stofnun í öðru aðildarríki Flugöryggissamtaka Evrópu 
(EASA) í samræmi við kröfur EASA, flugöryggisstofnunar Evrópu.

Krafa er um 500 flugtíma að lágmarki, þar af 100 flugtíma reynslu sem 
flugstjóri. Vegna fyrirsjáanlegra árstíðabundinna sveifla í umsvifum Icelandair er 
gert ráð fyrir að nýir flugmenn hefji störf næsta vor og starfi fram á haust 2016.

Umsækjendur skulu hafa lokið stúdentsprófi eða öðru sambærilegu námi. 

UMSÓKNUM ÞURFA AÐ FYLGJA EFTIRFARANDI GÖGN:
I Afrit af atvinnuflugmannsskírteini ásamt áritunum, heilbrigðisvottorði  

og vegabréfi
I Afrit af prófskírteinum ásamt einkunnum fyrir allt bóklegt flugnám
I Afrit af stúdentsskírteini eða öðrum sambærilegum prófskírteinum ásamt 

einkunnum
I Afrit af síðustu 100 fartímum í flugdagbók
I Nýtt sakavottorð 

Á UMSÓKN SKAL VERA SUNDURLIÐUN FLUGTÍMA SEM HÉR SEGIR:
I Heildarfartími
I Fartími sem kennari
I Fartími í blindflugi
I Fartími sem flugstjóri
I Fartími á fjölhreyfla flugvél
I Fartími á fjölstjórnarflugvél (MPA)
I Fartími á þotu og skrúfuþotu 

Umsóknarfrestur:
Umsóknarfrestur er til og með 26. júlí 2015 vegna ráðninga fyrir fyrstu námskeið sem 
munu hefjast í september 2015. Eftir þann tíma verður hægt að leggja inn umsóknir fyrir 
námskeið sem hefjast síðar og seinni tíma ráðningar.

Nánari upplýsingar eru á vef félagsins www.icelandair.is/umsokn 

Eingöngu er hægt að sækja um starfið á vefnum. Eldri umsóknir óskast endurnýjaðar.

Fyrirspurnum svara: 
Margrét Þórarinsdóttir, mannauðsstjóri áhafna I flug@icelandair.is 
Hilmar B. Baldursson, flugrekstrarstjóri I hba@icelandair.is
Þ. Haukur Reynisson, yfirflugstjóri I thr.crew@icelandair.is

ÍAV óskar eftir að ráða bifvélavirkja til 
starfa á suðurnesjum.

Upplýsingar um starfið veitir Þórmar í 
síma 660-6225.

Umsóknum skal skila á vef ÍAV, www.iav.is

Bifvélavirkjar

Íslenskir aðalverktakar hf. | Höfðabakka 9 
110 Reykjavík | s. 530 4200 | iav.is

atvinna Allar atvinnuauglýsingar 
vikunnar á visir.is

SÖLUFULLTRÚAR 
Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426
Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441
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Í starfinu felst m.a. að bera faglega ábyrgð á rekstri lyfja-
búðarinnar, annast daglegan rekstur og umsýslu, sjá til 
þess að unnið sé samkvæmt lögum og reglugerðum um 
lyfsöluleyfi og samkvæmt þeim rekstrarlegu markmiðum 
sem Lyfja setur. 

Um er að ræða spennandi tækifæri fyrir metnaðarfull-
an lyfjafræðing. Í boði er krefjandi og áhugavert  starf á 
skemmtilegum og líflegum vinnustað í rótgrónu og ört 
vaxandi bæjarfélagi.

Hæfniskröfur:
Háskólapróf í lyfjafræði og gilt starfsleyfi. Stjórnunarhæfileikar, 
rík þjónustulund og góð hæfni í mannlegum samskiptum. Áreiðan-
leiki, metnaður, fagmennska og skipulögð vinnubrögð.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Umsóknarfrestur er til 26. júlí.  
Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir  
sem trúnaðarmál. Tekið er við umsóknum á vefslóðinni  
www.lyfja.is 

www.lyfja.is

Lyfja Húsavík
Lyfsöluleyfishafi
Við leitum að metnaðarfullum og sjálfstæðum 

lyfjafræðingi í stöðu lyfsöluleyfishafa.

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

Nánari upplýsingar veitir Hallur Guðjónsson, 
starfsmannastjóri, sími 530 3800. 
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5 Útvarpsleikhússtjóri
Ríkisútvarpið auglýsir eftir drífandi, sjálfstæðum og 
jákvæðum einstaklingi í starf Útvarpsleikhússtjóra.
Í starfinu felst að marka Útvarpsleikhúsinu stefnu til 
náinnar framtíðar í samvinnu við dagskrárstjóra 
Rásar 1 og útvarpsstjóra. Verkefni Útvarpsleikhússins 
þurfa að vera í stöðugri mótun og takast á við 
samtímann hverju sinni, um leið og byggt er á því 85 
ára starfi sem unnið hefur verið.

• Reynsla á sviði leiklistar, skilyrði.
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, skilyrði.
• Gott vald á íslensku og ensku máli, skilyrði.
• Reynsla á sviði leikstjórnar, stjórnunar eða
 fjölmiðlunar, æskileg.
• Reynsla af vefvinnslu, kostur. 

• Umsjón með verkefnavali nýrra og endurfluttra verka. 
• Þróun verka frá hugmynd til framkvæmdar.
• Listræn ráðgjöf við leikskáld, þýðendur, leikstjóra
 og dagskrárgerðarfólk. 
• Dagskrársetning og kynningarmál í samstarfi við
 kynningardeild.
• Skipulagning og samningagerð. 
• Samskipti vegna leikhússins, innanlands og utan.

Hæfniskröfur:

Nánar um starfssvið:

Allar nánari upplýsingar um starfið veitir
 Þröstur Helgason, dagskrárstjóri Rásar 1
 throstur.helgason@ruv.is, s. 515 3550. 
Umsóknarform er að finna á www.RUV.is/laus-storf.
Umsóknir skulu berast eigi síðar en 4. ágúst 2015.
Bæði konur og karlar eru hvött til að sækja um.

Eimskip  |  Korngörðum 2  |  104 Reykjavík  |  Sími  525 7000  |  www.eimskip.is

BÍLSTJÓRAR – SUMARAFLEYSINGAR OG FRAMTÍÐARSTÖRF
Eimskip leitar að bílstjórum til sumarafleysinga og í framtíðarstörf við akstur 
dráttar- og flutningabíla, innanbæjar sem og úti á þjóðvegum. Um er að ræða 
dag- og vaktavinnu. 

Hæfniskröfur: 
• Meirapróf (C) er skilyrði
• Réttindi til að aka með tengivagn (CE) kostur
• ADR réttindi til flutnings á hættulegum farmi kostur

Auk hæfniskrafna leitum við að bílstjórum sem búa yfir:
• Íslenskukunnáttu
• Framúrskarandi þjónustulund og jákvæðni
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Almennri tölvukunnáttu
• Almennu hreysti

Nánari upplýsingar um starfið veitir 
Eyjólfur Sigurðsson dreifingarstjóri, í síma 825-7755.

FRAMTÍÐARSTARF Í VÖRUHÓTELI EIMSKIPS
Eimskip leitar að öflugum og ábyrgum einstaklingum til framtíðarstarfa í Vöruhótel 
Eimskips í Reykjavík. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. 

Helstu verkefni eru frágangur og tiltekt pantana og sendinga fyrir viðskiptavini, 
vörumóttaka og vöruafgreiðsla. Almennur vinnutími er frá kl. 08:00-16:00
eða 11:00-19:00 alla virka daga, en viðkomandi aðili þarf að hafa sveigjanleika til að
geta unnið lengur.  

Hæfniskröfur:
• Lyftararéttindi skilyrði
• Góð þjónustulund, jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum
• Almenn tölvukunnátta
• Íslenskukunnátta
• Framtakssemi og almennt hreysti

Nánari upplýsingar um starfið veitir 
Bragi Viðarsson rekstrarstjóri, í síma 825-7671.

Við hvetjum áhugasama til að sækja um. Eingöngu er tekið á móti umsóknum í gegnum heimasíðu Eimskips, www.eimskip.is. 
Öllum umsóknum verður svarað og farið með þær sem trúnaðarmál. Hreint sakavottorð er skilyrði fyrir ráðningu hjá Eimskip. 

Umsóknarfrestur er til og með 13. júlí 2015.

SUMARAFLEYSINGAR 
OG FRAMTÍÐARSTÖRF

radum.is
Við finnum rétta starfsfólkið

4. júlí 2015  LAUGARDAGUR2



Laus er til umsóknar staða forstöðumanns Hafnarborgar, menningar- og listamiðstöðvar 
Hafnarfjarðar. Starfið felur í sér stjórnun og rekstur stofnunarinnar ásamt stefnumótun í 
menningarmálum.

Upplýsingar veita:

Geirlaug Jóhannsdóttir 
geirlaug@hagvangur.is 

Katrín S. Óladóttir  
katrin@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 20. 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. 

Konur, jafnt sem karlar, eru 
hvattar til að sækja um starfið skv. 
jafnréttisstefnu Hafnarfjarðarbæjar.

Upplýsingar á hafnarfjordur.is  
og hafnarborg.is

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

Forstöðumaður Hafnarborgar  
menningar- og listamiðstöðvar Hafnarfjarðar

Starfs- og ábyrgðarsvið
 • Ábyrgð á faglegri starfsemi, rekstri, þjónustu og 
    stjórnsýslu Hafnarborgar
 • Ábyrgð á mannauðsmálum
 • Fjárhagsáætlanagerð
 • Þátttaka í stefnumótun og skipulagningu 
   menningarmála Hafnarfjarðarbæjar 
 • Framkvæmd stefnumörkunar stjórnar Hafnarborgar 
   og bæjarstjórnar
 • Skipuleggur sýningar safnsins, tónleikahald og aðra 
   menningartengda starfsemi sem fram fer í Hafnarborg
 • Sérfræðingur bæjaryfirvalda um málefni er varða 
   listir og menningu

Menntunar- og hæfniskröfur
 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi, 
   framhaldsmenntun æskileg
 • Stjórnunarreynsla og reynsla af stefnumótun
 • Þekking á og reynsla af starfsemi listasafna og/eða 
   rekstri menningarstofnana 
 • Góð þekking á myndlist, listasögu og/eða  
   safnafræðum
• Leiðtogahæfileikar og hæfni í mannlegum samskiptum
 • Frumkvæði, sjálfstæði og skipulagshæfileikar
 • Góð íslensku- og enskukunnátta
 • Hæfni til miðla þekkingu og upplýsingum í ræðu og riti 

Staða forstöðumanns heyrir undir stjórnsýslusvið Hafnarfjarðarbæjar og næsti yfirmaður er sviðsstjóri stjórnsýslusviðs. 
Kjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag. Gert er ráð fyrir að 
forstöðumaður hefji störf sem fyrst. Ráðið verður í starfið til 5 ára með möguleika á framlengingu.
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Hjúkrunarheimilið Sundabúð

Atvinna

Hjúkrunardeildarstjóri 

Hjúkrunarheimilið Sundabúð óskar eftir að ráða hjúkrunar-
deildarstjóra  til afleysinga í eitt ár. Um er að ræða 80- 100 
% stöðu sem veitist  frá 1.sept eða eftir samkomulagi.

Hjúkrunardeildarstjóri er yfirmaður hjúkrunar á deildinni 
og ber ábyrgð á að starfað sé samkvæmt markmiðum 
heimilisins og lögum og reglugerðum og tekur virkan þátt í 
breytingar- og þróunarstarfi sem fer fram á deildinni.

Hjúkrunarheimilið Sundabúð er með 11 hjúkrunarými, eitt 
sjúkra og endurhæfingarrýmii og  eitt dagvistarrými. Sam-
kvæmt samningi við Velferðarráðnuneytið er heimahjúkrun 
í sveitarfélaginu sinnt af starfsfólki hjúkrunardeildarinnar. 
Félagslegri heimaþjónustu er einnig stjórnað frá deildinni 
og er unnið að því að samþætta þessa þjónustu.

Umsækjandi skal hafa fullgilt íslenskt hjúkrunarleyfi , lögð 
er áhersla á samviskusemi og góða samskiptahæfileika.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Félags íslenskra 
hjúkrunarfræðinga og Sambands íslenskra sveitarfélaga. 

Aðstoð er veitt  við útvegun húsnæðis.

Nánari upplýsingar veitir Emma Tryggvadóttir, hjúkrunar-
forstjóri í síma 860 6815 og emma@vopnafjardarhreppur.is

Umsóknarfrestur er til 15. júlí  næstkomandi 

Vélskömmtun lyfja
Lyfjaver óskar eftir að ráða traustan starfsmann til  
framtíðarstarfa við vélskömmtun lyfja. Viðkomandi þarf að vera 
heilsuhraustur, snyrtilegur, reglusamur, nákvæmur og  
samviskusamur og hafa hreint sakavottorð. 

Aðrar hæfniskröfur eru: 
- Reynsla af vinnu við lyfjaframleiðslu  
- Innsýn, áhugi og reynsla af vinnu skv. gæðaferlum
- Góð almenn tækni- og tölvukunnátta

Æskilegt er að viðkomandi hafi náð 25 ára aldri og geti unnið 
yfirvinnu á álagstímum. Í boði er áhugavert starf  í góðum  
starfsmannahópi hjá framsæknu og vaxandi fyrirtæki.

Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á  
netfangið alli@lyfjaver.is. Nánari upplýsingar í síma 895-3466.

Tæknifulltrúi  
byggingarmála

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

Meðal helstu verkefna 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 
 úttektarvottorð um byggingarstig húsa. 
• Annast eftirlit með því að hús og önnur byggingarleyfisskyld 

mannvirki séu byggð í samræmi við samþykkta uppdrætti, 
 lög og reglugerðir.

Menntunar- og/eða hæfniskröfur: 
• Tæknifræði, byggingarfræði eða verkfræðimenntun.
• Góð almenn tölvukunnátta er nauðsynleg, MicroStation 
 kunnátta æskileg.
• Starfsreynsla á sínu fagsviði.
• Réttindi til að gera aðaluppdrætti.

Upplýsingar um starfið er veitir Pétur Bolli Jóhannesson, 
skipulagsstjóri, í tölvupósti pbj@akureyri.is. 
 
Einungis er tekið á móti rafrænum umsóknum á heimasíðu 
Akureyrarbæjar, www.akureyri.is þar sem finna má frekari 
upplýsingar um starfið.

Umsóknarfrestur er til og með 13. júlí 2015

Laust starf fyrir skólaárið  
2015 - 2016

Við Grunnskólann í Hveragerði er laus staða 
umsjónarkennara á yngsta stigi, 90-100% staða. 
Gerð er krafa um kennsluréttindi og góða hæfni í 
mannlegum samskiptum.

Grunnskólinn í Hveragerði er vel staðsettur í grónu 
og glæsilegu bæjarfélagi. Einkunnarorð skólans eru: 
viska, virðing og vinátta og við leggjum metnað í 
að áhrif þeirra séu augljós í daglegu starfi. Skólinn 
flaggar Grænfánanum, starfar eftir hugmyndafræði 
Olweusaráætlunarinnar gegn einelti og er að stíga sín 
fyrstu skref sem þátttakandi í verkefninu Heilsueflandi 
grunnskólar.

Umsóknarfrestur er til og með 16. júlí nk.

Upplýsingar um starfið veitir Fanney Ásgeirsdóttir,  
skólastjóri, fanney@hveragerdi.is.

Fóðurbílstjóri  

Fóðurblandan óskar eftir fóðurbílstjóra 
í fóðurafgreiðsluteymi fyrirtækisins.

 
Helstu verkefni:
    •  Dreifing lausafóðurs og smávara til viðskiptavina  
       skv. dreifingaráætlun.
    •  Dagleg forskoðun á bifreið fyrir ferðir.
    •  Afferming bíla í samræmi við dreifingaráætlanir.
    •  Samskipti við samstarfsmenn og viðskiptavini.
    •  Tengiliður viðskiptavina við sölusvið.
    •  Þrif og almenn umhirða á bifreið.

Hæfniskröfur:
    •  Talar íslensku
    •  Meirapróf
    •  Yfir 5 ára reynsla í akstri flutningabifreiða
    •  Þekking á office hugbúnaði
    •  Stundvísi og sjálfstæð vinnubrögð
    •  Býr á stór-Reykjavíkursvæðinu

Óskað er eftir að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar veitir Daði Hafþórsson,  
framkvæmdastjóri framleiðslusviðs, dadi@fodur.is

Fóðurblandan er rótgróið og öflugt framleiðslu- og þjónustu- 
fyrirtæki sem sérhæfir sig í framleiðslu á áburði og fóðri fyrir land-
búnað, fiskeldi og húsdýr. Því til viðbótar selur Fóðurblandan ýmis 
konar rekstrarvöru fyrir landbúnað s.s. girðingar, girðingarefni og 
smávöru. Fóðurblandan rekur þrjár verslanir, á Selfossi, Hvolsvelli 
og Egilsstöðum sem og öfluga vefverslun. Fyrirtækið er leiðandi á 
sínu sviði og eitt það öflugasta í þjónustu við bændur hér á landi. 
Hjá fyrirtækinu starfa um 50 manns. 
Nánari upplýsingar: www.fodurblandan.is

Starf verkefnastjóra á  
skipulags- og umhverfissviði

Akraneskaupstaður auglýsir eftir verkefnastjóra til 
starfa á skipulags-og umhverfissviði. Um er að ræða 
fjölbreytt og áhugavert starf í vaxandi sveitarfélagi. 
Starfskjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. 

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:
• Tækni- og útboðsvinna sem tengist götum, 

fasteignum og opnum svæðum.
• Verkefnastjórn, eftirlit og samskipti við verktaka 

og samstarfsaðila.
• Eftirlit með málaflokkum er lúta að sorpi, 

félagslegum íbúðum og almenningssamgöngum.
• Tæknivinna sem þörf er á hverju sinni á skipulags- 

og umhverfissviði.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Byggingartæknifræði, byggingarverkfræði eða 

sambærileg menntun.
• Þekking og reynsla af cad teikniforritum ásamt 

færni í notkun Microsoft Office hugbúnaðar.
• Mikil samskipta- og samstarfshæfni.
• Frumkvæði og góðir skipulagshæfileikar.

Með umsókn þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá 
og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu 
umsóknar og rökstuðningi fyrir hæfni umsækjanda  
í starfið. Sótt er um rafrænt á heimasíðu Akranes- 
kaupstaðar eða í þjónustuveri bæjarins að Stillholti 
16-18, 1. hæð. 

Umsóknarfrestur er til og með 12. júlí n.k. 
Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigurður Páll 
Harðarson sviðsstjóri í tölvupósti eða í síma  
433-1000. 

Barnaskóli Hjallastefnunnar í Hafnarfirði auglýsir eftir 
jákvæðri og kærleiksríkri manneskju til starfa á komandi 
skólaári. Um er að ræða fjölbreytt starf sem stuðningur  
og aðstoð í nemendahópi. 

Í Barnaskólanum eru börn á aldrinum 6-11 ára, í tveimur 
starfsstöðvum, yngra stigi og miðstigi. 

Mikilvægt er að umsækjandi sé jafnréttissinnaður, sýni 
frumkvæði , flinkur í samskiptum og hafi áhuga á að vinna 
með börnum. Við hvetjum karla jafnt sem konur að sækja 
um starfið. 

Áhugasamir vinsamlegast hafi samband við Írisi Helgu  
s. 8623236 eða með tölvupósti irishelga@hjalli.is, eða Hildi 
Sæbjörgu s. 899-9633 eða með tölvupósti hildur@hjalli.is

Vélavit óskar eftir að ráða 
starfsmann á  
vélaverkstæði.
 
Reynsla og þekking er 
skilyrði.

Upplýsingar veitir Hinrik í 
S:527-2600 / 697-3390

Vélavit is looking to hire 
skilled mechanic to repair  
larger machinery

Only mechanic´s with 
exspirience wanted.

Info : Hinrik  
S:527-2600 / 697-3390

Starfsmaður óskast á 
vélaverkstæði

Upplýsingar í síma  
527 2600 / 697 3390 

Info : Hinrik  
527-2600 / 697-3390
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Öflugur bókari óskast.
Hjúkrunarheimilin Eir, Skjól og Hamrar og dótturfélög 

þeirra óska eftir öflugum og áreiðanlegum bókara til starfa 
sem fyrst. Reynsla við bókhald og uppgjör er áskilin.

Starfssvið :      
• Færsla  bókhalds í Microsoft Dynamics AX, þ.m.t. 

merking fylgiskjala, skráning reikninga, innborgana 
og greiðslna.

• Afstemmingar á bókhaldsreikningum,  
bankareikningum og lánadrottnum.

• Vinna við ársuppgjör og árshlutauppgjör.
• Skil á virðisaukaskattsskýrslum, skattskýrslum og 

öðrum gögnum til skattyfirvalda.
• Aðstoð við áætlanagerð.
• Önnur störf eftir þörfum.   

 
Menntunar- og hæfniskröfur:

• Veruleg þekking og reynsla á bókhaldi er skilyrði.
• Mjög góð kunnátta í Excel og almenn tölvufærni 

áskilin.
• Þekking á Microsoft Dynamics AX æskileg.
• Þekking á uppgjörum samkvæmt alþjóðlegum  

reikingsskilastöðlum (IFRS) kostur.
• Nákvæm og öguð vinnubrögð.
• Rík hæfni í mannlegum samskiptum. 

Umsóknarfrestur er til 13. júlí n.k.  
Vinsamlega sendið umsóknir ásamt ferilskrá í  

tölvutæku formi til gylfi@eir.is.

Laus störf við  
leikskólann Laut

 
Deildarstjóra og leikskólakennara vantar til starfa í leikskólanum 
Laut í Grindavík frá 1.okt. Um er að ræða stöður á nýrri deild fyrir 
átján mánaða börn. Vinnutími frá kl. 08:00-16:00.  
Laun eru samkvæmt kjarasamningum leikskólakennara og sam-
bands íslenskra sveitarfélaga. 

 Leikskólinn verður  fimm deilda leikskóli fyrir börn frá 18 mánaða 
- 6 ára frá og með 1.október. Við erum ,,Skóli á grænni grein” og 
vinnum eftir Uppbyggingarstefnunni - Uppeldi til ábyrgðar. Gleði , 
hlýja og virðing eru einkunnarorð skólans. Nánari upplýsingar um 
leikskólann er að finna á heimasíðu hans.

Hæfniskröfur:
• Leikskólakennaramenntun
• Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum með ungum börnum
  æskileg. 
• Færni í samskiptum. 
• Frumkvæði í starfi og faglegur metnaður. 
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð.

Vakin er athygli á því að ef ekki fæst leikskólakennari kemur til 
greina að ráða annað háskólamenntað fólk eða leiðbeinendur. 
Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um.

Nánari upplýsingar veitir leikskólastjóri í síma 426-8396 og 847-9859.
Umsóknir berist til leikskólastjóra  á netfangið gleik@grindavik.is  

Endurnýja þarf eldri umsóknir.

Umsóknarfrestur er til 1.ágúst 2015

Hjá Icelandair hótelum starfar úrvals-
hópur með sameiginleg markmið þar 
sem borin er virðing fyrir gestum og 

samstarfsmönnum. 

Icelandair hótelin leggja áherslu á 
samvinnu, ábyrgð og frumkvæði í starfi 
ásamt vilja til að takast á við krefjandi 

verkefni. 

Nýir starfsmenn fá vandaða 
kynningu á fyrirtækinu og fara í 

gegnum markvissa þjálfun til þess að 
geta tekist á við störf sín af öryggi. 
Unnið er að stöðugri framþróun og 

starfsmönnum veitt tækifæri til vaxtar 
og þroska í starfi.

Flugleiðahótel reka tvær hótelkeðjur; Icelandair Hotels og Hótel Eddu, samtals 21 hótel ásamt því að 
reka Hilton Reykjavík Nordica og Canopy.  

ICELANDAIR HÓTEL REYKJAVÍK NATURA 
LEITAR AÐ STARFSFÓLKI Í GESTAMÓTTÖKU

Hæfniskröfur:
• Rík þjónustulund og vönduð framkoma
• Góð samskipta- og samstarfshæfni
• Góð enskukunnátta er skilyrði, önnur  

tungumálakunnátta er kostur
• Þekking á bókunarkerfinu Cenium (Navision) er kostur
• Reynsla af störfum í gestamóttöku eða  

öðrum þjónustustörfum er kostur
• Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð
• Talnaglöggni
• Jákvæðni og vilji til að takast á við fjölbreytt verkefni

Starfssvið gestamóttöku er fjölbreytt og lifandi þar sem fólk með ríka samskiptahæfni fær að njóta sín. 
Við leitum að öflugu samstarfsfólki í dag- og næturvinnu. Viðkomandi þarf að geta hafið störf í ágúst. 

Umsóknarfrestur er til og með 17. júlí 2015. 
Umsóknir sendist til: umsoknir@icehotels.is, merktar „Umsókn um starf í gestamóttöku“.

Nánari upplýsingar um starfið veita:
Kristjana Milla Snorradóttir, gestamóttökustjóri: kristjanas@icehotels.is eða í síma 444-4500
Björk Baldvinsdóttir, starfsmannastjóri: bjorkbal@icehotels.is

Starfssvið:
• Veita gestum og starfsfólki  

hótelsins framúrskarandi þjónustu
• Undirbúningur fyrir komu og  

brottför gesta
• Reikningagerð og afstemmingar
• Öryggiseftirlit á hótelinu
• Úrlausn þeirra verkefna sem  

upp koma hverju sinni
• Önnur verkefni sem tilheyra  

gestamóttöku hótelsins

Við leitum að áreiðanlegu samstarfsfólki með ríka þjónustulund til starfa í 
gestamóttöku á Icelandair hóteli Reykjavík Natura.
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United Silicon hefur hafið
byggingu kísilvers í Helguvík á

Reykjanesi og framleiðsla mun hefjast 
á vordögum 2016. Áætlanir gera ráð 

fyrir að um 60 starfsmenn muni starfa 
hjá verksmiðjunni á rekstrartíma en 

200 starfsmenn meðan á uppbyggingu 
og uppsetningu búnaðar stendur.

Við leitum að jákvæðum og
dugmiklum starfsmönnum

sem vilja leggja sitt af  mörkum til að 
skapa frábært rekstrarteymi. Reynsla 

af störfum í stóriðju eða við
annan framleiðslutengdan iðnað

er kostur en ekki skilyrði.

Við leitum að starfsfólki
í nýtt Kísilver í Helguvík 

Nánari upplýsingar veitir
Rut Ragnarsdóttir í síma 669 6003.  

Umsóknum ásamt ferilsskrá
skal skilað á netfangið rut@silicon.is

fyrir mánudaginn 20.júlí 2015

Verkfræðingur 
í málmframleiðslu 

Starfslýsing: 
Starfsmaðurinn mun bera ábyrgð á framleiðsluferlum við kísilframleiðslu, allt 
frá innmötun hráefna til  framleidds málms. Starfið felur í sér mikil samskipti  
við jafnt framleiðslustarfsmenn sem aðra.  

Hæfniskröfur: 
Verkfræðingurinn þarf að geta sett sig inní viðkomandi  efnaferla og þekkja 
framleiðslubúnaðinn. Einnig  þarf verkfræðingurinn að hafa góða greiningar-
hæfileika  og frábæra samskiptahæfileika. Við leitum að einstaklingi með
próf í verkfræði, efnaverkfræði eða sambærilegum greinum.

Framleiðslustarfsmenn

Starfslýsing:
Við leitum að lykilmönnum til að vinna við framleiðslu á kísli. Á meðan á
uppbyggingu verksmiðjunnar stendur munu þessir starfsmenn taka þátt í 
uppsetningu og prófunum á búnaði ásamt því að hjálpa til við undirbúning að 
því að hefja rekstur. Áður en framleiðslan hefst munu starfsmenn verða 
þjálfaðir í framleiðslu kísils. Þegar framleiðsla hefst munu starfsmenn vinna 
við umhirðu ofns, málmtöku og útsteypingu. Framleiðslan mun fara fram allan 
sólarhringinn og unnið verður á vöktum.

Hæfniskröfur: 
Viðkomandi starfsmenn þurfa að vera áhugasamir, duglegir og nákvæmir og 
vera tilbúnir til að setja sig inní bæði virkni búnaðar og framleiðsluferli. 
Nauðsynlegt er að viðkomandi eigi auðvelt með að starfa í teymi með öðrum 
starfsmönnum. A.m.k. 5 ára starfsreynsla er nauðsynleg ásamt góðri kunnáttu 
á tækjabúnað en ekki er krafist formlegrar menntunar.

Viðhaldsstarfsmenn
við raf- og vélbúnað

Starfslýsing: 
Við leitum að rafvirkjum, vélvirkjum og vélstjórum til að vinna við  viðhald á búnaði 
kísilversins. Hér er um að ræða störf fyrir aðila sem  hafa brennandi áhuga á 
rekstri og fyrirbyggjandi viðhaldi. Meðan á uppbyggingu  verksmiðjunnar stendur 
munu viðkomandi starfsmenn vinna við uppsetningu og prófanir á búnaði

Hæfniskröfur: 
Mikil áhersla er lögð á skipulagt fyrirbyggjandi viðhald og störfin  munu fela í sér 
bæði beina viðhaldsvinnu og skipulagsvinnu. Starfsmenn þurfa að vera skipulagðir 
og metnaðarfullir fyrir hönd búnaðar verksmiðjunnar. Starfsmenn þurfa að hafa 
sveinspróf og a.m.k. 5 ára starfsreynslu.

Stjórnandi
framleiðslustarfsmanna

Starfslýsing:
Starfsmaðurinn mun stýra og samræma vinnu framleiðslustarfsmanna sem vinna 
á vöktum ásamt því að bera ábyrgð á ferlum við málmtöku og útsteypingu 
málms. Starfið er unnið í dagvinnu.

Hæfniskröfur:
Við leitum að kraftmiklum starfsmanni með leiðtogahæfileika. Starfsmaðurinn 
þarf að vera nákvæmur, áreiðanlegur og útsjónarsamur við lausn verkefna.  
Hann/hún þarf að sýna frumkvæði og sjálfstæði og kalla fram það besta í 
samstarfsmönnum sínum. Ekki er krafist formlegrar menntunar en 
starfsmaðurinn þarf að hafa góða kunnáttu á tækni – og stýribúnaði og vera vel 
rit og tölvufær ,vera vanur/vön að stýra bæði fólki og framleiðsluferlum. 
A.m.k. 5 ára starfsreynslu er nauðsynleg.
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SORPA auglýsir eftir starfsfólki.
SORPA leitar að starfsmönnum til starfa í móttöku- og  
flokkunarstöð SORPU í Gufunesi.

Um er að ræða tvö störf, almennur starfsmaður í móttöku- 
og flokkunarstöð og vélamaður í móttöku og flokkunarstöð. 

Starfsmaður í móttökustöð

Hlutverk:
• Móttaka og aðstoð viðskiptavina
• Aðstoð við flokkun farma á gólfi
• Stjórnun véla 
• Sinna þrifum
• Önnur tilfallandi verkefni

Kröfur:
• Hafa bílpróf.
• Eiga auðvelt með að tileinka sér nýjungar. 
• Hæfni í mannlegum samskiptum og góða  
 þjónustulund 
• Hafa ríka öryggis- og umhverfisvitund 
• Hafa gott vald á íslensku. 

Vélamaður í móttökustöð

Hlutverk:
• Vinna á vél, meðal verkefna er að færa til farma,   
 moka í og frá tætara og hlaða í gáma
• Umsjón og viðhald véla
• Sinna þrifum og snjómokstri
• Önnur tilfallandi verkefni

Kröfur:
• Hafa vinnuvélaréttindi á gröfu (yfir 4 tonn) og   
 hjólaskóflu  
• Hafa þekkingu á vélum og viðhaldi þeirra. 
• Hæfni í mannlegum samskiptum og  
 góða þjónustulund 
• Hafa ríka öryggis- og umhverfisvitund 
• Hafa gott vald á íslensku. 

Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf sem fyrst. 

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um á  
heimasíðu SORPU, www.sorpa.is.

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

Sterk tengsl í 
íslensku atvinnulífi  
www.hagvangur.is
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Fiskbúðin 
Vegamót

Fiskbúðin Vegamót leitar að matreiðslumanni/konu  
eða aðila vönum fiskbúðarstörfum í 100% starf.
Þægilegur vinnutími. Þarf að geta hafið störf í ágúst.  
Umsóknir sendist til bras@mail.is ásamt ferilskrá.
Farið með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Rafvirki óskast
Rafvirki óskast í fullt starf.

Rafverktakafyrirtæki sem þjónustar aðallega  
stór fyrirtæki.

Upplýsingar um starfið veitir Jónas í síma 8922189.
Umsókn sendist á rafvellir@simnet.is

Rafvirkjar og smiðir 
óskast í verktöku.

Áhugasamir vinsamlegast hafi samband við 
Jónas í síma 660 2407 eða jonas@verktaki.is

Krókhálsi 1 110 Reykjavík s. 567 8888 www.pmt.is

ÓSKUM EFTIR
ÖFLUGUM STARFSMÖNNUM

Í LIÐ MEÐ OKKUR

Umsóknarfrestur er til 15 júlí
Umsóknir og fyrirspurnir skal senda á netfangið: vinna@pmt.is. 
Farið verður með allar umsóknir sem trúnarðarmál

Starfslýsing:
• Svarar símtölum sem berast
• Afgreiðir viðskiptavini sem hringja inn, senda tölvupóst
 og koma í verslun
• Pakkar vörum inn, raðar í verslun og sér um að verðmerkingar  
 séu í lagi
• Önnur störf sem til falla í söludeild     

• Vinnutími 8-17

AFGREIÐSLUSÖLUMAÐUR

Starfslýsing:
• Vinna við skurð, frágang og pökkun á límmiðum
• Möguleiki er einnig á vinnu við prentun á límböndum
• Önnur störf sem tilfalla í verksmiðju
• Vinnutími er skv. vaktafyrirkomulagi í prentsmiðju

STARFSMAÐUR Í PRENTSMIÐJU

gæði
þjónusta
þekking

www.sagatravel.is

Framkvæmdastjóri
MEÐ STARFSAÐSTÖÐU Á AKUREYRI

Ferðaþjónustufyrirtækið Saga Travel leitar að framkvæmdastjóra.
Saga Travel er framsækið ferðaþjónustufyrirtæki þar sem áhersla er 

Starfs- og ábyrgðarsvið
 » Ábyrgð á daglegum rekstri
 » Ábyrgð og eftirfylgni með rekstraráætlun
 » Aðkoma að stefnumótun 
 » Mannauðsstjórnun
 » Upplýsingag jöf til stjórnar

Menntunar- og hæfniskröfur
 » Háskólapróf og / eða mikil 

reynsla sem nýtist í starfi
 » Reynsla af mannauðsstjórnun
 » Reynsla af verkefnastýringu
 » Leiðtogahæfni
 » Geta til að leiða mál til lykta
 » Sveig janleiki
 » Geta til að vinna undir álagi
 » Mjög gott vald á ritaðri enskri tungu

Umsóknarfrestur er til og með 31. júlí 2015 og viðkomandi þarf að 

Óskað er eftir ítarlegri starfsferilskrá með umsókn.

Öllum umsóknum verður svarað og farið verður með allar umsóknir 
sem trúnaðarmál.

 

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 sinna viðfangsefnum sem samrýmast hlutverki hans sem seðlabanka, svo sem 
að varðveita gjaldeyrisvarasjóð og stuðla að virku og öruggu fjármálakerfi, þ.m.t. greiðslukerfi í landinu 
og við útlönd.

Laus störf hjá Seðlabanka Íslands

Lögfræðingur – undanþágur – gjaldeyriseftirlit

Sótt skal um störfin á heimasíðu Seðlabanka Íslands, www.sedlabanki.is, í síðasta lagi 20. júlí næstkomandi. Umsóknir gilda í 
sex mánuði. Við ráðningar í störf hjá Seðlabanka Íslands er tekið mið af jafnréttisstefnu og jafnréttisáætlun bankans. Öllum 
umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf hið fyrsta. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir: Steinunn Guðmundsdóttir forstöðumaður, í síma 569-9600.  

Seðlabanki Íslands óskar eftir að ráða lögfræðing til starfa í undanþágudeild gjaldeyriseftirlits bankans. Um er að ræða 100% 
starfshlutfall með starfsstöð í Reykjavík.

Helstu verkefni:

auglýsing þessi lýtur að felst meðal annars að afgreiða beiðnir um undanþágur frá lögum um gjaldeyrismál, svara fyrirspurnum 
og erindum er lúta að túlkun laga um gjaldeyrismál, samvinna við önnur svið Seðlabankans ásamt öðrum tilfallandi verkefnum. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Embættis- eða meistarapróf í lögfræði frá háskóla sem 

viðurkenndur er samkvæmt lögum um háskóla nr. 
63/2006

• Framúrskarandi ritfærni, bæði á íslensku og ensku
• Hæfni til að starfa sjálfstætt og í hópi

• Færni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi
• Starfsreynsla í meðferð stjórnsýslumála æskileg
• Starfsreynsla á fjármálamarkaði æskileg

Lögfræðingur – rannsóknir – gjaldeyriseftirlit

Gjaldeyriseftirlit – sérfræðingur 

Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf hið fyrsta. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir: Rannveig Júníusdóttir forstöðumaður, í síma 569-9600. 

Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf hið fyrsta. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir: Guðmundur Sigbergsson staðgengill forstöðumanns, í síma 569-9600. 

Seðlabanki Íslands óskar eftir að ráða lögfræðing til starfa í rannsóknardeild gjaldeyriseftirlits bankans. Um er að ræða 100% 
starfshlutfall með starfsstöð í Reykjavík.   

Helstu verkefni:

auglýsing þessi lýtur að felst meðal annars að annast eftirlit með framkvæmd laga um gjaldeyrismál auk rannsókna á meintum 
brotum á lögum um gjaldeyrismál og reglum settum á grundvelli þeirra, og samvinna við önnur svið Seðlabankans ásamt 

Seðlabanki Íslands óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa í gjaldeyriseftirliti bankans. Um er að ræða 100% starfshlutfall með 
starfsstöð í Reykjavík.  

Meginviðfangsefni gjaldeyriseftirlits lúta að almennu eftirliti með framkvæmd laga um gjaldeyrismál, rannsókn mála vegna 
meintra brota gegn lögum um gjaldeyrismál og reglum settum á grundvelli þeirra, afgreiðslu og ákvarðanatöku varðandi 
beiðnir um undanþágur frá gjaldeyrislögum og almennu leiðbeiningar- og upplýsingahlutverki gagnvart einstaklingum og 
lögaðilum.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Embættis- eða meistarapróf í lögfræði frá háskóla sem 

viðurkenndur er samkvæmt lögum um háskóla nr. 
63/2006

• Framúrskarandi ritfærni, bæði á íslensku og ensku
• Hæfni til að starfa sjálfstætt og í hópi

• Færni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi
• Þekking og reynsla af stjórnsýslumeðferð mála æskileg
• Starfsreynsla á fjármálamarkaði æskileg

Helstu verkefni:

fyrirmæli
• Greining og mat á áhættuþáttum með hliðsjón af lögum

um gjaldeyrismál
•  Aðstoð og samstarf við rannsókn meintra brota
• Aðstoð og samstarf við afgreiðslu og ákvarðanatöku 

varðandi beiðnir um undanþágur
• Aðkoma að mótun regluverks og eftirlitsferla

Menntunar- og hæfniskröfur:

•  Rík greiningarhæfni á tölulegum upplýsingum nauðsynleg
• Þekking og reynsla af fjármálastarfsemi æskileg
•  Þekking á uppbyggingu og starfsemi fjölþjóðlegra 

fyrirtækja er kostur
• Góð þekking á upplýsingatækni og gagnavinnslu
• Þekking á SQL fyrirspurnarmáli er kostur
• Nákvæmni í vinnubrögðum
• Gott vald á íslensku og færni í að tjá sig í ræðu og riti
• Góð tungumálakunnátta í ensku
• Hæfni til að starfa sjálfstætt sem og í hópi
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LYFTARAMAÐUR

Óskum eftir að ráða vanan mann á lyftara  
(skotbóma)

Framtíðarstörf í boði.

Upplýsingar veitir Guðjón í síma 617-3000
Netfang: gudjon@bygg.is

GRÖFUMAÐUR

Óskum eftir að ráða vanan gröfumann.
Meirapróf kostur ekki skilyrði.

Framtíðarstörf í boði.

Upplýsingar veitir Guðjón í síma 617-3000
Netfang: gudjon@bygg.is

Verkamenn  
óskast til starfa. 

Mikill vinna í boði fyrir duglega menn
Framtíðarstarf í boði.

Laborers wanted
Enogh work

Permanet work available

Upplýsingar veitir Guðjón í síma 617-3000.
Netfang: gudjon@bygg.is

Trésmiður - Laghentur maður
Verkbær ehf. leitar að trésmið eða laghentum manni  

til þess að taka að sér létta viðhaldsvinnu í hlutastarfi,  
starfshlutfall getur verið mjög sveigjanlegt.  

Viðkomandi þarf að hafa bíl til umráða. 

Áhugasamir vinsamlegast sendið póst á  
gs@doguncapital.is eða hringið í síma 896-9450.

Vélavit óskar eftir að ráða 
starfsmann á  
vélaverkstæði.
 
Reynsla og þekking er 
skilyrði.

Upplýsingar veitir Hinrik í 
S:527-2600 / 697-3390

Vélavit is looking to hire 
skilled mechanic to repair  
larger machinery

Only mechanic´s with 
exspirience wanted.

Info : Hinrik  
S:527-2600 / 697-3390

Starfsmaður óskast á 
vélaverkstæði

Upplýsingar í síma  
527 2600 / 697 3390 

Info : Hinrik  
527-2600 / 697-3390

Sölumaður í verslun
Rafkaup óskar eftir sölumanni í verslun sína við Ármúla
 
Starfslýsing
Almenn verslunarstörf, s.s. sölumennska, vöruframsetning, innkaup, áfylling og 
fleira. Vinnutími er alla virka daga frá kl. 09:00 - 18:00 og tveir laugadagar í mánuði 
frá kl. 11:00 - 16:00. 50% starfshlutfall kemur einnig til greina
 
Hæfniskröfur
Reynsla af verslunarstörfum, sjálfstæð vinnubrögð, góð þjónustulund, stundvísi 
og gott skipulag. Einungis reyklausir einstaklingar eldri en 25 ára koma til greina. 
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
 
Umsóknir ásamt ferilsskrá sendist á atvinna@rafkaup.is fyrir 10. júlí 2015
Um framtíðarstarf er að ræða. 

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.

HæfniskröfurStarfssvið

Tokyo Sushi óskar eftir að ráða vaktstjóra til starfa. Um vaktavinnu er að ræða
og er unnið frá kl. 10:15 til kl. 21:30 nema á sunnudögum þá byrja vaktir kl. 14:15. 
Unnið er tvo daga aðra vikuna og fimm daga hina.

· Hæfniskröfur:
· Reynsla af stjórnunarstörfum
· Góð almenn tölvukunnátta
· Metnaður og frumkvæði í starfi
· Sjálfstæði og vönduð vinnubrögð

Vaktstjóri

· Þátttaka í almennum störfum

· Ábyrgð á þjónustu og gæðum á sinni vakt

· Umsjón með starfsfólki

· Umsjón með uppgjöri

Veitingastaðir Tokyo Sushi eru staðsettir í Glæsibæ og á Nýbýlavegi. 
Þar er allt shushi gert jafn óðum rétt eins og á Tokyo Express stöðunum
okkar í Krónuverslunum.

mótauppslátt
GG VERK leitar að 
framúrskarandi mönnum í

GG verk ehf. er byggingafyrirtæki í örum 
vexti og vantar að bæta við sig smiðum 
og vönum mönnum í mótauppslátt hið 
snarasta. Hópar koma sterklega til greina.

Sæktu um hjá okkur á ggverk.is 
eða sendu okkur ferilskrána þína 
á ggverk@ggverk.is merkt 
„starfsumsókn“.

Askalind 3
517 1660
ggverk.is 



Jökulsárlón ehf. leitar að starfsfólki  
fyrir sumar 2015

Skipstjóra til siglinga á hjólabát. 
Skipstjóra til skemmtisiglinga á hjólabát. Skipstjórar þurfa 
að hafa skipstjórnarréttindi. 
Umsækjendur þurfa einnig að hafa lokið námskeiði hjá 
slysavarnaskóla sjómanna.
Húsnæði er í boði fyrir starfsmenn.

Tímabil er frá byrjun júlí-september. 
Upplýsingar gefur Katrín Ósk í s. 844-8397  

eða á katrin@jokulsarlon.is. 

Embætti skólameistara 
Framhaldsskólans á Laugum 

laust til umsóknar

Auglýst er laust til umsóknar embætti skólameistara 
Framhaldsskólans á Laugum.   

Nánari upplýsingar er að finna á vef ráðuneytisins,
menntamalaraduneyti.is

Umsóknarfrestur er til og með 7. ágúst 2015 

Rafvirkjar
Straumvirki ehf óskar að ráða rafvirkja  

eða rafvirkjanema til starfa.

Framtíðarvinna - næg verkefni framundan.  
Vinsamlega sendið umsókn og upplýsingar á netfangið 

straumvirki@simnet.is

www.gardabaer.is

STÖRF HJÁ GARÐABÆ

Fjölskyldusvið
 • stuðningsaðili
 
Leikskólinn Akrar
 • sérkennsla
 
Leikskólinn Bæjarból
 • sérkennslustjóri
 
Leikskólinn Hæðarból
 • leikskólakennari

Leikskólinn Lundaból
 • leikskólakennari

Álftanesskóli
 • umsjónarkennari í 3. Bekk
 
Garðaskóli
 • myndmenntakennari

Nánari upplýsingar á vef Garðabæjar, 
www.gardabaer.is

Matís leitar eftir metnaðarfullum og kraftmiklum sérfræðingi í mannauðsmálum 

Nánari upplýsingar veitir Jón H. Arnarson, jon@matis.is.

Starfssvið
Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi starf á sviði mannauðs-
stjórnunar.

Menntun og hæfniskröfur  
• Háskólamenntun á sviði mannauðsstjórnunar eða  

sambærilegt nám
• Reynsla af sambærilegum störfum
• Sjálfstæði, frumkvæði og skipulagshæfni
• Mikil hæfni í mannlegum samskiptum 
• Gott vald á íslensku og ensku
• Góð færni og reynsla í notkun Excel og Word

Helstu verkefni
• Umsjón og eftirfylgni með mannauðsferlum og verk-

lýsingum þeim tengdum
• Skipulag frammistöðusamtala og eftirfylgni
• Skipulag og skráning með fræðslu- og endurmenntun 

starfsmanna
• Aðkoma að ráðningum og starfsmannavali
• Skipulag og umsjón með móttöku nýliða og nýliðaþjálfun
• Aðkoma að greiningarverkefnum og úrvinnslu 

tölulegra upplýsinga
• Ráðgjöf og fræðsla til stjórnenda og starfsmanna

Starfshlutfall er 100%. Viðkomandi mun starfa á höfuð- 
stöðvum Matís við Vínlandsleið 12, Reykjavík.

Sérfræðingur í mannauðsmálum

Matís vill ráða öflugan markaðsdrifinn sérfræðing til starfa

Nánari upplýsingar veita: 
Arnljótur Bjarki Bergsson (arnljotur.b.bergsson@matis.is) og/eða Jón H. Arnarson (jon.h.arnarson@matis.is).

Umsækjendur eru beðnir um að senda inn umsókn á heimasíðu Matís www.matis.is/atvinna.  
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. 

 

113 Reykjavík www.matis.is

Starfssvið
Efla starfsemi Matís á sviði markaðsmála og gagnavinnslu 
tengdri matvælum, einkum á sviði sjávarútvegs. Eins er 
möguleiki fyrir áhugasaman aðila að vinna að doktorsnámi  
á vettvangi Matís á framangreindum fræðasviðum.

Í starfinu felst m.a. 
•   Vinna að og afla verkefna á sviði markaðsmála, markaðs-

greiningar og gagnavinnslu tengdri matvælum
•   Vinna með sérfræðingum Matís að skilgreiningu og 

rekstri rannsóknaverkefna
•   Vinna að framgangi verkefna og rekstri einstakra verk-

þátta og smærri verkefna
•   Vinna með samstarfsaðilum Matís

Hæfniskröfur
•  Háskólamenntun í viðskiptafræði, markaðsfræði, hag-

fræði, verkfræði eða önnur háskólamenntun sem nýst 
getur í starfi. Framhaldsmenntun (M.Sc.) er æskileg

•  Reynsla sem nýtist í starfi
•   Frumkvæði, sjálfstæði og vandvirkni í vinnubrögðum
•   Gott vald á íslensku og ensku, í mæltu máli og rituðu
•   Lipurð í mannlegum samskiptum og metnaður til að  

ná árangri í starfi

Starfshlutfall er 100%. Stefnt er að því að starfið vinnist  
á starfsstöðvum Matís, t.d. á Akureyri, Höfn í Hornafirði  
eða Sauðárkróki. 

 
 

Markaðsdrifinn sérfræðingur

 
 
 

Með vísan í jafnréttisstefnu Matís eru konur jafnt sem karlar hvattir 
til að sækja um störfin. Umsóknum þarf að fylgja ýtarleg starfsferils-
skrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir hæfni umsækjanda  
í viðkomandi starf.

Framhaldsskólakennari  
í ensku við FB

Fjölbrautaskólinn í Breiðholti óskar eftir að ráða ensku- 
kennara frá 1. ágúst 2015. Laun eru samkvæmt stofnana-
samningi FB og kjarasamningi KÍ og fjármálaráðherra.  

Umsóknum skal skilað fyrir 4. ágúst til Magnúsar  
Ingvasonar aðstoðarskólameistara min@fb.is sem  
jafnframt gefur frekari upplýsingar í síma 862 7610. 

Við ráðningu skal liggja fyrir sakavottorð.
Áskilinn er réttur til að nýta auglýsinguna í 6 mánuði frá 
ráðningu.

Skólameistari.

Starf byggingar- og  
skipulagsfulltrúa.

Grundarfjarðarbær auglýsir starf byggingar- og  
skipulagsfulltrúa laust til umsóknar. 

Um er að ræða mjög spennandi starf í áhugaverðu samfélagi.  
Miðað er við að viðkomandi vinni einng náið með byggingar– 
og skipulagsyfirvöldum í Stykkishólmsbæ skv. samkomulagi þar 
um.   Leitað er eftir öflugum og metnaðarfullum einstaklingi sem 
er reiðubúinn að þróa starfið á traustum grunni.  Byggingar-
fulltrúi ber m.a. ábyrgð á skráningu mannvirkja, úttektum, stað-
festingu eignaskiptayfirlýsinga, gjaldtöku, skráningu, varðveislu 
og miðlun upplýsinga um mannvirki til íbúa. 

Um er að ræða 100% starf og er 
umsóknarfrestur til og með 24. júlí nk.

Samkvæmt auglýsingunni er starfssvið byggingarfulltrúa  
eftirfarandi:

• Framkvæmd skipulags- og byggingarmála.
• Áætlanagerð og eftirfylgni, mælingar, úttektir og  
 útreikningar.
• Undirbúningur- og eftirfylgni funda skipulags- og  
 bygginganefndar.
• Samstarf við aðila utan og innan stjórnsýslunnar,  
 sem sinna verkefnum á sviði byggingarmála.
• Yfirumsjón framkvæmda og eignasýslu í sveitar 
 félaginu.
• Önnur verkefni.

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Menntun og löggilding, samkvæmt ákvæðum  
 8. og 25. gr. mannvirkjalaga nr. 160/2010 og 7. gr.  
 skipulagslaga nr. 123/2010, er nauðsynleg.
• Reynsla af stjórnun æskileg.
• Þekking og reynsla af úttektum og mælingum.
• Þekking á lögum um mannvirki, skipulagslögum og  
 byggingarreglugerð.
• Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu er kostur.
• Hæfni í mannlegum samskiptum, góðir samstarfs- og  
 samskiptahæfileikar.
• Hæfni til þess að tjá sig í ræðu og riti á íslensku.
• Góð almenn tölvukunnátta.

Umsókn á að fylgja greinargóð starfsferilsskrá og kynningar-
bréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og  
rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Laun eru samkvæmt kjarasamningum stéttarfélaga við  
Samband íslenskra sveitarfélaga.

Umsækjendur eru beðnir um að senda umsókn á netfangið 
thorsteinn@grundarfjordur.is, eigi síðar en 24. júlí nk. 
Einnig er óskað eftir að umsækjendur tilgreini a.m.k. tvo 
umsagnaraðila í umsókn sinni. Nánari upplýsingar veitir  
Þorsteinn Steinsson, bæjarstjóri Grundarfirði í síma 4308500 
eða tölvupósti: thorsteinn@grundarfjordur.is .
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HJÚKRUNARDEILDARSTJÓRI 
GEISLAMEÐFERÐ KRABBAMEINA
Við leitum eftir kraftmiklum stjórnanda til starfa á geislameðferðardeild við Hringbraut. 
Deildin er 5 daga deild. Meginþjónusta er við sjúklinga með krabbamein sem þurfa á geisla-

SÖLUMAÐUR / heildverslun
Heildverslunin Medico óskar eftir að ráða traustan og 
áreiðanlegan sölumann.
 
Um er að ræða sölu á þekktum förðunar-/snyrtivörum 
og ýmsum smávörum. Heimsóknir á sölustaði,  
undirbúningur sölu og samskipti við smásala. 
  
Við leitum að einstaklingi sem er /hefur:

• reynslu af sölustörfum
• tölvukunnáttu 
• frumkvæði 
• heiðarlegur 
• nákvæmur
• stundvís
• þekking á förðunar-/snyrtivörum æskileg

Vinsamlegast skilið inn umsókn á box@frett.is 
fyrir fimmtudaginn 9. júlí  nk. – merkt: “Heildverslun”

Til hvers að auglýsa ?

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

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

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

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

Til hvers að auglýsa ?

Með starf
fyrir þig

Með starf
fyrir þig

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

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

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

www.stra.is

sími: 511 1144
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Auglýsing
Á vegum forsætisráðuneytisins er starfræktur sérstakur 
rannsóknarsjóður, Jafnréttissjóður. Tilgangur hans er að 
efla kynjarannsóknir og stuðla þannig að bættri stöðu 
kvenna og karla og framgangi jafnréttis.
 
Hér með er auglýst eftir umsóknum um styrki úr Jafnréttis- 
sjóði árið 2015. Í samræmi við hlutverk sjóðsins verða veittir 
styrkir til rannsókna sem tengjast jafnréttismálum.
 
Gert er ráð fyrir að sjóðurinn hafi 15 milljónir króna til 
ráðstöfunar til styrkúthlutana í ár og að styrkir séu ekki færri 
en þrír og ekki fleiri en fimm.
 
Gerðar eru skýrar faglegar og fræðilegar kröfur til um-
sækjenda. Hvorki verða veittir styrkir til verkefna sem þegar 
er lokið né meistararitgerða.
 
Vakin er athygli á því að umsækjendum er gert að sækja 
rafrænt um á eyðublaðavef ráðuneytanna, minarsidur.stjr.is. 
Nánari upplýsingar má finna á vef ráðuneytisins
forsaetisraduneyti.is/jafnrettissjodur.

Umsóknarfrestur rennur út á miðnætti í lok sunnudagsins 
23. ágúst 2015 og verður úthlutað úr sjóðnum á degi  
Sameinuðu þjóðanna, 24. október 2015.
 
Jafnréttissjóður starfar samkvæmt reglum nr. 513/2006 um 
úthlutun styrkja Jafnréttissjóðs. 
 

Reykjavík, 26. júní 2015

www.gardabaer.is

Tækni- og umhverfissvið

HREINSUN LÓÐAR AÐ 
MIÐHRAUNI 24 
(MOLDUHRAUNI),
GARÐABÆ

Garðabær skorar á alla þá sem hafa skilið 
eftir hluti, s.s. tæki og annað, án leyfis á 
lóðinni við Miðhraun 24 að fjarlægja þá nú 
þegar og í síðasta lagi fyrir 20. júlí nk.

Að þeim tíma liðnum áskilur Garðabær 
sér rétt til að láta hreinsa lóðina.

Nánari upplýsingar eru á vef Garðabæjar, 
www.gardabaer.is, meðal annars myndir 
sem teknar voru á lóðinni 10. júní 2015.

Til leigu - Langtímaleiga
410 m2 einbýlishús í Álfalandi.
Á efri hæð eru 4 svefnherbergi, baðherbergi, stór stofa, stórt eldhús, sólskáli, sjónvarpshol  
og geymsla. Á neðri hæð eru 4 svefnherbergi, 2 baðherbergi, þvottahús, geymsla og 
einstaklingsíbúð.

Upplýsingar veitir Kjartan Valgarðsson. Sími 896-1357  
og netfang kjartan.valgardsson@gmail.com

kopavogur.is

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Leikskólakennari í leikskólann Núp

· Deildarstjóri í leikskólann Núp

· Aðstoðarleikskólastjóri í leikskólann Urðarhól

· Aðstoðarleikskólastjóri í leikskólann Sólhvörf

· Leikskólakennari í leikskólann Arnarsmára

· Fagstjóri í íþróttum í leikskólann Efstahjalla

Grunnskólar

· Heimilisfræðikennari í Hörðuvallaskóla

· Umsjónarkennari/náttúrufræðikennari í 
Hörðuvallaskóla

· Umsjónarkennari/samfélags-//
stærðfræðikennari í Hörðuvallaskóla

· Umsjónarkennari á yngsta stig í Kársnesskóla

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

Við viljum 
ráða vanan 
kranamann

Áhugasamir hafi samband við Jón Ágúst 
í síma 897 8678 eða á non@nonbygg.is

BYGGINGAFÉLAG

Grunnskóli Grindavíkur óskar eftir 
kennurum og þroskaþjálfa til   

starfa næsta skólaár    
Umsóknarfrestur er til 20. júlí  

en ráðið er í stöðurnar frá 1. ágúst.      

Í Grunnskóla Grindavíkur eru lausar stöður íþróttakennara, 
heimilisfræðikennara og þroskaþjálfa. 

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

 
• Við leitum að einstaklingum með réttindi til  
 kennslu í grunnskóla sem eru metnaðarfullir, og  
 góðir í mannlegum samskiptum, með  
 skipulagshæfileika, eru sveigjanlegir og tilbúnir  
 að leita nýrra leiða í skólastarfi.
• Starfsmenn Grindavíkurbæjar hafa sett sér  
 eftirfarandi gildi sem unnið er eftir í starfsemi  
 bæjarins, þau eru jafnræði, jákvæðni, þekking,  
 framsækni og traust. 

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

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

Nánari upplýsingar veitir Halldóra K. Magnúsdóttir 
skólastjóri í síma 660-7330.

Nemendagarðar Hólaskóla ses. 
Auglýsa starf umsjónarmanns fasteigna stofnunarinnar á 
Hólum í Hjaltadal laust til umsóknar. Á Hólum er fjölskyldu-
vænt samfélag þar sem staðsettur er leikskóli, grunnskóli og 
háskóli. Staðurinn er rómaður fyrir staðviðri, fallega náttúru 
og fjölbreitt útivistarsvæði. 

Í starfinu felst:
• Eftirlit og umsjón með fasteignum Nemendagarða 

Hólaskóla  
• Umsjón með fjármálum og daglegum rekstri 
• Áætlunargerð, öflun leigjenda og samskipti við bókhalds- 

þjónustu og endurskoðun auk annarra samstarfsaðila
• Viðhald á húsnæði, búnaði og úttekt íbúða 
• Almenn þrif á húsnæði og umhirða lóða
• Önnur þau verkefni sem til falla
• Samstarf og samvinna við staðarumsjónarmann 
 Háskólans á Hólum 

Menntunar og hæfniskröfur:
Rekstramenntun og/eða reynsla af rekstri fasteigna eða 
sambærilegum störfum. Geta og vilji til að sjá um viðhald og 
þrif.  Hæfni í mannlegum samskiptum og frumkvæði í starfi. 
Góð enskukunnátta. 

Um er að ræða 100% stöðu og þarf viðkomandi að geta 
hafið störf sem fyrst. Krafist er búsetu á Hólum í Hjaltadal. 

Umsóknarfrestur er til og með 14. júlí 2015.

Nánari upplýsingar veitir Sigurbjörg B. Ólafsdóttir 
í síma 899 3093
Senda skal umsóknir á netfangið sigurbjorg@holar.is eða 
Nemendagarðar Hólaskóla, Hólum í Hjaltadal, 
551 Sauðárkróki. 
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ÚTBOÐ
Útboð 20112 FLE – Breyting á brottfararsal  
- Lýsing í loftum CRD1514
Ríkiskaup fyrir hönd Isavia ohf. óskar eftir áhugasömum 
aðilum til að taka þátt í opnu útboði vegna breytinga á brot-
tfararsal Norðurbyggingar Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar.
 
Verkið felst í útvegun og uppsetningu á lýsingu í Merokerfi og 
gitterbita í suðurhluta Norðurbyggingar ásamt fullnaðar- 
hönnun, forritun og prófunum lýsingarkerfis skv. gögnum frá 
lýsingarhönnuði.  Verki skal að fullu lokið 30.12.2015.
 
Nánari upplýsingar má finna í útboðsgögnum, sem verða að-
gengileg á vef Ríkiskaupa (www.rikiskaup.is) , miðvikudaginn 
8. júlí nk. Tilboðum skal skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7c, 105 
Reykjavík þar sem þau verða opnuð 13. Ágúst 2015, kl. 11.00 
að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

www.gardabaer.is

Tækni- og umhverfissvið

ÚTBOÐ
STOFNSTÍGUR VIÐ ARNARNESHÆÐ 

Garðabær óskar eftir tilboðum í ofangreint 
verk. 

Helstu verkþættir eru: 
Malbikaðir göngustígar 925 m, undirstöður 
fyrir hljóð- og skjólgirðingar 990 m, 
grasþakning 11.700 m², tilflutningur á 
jarðvegi innan svæðis 7.000 m³.

Verklok eru áfangaskipt. Fyrra áfanga skal 
vera lokið 11. september 2015 og seinni 
áfanga skal vera lokið 30. september 2015.

Útboðsgögn verða afhent á vef Garðabæjar, 
www.gardabaer.is.

Tilboðum skal skila til Bæjarskrifstofa 
Garðabæjar, Garðatorgi 7,  fyrir kl. 11:30 
föstudaginn 17. júlí 2015 þar sem þau verða 
opnuð á fyrrgreindum tíma.

Útboð
 
Helgustaðarnáma – áningarstaðir
Jarðvinna og yfirborðsfrágangur
 
Fjarðabyggð óskar eftir tilboðum í ofangreint verk.
Helstu verkþættir eru:
 
- Koma fyrir nýju salernishúsi
- Hlaða vegg
- Steinleggja
- Gera bílastæði og göngustíga
- Koma fyrir varnargirðingum
- Landmótun og þökulögn
 
Verkinu skal lokið eigi síðar er 1. október 2015.
 
Óska má eftir útboðsgögnum gjaldfrjálst með beiðni 
á netfangið gudmundur.eliasson@fjardabyggd.is frá 
og með 7. júlí 2015. Gögnin verða einnig afhent á 
bæjarskrifstofu Fjarðabyggðar frá þeim degi.
 
Tilboðin verða opnuð á bæjarskrifstofu Fjarða-
byggðar, Hafnargötu 2, 730 Reyðarfirði, 
21. júlí 2015, klukkan 11:00.

 Framkvæmdasvið Fjarðabyggðar

FJARÐABYGGÐ 
fjardabyggd.is

F

Mj

ÚTBOÐ
Breyting á forsendum

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.

Uppfærð útboðslýsing ásamt grunnmyndum og snið-
teikningum 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
föstudaginn 24. júlí 2015 þar sem þau verða opnuð.

Athugið að um breyttar forsendur er að ræða frá fyrra
auglýsta útboði.

Verklok eru 30.09.2016.

www.karholl.is.

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

www.gardabaer.is
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ÚTBOÐ
Garðabær óskar eftir tilboðum í verkið:

ÁLFTANES - 
KNATTSPYRNUVÖLLUR
Jarðvinna, yfirborðsfrágangur og lagnir

Verkið felst í jarðvinnu við undirbyggingu 
knattspyrnuvallar í fullri stærð, hitalögnum í 
vallarstæði og fullnaðarfrágangi 
malbikskants umhverfis völlinn.

Helstu þættir verksins eru:
• Frágangur aðfluttrar fyllingar í endanlegar 
hæðir ofan á núverandi fyllingarundirlag.
• Frágangur stofna við aðra skammhlið 
vallarins ásamt frágangi hitalagna undir 
völlinn.
• Frágangur á jöfnunarlagi ofan á fyllingu 
og hitalagnir að botni komandi yfirborðsefnis 
vallarins sem verður knattspyrnugras.
• Niðurlögn ídráttarröra fyrir hugsanlega 
framtíðarlýsingu á velli.
• Malbikun á kanti umhverfis vallarsvæði.

Helstu magntölur eru:
• Uppgröftur og tilflutningur  1.800m³
• Malarfylling  3.350m³
• Malbikun 740m²
• Sögun malbiks 360m
• Jarðvinna vegna lagna 550m
• Regnvatns- og ræsilagnir 470m
• Snjóbræðslulagnir 31.800m
• Stofnlagnir snjóbræðslu 250m
• Ídráttarrör fyrir raflagnir 320m
    
Verkinu skal að fullu lokið þann 
10. september 2015.

Útboðsgögn á rafrænu formi verða 
aðgengileg á vef Garðabæjar, 
www.gardabaer.is, frá og með 
mánudeginum 6. júlí 2015. 

Tilboðum skal skilað á skrifstofu VSÓ 
ráðgjafar, Borgartúni 20,105 Reykjavík, eigi 
síðar en þriðjudaginn 14. júlí kl. 11.  Verða 
þau þá opnuð þar að viðstöddum þeim 
bjóðendum sem þess óska. 

kopavogur.is

ÚTBOÐ

REKSTUR Á LÍKAMSRÆKTARAÐSTÖÐUTÖÐSSTÖÐU
VIÐ SUNDLAUGAR Í KÓPAVOGIGIVO

Kópavogur óskar eftir tilboðum í að reka líkamsræktar-
stöðvar í sundlaugum í Kópavogi, um er að ræða Sundlaug 
Kópavogs og Sundlauginna Versölum.

Útboðsgögn verða seld á kr. 10.000 - í þjónustuveri Kópa-
vogs, Fannborg 2 ( 1.hæð ) frá og með þriðjudeginum 7. júlí 
2015.

Tilboðum skal skilað á sama stað þriðjudaginn 21. júlí 
2015 fyri kl. 11:00  og  verða þau þá opnuð viðurvist þeirra 
bjóðenda sem þar mæta.

Útboð
Faxaflóahafnir sf. óska eftir tilboðum í verkið:

Grundartangahöfn,
Tangabakki, 3. áfangi

Frágangur 2015

Verkið felst í að leggja fráveitulagnir, vatnslagnir,
ídráttarrör fyrir rafstrengi, setja upp rafmagnsskápa,
draga strengi í rör og ganga frá lýsingu á bakka. Þá
skal verktaki malbika bakka og ganga frá fyllingum á 
baksvæði bakka.

Helstu magntölur eru :
Fyllingar   16.000 m³
Regnvatnslagnir    300 m
Ídráttarrör 2.200 m
Rafstrengir 2.800 m
Ljósaskápar og ljósamöstur 2 stk
Malbik 3.000 m²

Verklok eru 1. desember 2015.

Útboðsgögn verða afhent án gjalds á stafrænu formi
með að senda beiðni á netfangið gj@mannvit.is, frá
þriðjudeginum 7. júlí 2015.

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

Er verið að leita að þér? radum.is
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AndriÞórunn Kristján ArnaStefán Kristín LáraHannes Bjarni VenniJóhanna Gunnar Þórey Harpa MagnúsAnton

Goðhólsbraut 8
801 SELFOSS

LÆKKAÐ VERÐ! Notalegur 70 fm bústaður 
sem skiptist í stóra stofu og eldhús í opnu rými, 
2 svefnherbergi og baðherbergi.  Góð verönd. 
ATH er skráður 35 fm hjá FMR.

STÆRÐ: 70 fm SUMARHÚS      HERB: 3

12.900.000
Heyrumst
Kristín   824 4031

OPIÐ HÚS    04. júlí  14:00 – 16:00

LAUGAVEGUR 42
101 REYKJAVÍK

Einstök penthouse íbúð með mikilli lofthæð í 
fallegu steinhúsi byggðu árið 1912. Eignin er 
mikið endurnýjuð.Gengið inn frá Frakkastíg. 
Fallegir viðarbitar í lofti, stórar útsýnissvalir.

STÆRÐ: 87 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

41.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008

Sléttahraun 15
220 HAFNARFJÖRÐUR

Björt og falleg 2ja herbergja íbúð á fyrstu hæð, 
gott skipulag og endurnýjuð að hluta. Útgengi 
úr stofu á suðursvalir.

STÆRÐ: 59,9 fm FJÖLBÝLI         HERB: 2

19.900.000
Heyrumst
Kristín   824 4031

OPIÐ HÚS    06. júlí 17:30 – 18:00

Vallakór 2d
203 KÓPAVOGUR

ATH íbúðin er tilbúin til afhendingar.Nýja fullbú-
na og vandaða íbúð á jarðhæð með verönd og 
svölum ásamt bílastæði í bílakjallara.  Vandaðar 
sérsmíðaðar innréttingar, granít borðplötur.

STÆRÐ: 133 fm FJÖLBÝLI         HERB: 3

39.500.000
Heyrumst
Hannes   699 5008

OPIÐ HÚS    06. júlí 18:00 – 18:30

Nökkvavogur 13
104 REYKJAVÍK

Mjög falleg fjögurra herbergja hæð á jarðhæð í 
tvíbýli. Sameiginlegur inngangur með risi.
Fallegur og gróinn garður, sér bílastæði.

STÆRÐ: 103 fm TVÍBÝLI       HERB: 4

34.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008

OPIÐ HÚS    06. júlí 17:00 – 17:30

Kaplaskjólsvegur 39
107 REYKJAVÍK

Björt og falleg 3ja herbergja íbúð á fyrstu hæð í 
fjölbýli á besta stað í vesturbænum

STÆRÐ: 90,5 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

31.900.000
Heyrumst
Venni   699 7372

OPIÐ HÚS    05. júlí 17:00 – 17:30

Austurströnd 12
170 SELTJARNARNES

Falleg og mikið endurnýjuð 3ja herbergja íbúð 

STÆRÐ: 85,3 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

35.900.000
Heyrumst
Venni   699 7372

OPIÐ HÚS    05. júlí 16:00 – 16:30

Bakkastígur 5
101 REYKJAVÍK

Falleg 3ja herbergja íbúð á jarðhæð(tvær 
tröppur niður) með sérinngangi í fallegu húsi á 
frábærum stað í miðbæ Reykjavíkur.

STÆRÐ: 64,7 fm ÞRÍBÝLI       HERB: 3

26.500.000
Heyrumst
Venni   699 7372

Grettisgata 58a
101 REYKJAVÍK

Fallegt og mikið endurnýjað 3ja hæða ein-
býlishús í hjarta borgarinnar. Þrjú svefnherbergi 
og tvö baðherbergi.

STÆRÐ: 172,4 fm EINBÝLI       HERB: 4

65.000.000
Heyrumst
Venni   699 7372

OPIÐ HÚS    06. júlí 17:30 – 18:00OPIÐ HÚS    05. júlí 16:00 – 16:30



Borg fasteignasala
Síðumúla 23

108 Reykjavík
www.fastborg.is 519 5500

Holtsgata 13

Opið hús mánudaginn 6. júní kl. 17.00-17.30

Björt og falleg íbúð í litlu fjölbýlishúsi í Vesturbæ 
Reykjavíkur. Laus við kaupsamning. Íbúðin hefur 
3 svefnherbergi, rúmgott eldhús og bjarta og 
góða stofu með útgengi út á svalir mót suðri.
Lokaður og skjólgóður bakgarður.

Verð: 36.900.000

444
herbherbbb.

OPIÐ
HÚS

9797979797
mm2.2.

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Úthlíð 16 -  AUKA ÍBÚÐ

Opið hús þriðjudaginn 7. júlí kl.  18.00-18.30

Afar björt og falleg íbúð með verönd og bílskúr 
sem er innréttaður sem bílskúr. Íbúðin hefur 
verið mikið endurnýjuð, eldhús, baðherbergi og 
gólfefni að mestu. Stór herbergi og stofa með 
útengi á pall í grónum og stórum garði.

Verð: 39.900.000

3-4 
herb.

OPIÐ
HÚS

1461461461464
mmmmmm2.2.2.222

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Grænahlíð 15

Opið hús sunnudaginn 5. júní kl.  15:30 - 16:00

Sérlega björt og falleg neðri sérhæð á eftirsót-
tum stað við Grænuhlíð í Reykjavík.  Íbúðin er 
skráð 143 fm auk 25,4 fm bílskúr sem búið er að 
innrétta sem herbergi með snyrtingu. Alls eru 
fermetrar 168,4. 

Verð: 55.900.000

SérhæðæðæððððOPIÐ
HÚS

ÍbúðÍbúðÍbúðÍbúðÍbúð
143m2.

Bílskúrúrúrúr
25,4m2.

Brandur
Fasteignasali

 897 1401

Gunnarsbraut 42

Opið hús mánudaginn  6.  júlí kl. 17.30-18.00 

TIl sölu 89,4 fermetra fallega, endurnýjaða íbúð 
ásamt  34,3 fermetra bílskúr við Gunnarsbraut 
í Reykjavík. Íbúðin skiptist í forstofuhol, tvö 
svefnherbergi, stofu, eldhús, baðherbergi og 
sérgeymslu í sameign. 

Verð: 38.900.000

OPIÐ
HÚS

89,488  
mm2.

BílsBílsBílsílsílsB kúrkúrkúrkúrkúrk
34,334,334,334,34,34,3 m mm mmm2.2.2.2.2.2

Brandur
Fasteignasali

 897 1401

Mýrargata 26
Glæsileg þakíbúð-penthouse við Mýrargötu íbúð 
á efstu hæð með tvennum svölum. Íbúðin er til 
afhendingar strax, fullbúin án gólfefna með vön-
duðum sérsmíðuðum innréttingum, hvítar í eldhúsi 
en eik á baðherbergjum, skápum og innihurðum.

Verð: 97.500.000

4-5
herbherb.

150
m2.

Héðinn
Fasteignasali

 848 4806

Jötnagarðsás 38
Fallegt 54,4 fermetra sumarhús við Jötnagarðsás 
38 Munaðarnesi, Borgarfirði. Eignin stendur á 
4.000 fm en einnig fylgir eigninni leigulóðarréttur 
að tveimur aðliggjandi lóðum nr. 39 og 40 og er 
því samtals stærð lóðar um 12.000 fm.  

Verð: 14.900.000

2
herb.

54,4
mmm2.

Brandur
Fasteignasali

 897 1401

Lindargata 28 - FJÁRFESTINGAKOSTUR
Fjárfestingakostur í miðbæ Reykjavíkur. Glæsi-
legar nýjar íbúðir við Lindargötu 28 í Reykjavík. 
Stærð frá 50 fermetrum 2ja herbergja og að 91 
fermetrum 3ja herbergja. Afhentar fullbúnar með 
gólfefnum og eldhústækjum.

Verð frá: 24.900.000

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Álfholt 56B
Björt og rúmgóð íbúð á 1. Hæð með sér verönd/
palli og frábæru útsýni til s-vesturs. Stofa og 
borðstofa eru í opnu alrými með stórum gluggum 
og útsýni. Eldhús með hvítri innréttingu.
Svefnherberg. Er rúmgott með góðum skápum. 

Verð: 23.900.000

2
herb.

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

 Sóltún 30 

Opið hús þriðjudaginn 7. júlí kl 17:30 - 18:00Opið hús mánudaginn 6. júlí kl. 18.00-18.30

Falleg 5 herbergja íbúð á 1. hæð (götuhæð) 
með sér inngangi við Sóltún í Reykjavík. 
Stærð eignar er 108,2 fm.  Fjögur góð svefn-
herbergi. Sér afgirtur garður til suðurs. 

Verð: 36.900.000

55
herbherb.

OPIÐ
HÚS

108,108,22
mm2.2.

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Efstihjalli 23

Opið hús þriðjudaginn 7. júlí kl. 17.00-17.30

Vel skipulögð íbúð með 3 svefnherbergjum – 
opnu holi og góðri stofu. Eldhús með borðrkók 
og fallegri eldri innréttingu. Baðherbergi með 
baðkari. Góð geymsla. Vel staðsett lítið fjöl-
býlishús – stutt í verslun og alla þjónustu.

Verð: 27.500.000

4
herb.

OPIÐ
HÚS

100
m2.

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Lofnarbrunnur 22 - 28 

Vel skipulögð og falleg ný raðhús við Lofnarbrunn 22 - 28 í 
Reykjavík. Húsin afhendast fullbúin að utan og fokheld að innan 
og lóð grófjöfnuð skv. skilalýsingu seljanda. Stærð húsana eru frá 
174,2 fm upp í 213,8 fm á tveimur hæðum. Fjölskylduvænt og 
rólegt hverfi. Áætluð afhending húsana er haust 2015. 

Allar nánari upplýsingar veita: 
Úlfar Davíðsson s: 897-9030 
Andri Sigurðsson s: 690-3111 
Löggiltir fasteignasalar

Verð frá: 34,9 - 42,9 millj.

3
herbh .

174,2-
213,8m2.

Þóra
Birgisdóttir
Fasteignasali

 777 2882

Brandur
Gunnarsson
Fasteignasali

 897 1401 

Gunnlaugur
Þráinsson 
Sölumaður

 844 6447  

Héðinn Birnir
Ásbjörnsson
Fasteignasali

 848 4806   

Sigurður Fannar
Guðmundsson
Sölumaður

 897 5930

Hildur
Birkisdóttir  
Sölumaður

 663 4539    

Ingimar
Ingimarsson   
Hrl.

 519 5501     

Þórunn 
Sigurðardóttir   
Sölumaður

 778 7707      

Stefán Páll
Jónsson     
Sölumaður

 781 5151     

Vilborg
G. Hansen     
Fasteignasali

 853 7030

Úlfar  Þór
Davíðsson    
Fasteignasali

 897 9030      

Jóhanna
Sigurðardóttir
Sölumaður

 662 1166 

Gísli Elí 
Guðnason
Sölumaður

 698 5222

Axel
Axelsson
Sölumaður

 820 6478

Stefán Jóhann
Ólafsson
Fasteignasali

 864 8808 

OPIÐ
HÚS



KÓPAVOGSTÚN 3
NÝJAR OG GLÆSILEGAR ÍBÚÐIR 
FYRIR 60 ÁRA OG ELDRI
Hægt er að skoða teikningar á
www.kopavogstun.is 

VERÐDÆMI
Íbúð 101, 2 herb.

VERÐ: 34.500.000 KR.

VERÐDÆMI
Íbúð 305, 3 herb.

VERÐLISTI

VERÐ: 41.500.000 KR.

Nánari upplýsingar og bókanir fyrir skoðun veitir 
Daði Hafþórsson sölustjóri hjá 101 Reykjavík 

fasteignasölu í síma 820 8103 eða í dadi@101.is.

sérsmíðuðum innréttingum frá GKS. Flísar á salerni 

svölum. Traustur byggingaraðili.

00 KR.

BÓKAÐU
SKOÐUN

AFHENDING
Í NÓVEMBER

www.javerk.is

Nr. Stærð  Herb.  Verð

PI
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W
A

•
SÍ

A

01-0101-01

Anddyri
4,4 m²

Bað/
þvottur
9,0 m²

Herbergi
5,4 m²

Eldhús/
borðstofa

9,8 m²
Stofa

24,7m²

Svalir
9,2m²

Eldhús
4.8m²

Svalir
9 m²

Eldhús
4,8 m²

Herbergi
14,6 m²

Herbergi
8,1 m²

Bað/
þvottur
7,5 m²

Anddyri
4,6 m²

Anddyri
3,9 m²

Stofa/
Borðstofa
28,3 m²
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VAÐNES
SUMARBÚSTAÐALÓÐIR Í GULLFALLEGU  

UMHVERFI ÁSAMT VEIÐRÉTTINDUM

Landmark kynnir í einkasölu 2 glæsilegar lóðir  
við Nesveg í Vaðnesi í Grímsnes og Grafningshreppi

• Lóðirnar eru sérlega rúmgóðar - 1 hektari að stærð.
• Glæsilegt útsýni er í allar áttir.
• Lóðunum fylgja réttindi til að veiða í Höskuldslæk sem 
   rennur í Hvítá. 
• Einstakt tækifæri til þess að eignast sumarbústaðalóð 
   á þessum fallega stað.
• Lóðirnar eru samliggjandi og hægt að kaupa báðar saman
   eða í sitthvoru lagi.
• Verð á lóð kr. 5.900.000 

Magnús Einarsson
Viðskiptafr. MBA & löggiltur 

fasteignasali í síma 512 4900 eða í 
netfang magnus@landmark.is

Allar nánari upplýsingar veitir:

ÓÐINSGÖTU 4
SÍMI 570 4500,  

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

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

Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Fasteignamarkaðurinn ehf.  
- lögg. fasteignasali

Fasteignamarkaðurinn ehf., sem er ein elsta og rótgrónasta fasteignasala 
landsins, óskar eftir að ráða til starfa löggiltan fasteignasala til að sinna sölu 
fasteigna og ýmsu öðru er viðkemur daglegum rekstri fasteignasölu.  
Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu af  sölu fasteigna.  

Mjög góð föst mánaðarlaun í boði fyrir réttan aðila auk mögulegrar árangurs- 
tengingar.  

Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og fyrri störf umsækjenda sendist  
á netfangið gtj@fastmark.is fyrir 15. júlí n.k. 

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir

Gunnar S. Jónsson
löggiltur fasteignasali
sími: 899 5856
gunnar@miklaborg.is 52,5 millj.Verð:

Fallegt og vel skipulagt einbýli á

einni hæð við Lyngás í Garðabæ

175,6 fm 6 herbergja 

Stór og fallegur garður 

Upphituð innkeyrlsa

Nýlegt þak

Lyngás 4
Garðabæ

OPIÐ HÚS 
mánudaginn 6.júlí frá kl: 17:30 til 18:00

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.:

365.is      Sími 1817

Færðu fjarskiptin yfir til 365 
og fáðu vandað sjónvarpsefni 

á fáránlega góðu verði

REIKNAÐU
DÆMIÐ

á 365.is

Yfir 13.000 eignir á skrá 

fasteignir.is  á

Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga

frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óð f étti f ið f étti i

Blaðberinn 
bíður þín


