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

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

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

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf í verk-, tækni- eða tölvunarfræði, eða á öðrum sviðum ef viðkomandi hefur 

haldgóða reynslu á sviði netöryggis
• Sérmenntun eða starfsreynsla á sviði tölvu- og netkerfa er nauðsynleg
• Þekking á fjarskiptamarkaðnum er æskileg
• Menntun og reynsla í upplýsingaöryggi eru kostir
• Umsækjendur þurfa að eiga auðvelt með að starfa sjálfstætt sem og í hópi og jafnframt búa yfir 

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

undir álagi. 
• Umsækjendur þurfa jafnframt að búa yfir skilningi á internettækni ásamt færni til að meta  

upplýsingar um áhættu og áhrif ásamt getu til að miðla tæknilegum upplýsingum til annarra.
• Góð íslensku- og enskukunnátta, bæði í ræðu og riti

Sérfræðingur í netöryggissveit PFS (CERT-ÍS)

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

Umsóknarfrestur er til og með 24. ágúst nk. 
Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Krafist er sakavottorðs og 
þarf viðkomandi að standast öryggisvottun Ríkislögreglustjóra.

We Are 
Hiring!

Applications 
close August 23

www.LSRetail.com

Join an international team which, for over two decades, has been developing 
market-leading software solutions. Our systems are currently used by more 

than 50,000 stores and restaurants in over 120 countries.

Partner Operations 
Team Member

Onboarding new Partners and maintaining LS 
Retail’s Partner Program and Contract Framework.
Skills / experience: Experience in using Excel and 

to task completion, ability to work independently 
and prioritize tasks.
Requirements: Bachelor’s Degree in Business 
and/or Law. 

Web Developer
Designing and implementing Web applications 
and associated Web services.
Skills/experience: Strong foundation in 

for good user-interface design. 
Requirements:
Science, Engineering or similar.

*Experience with Agile development or 
similar is a plus.

Cloud Developer
Responsible for technical innovation and 
creative thinking in developing cloud services.
Skills/experience: Excellent technical skills 
and experience in applicable programming 

Requirements:
Science, Engineering or similar. 

*Experience with Agile development or 
similar is a plus.

Web Developer / 
Consultant

Designing, implementing and deploying 
eCommerce web applications.
Skills/experience:

user-interface design.
Requirements:
Science, Engineering or similar.
 
 

Developing and implementing business 
solutions for Microsoft Dynamics AX.
Skills/experience:
Dynamics AX development. Good knowledge 
of database systems. 
Requirements: 
Science, Engineering or similar. 
 
*Good communication skills in English.

Test and User 
Experience Manager

AX Developer

Ensuring appropriate planning, managing test 
resources and delivering business outcomes.
Skills/experience: Strong technical and 
analytical skills. 
Requirements: Bachelor’s degree.
 
*Experience with Agile development or 
similar is a plus.

Microsoft Dynamics 2015 Global ISV of the Year / ISV of the Year United States / ISV of the Year Western Europe www.LSRetail.com/about-us/career-opportunities/Mic

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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Sviðsstjóri lögfræðisviðs
Laus er til umsóknar staða sviðsstjóra lögfræðisviðs á aðalskrifstofu Fiskistofu á Akureyri. 
Starfið heyrir beint undir fiskistofustjóra og situr viðkomandi í yfirstjórn Fiskistofu. Um fullt starf er að ræða og æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 
Laun taka mið af kjarasamningi ríkisins við viðeigandi stéttarfélag. Samkvæmt jafnréttisstefnu Fiskistofu eru konur jafnt sem karlar hvattar til að sækja um.

Helstu verkefni:
• Ábyrgð á starfsemi og verkefnum sem heyra undir sviðið
• Lögfræðilegur ráðgjafi fiskistofustjóra og sviðsstjóra
• Ábyrgð á lögfræðilegri meðferð brota- og stjórnsýslumála
• Lögfræðileg málefni varðandi veiðigjöld
• Lögfræðileg ráðgjöf varðandi starfsmannamál
• Yfirumsjón með lögfræðilegum verkefnum varðandi upplýsingamál 

Fiskistofu og rafræna stjórnsýslu
• Þátttaka í stefnumótun og daglegri stjórnun Fiskistofu

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Embættis- eða meistarapróf í lögfræði
• Yfirgripsmikil reynsla af lögfræðistörfum
• Stjórnunarreynsla æskileg
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi
• Sjálfstæði, nákvæmni og ögun í vinnubrögðum
• Góð samskiptahæfni og lipurð í mannlegum samskiptum
• Gott vald á íslensku og ensku og færni til að tjá sig í ræðu og riti

Æskilegt að umsækjendur hafi umtalsverða þekkingu og reynslu af stjórnsýslu.

Fiskistofa er þjónustu- og eftirlitsstofnun sem annast stjórnsýsluverkefni á sviði sjávarútvegsmála, lax- og silungsveiði, hvalveiðar o.fl. ásamt því að safna 
upplýsingum um framangreinda málaflokka. Nánari upplýsingar um Fiskistofu má finna á www.fiskistofa.is. Gildi Fiskistofu eru traust, framsækni og virðing.

Umsóknarfrestur er til og með 24. ágúst 2015. 
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Capacent, www.capacent.is. 
Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni 
við komandi í starfið. Nánari upplýsingar veita Helga Jónsdóttir (helga.jonsdottir@capacent.is) og Þóra Pétursdóttir (thora.petursdottir@capacent.is) 
hjá Capacent ráðningum.
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Verkefnastjóri á skrifstofu rektors
Háskólinn á Akureyri óskar eftir öflugum einstaklingi í starf verkefnastjóra á skrifstofu rektors. 
Um er að ræða 100% stöðu og næsti yfirmaður er rektor. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið 
störf sem fyrst.

Umsóknarfrestur er til og með 17. ágúst nk. Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að 
sækja um starfið á heimasíðu Capacent, www.capacent.is þar sem finna má nánari upplýsingar 
um starfið ásamt menntunar- og hæfniskröfum til þess.

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu 
umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Ekki eru notuð stöðluð umsóknaeyðublöð. 

Meðferð umsókna, mat á hæfi umsækjenda og ráðning í starfið er í samræmi við ákvæði laga um 
opinbera háskóla nr. 85/2008 með síðari breytingu, og reglur fyrir Háskólann á Akureyri. nr. 387/2009. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu í starfið hefur verið tekin. Laun eru skv. 
kjarasamningi Félags háskólakennara á Akureyri – FHA og fjármálaráðherra.

Nánari upplýsingar veita Þóra Pétursdóttir 
(thora.petursdottir@capacent.is) og Helga Jónsdóttir 
(helga.jonsdottir@capacent.is) hjá Capacent ráðningum.

Vaktstjóri á Sólbaðsstofu!
Erum að leita að vaktstjóra í fullt starf. Um er að ræða 
dagvinnu alla virka daga ásamt íhlaupum eftir þörfum. 

Viðkomandi þarf ásamt afgreiðslu og daglegum verkum 
m.a  að sjá um,
• Panta vörur
• Manna vaktir
• Halda utan um mætingu starfsfólks
• Almenna umhirðu búnaðar

Aðeins ábyrg og þroskuð manneskja kemur til greina.

Upplýsingar og umsóknir sendist á gfelix@hive.is
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Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Boðið er upp á góða 
vinnuaðstöðu og sveigjanlegan vinnutími. Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um. Val á umsækjendum 
grundvallast á innsendum gögnum og viðtölum við umsækjendur. Öllum umsóknum verður svarað.

Umsóknarfrestur er til og með 24. ágúst 2015. Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um 
störfin á www.starfatorg.is. Nánari upplýsingar um TR má finna á www.tr.is.

Við leitum að starfsmönnum sem hafa áhuga á velferðarmálum og vilja starfa í góðu starfsumhverfi. 
Hlutverk Tryggingastofnunar er að framfylgja lögum um almannatryggingar, lögum um félagslega aðstoð 
og lögum um málefni langveikra barna auk annarra verkefna sem stofnuninni er falið að framkvæma.

Verkefnastjóri á Samskiptasvið

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Verkefnastýring á póstmiðstöð þar sem 

skönnun, flokkun og stofnun mála fer fram
• Umsjón og skipulagning skjalasafna á rafrænu 

formi og á pappír
• Frágangur og þátttaka í daglegum störfum

á póstmiðstöð

Hæfnikröfur:
• Háskólamenntun (BA/BS) í upplýsinga- og

bókasafnsfræði skilyrði
• Starfsreynsla af skjalastjórnun er æskileg 
• Þekking á OneSystems skjalakerfi er kostur
• Mjög góð samskiptahæfni, lausnamiðuð

hugsun og frumkvæði
• Skipulagshæfni, nákvæm og sjálfstæð

vinnubrögð

Læknir á Réttindasvið

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Læknisfræðilegt mat á umsóknum um örorku 

lífeyristrygginga
• Ráðgjafi við læknisfræðileg mál svo sem við 

mat á umsóknum um endurhæfingarlífeyri, 
bifreiðastyrk og umönnunarmat

• Annað það er kemur að læknisfræðilegu mati 
varðandi almannatryggingar

Hæfnikröfur:
• Íslenskt lækningaleyfi og sérfræðileyfi lækninga 

eru skilyrði 
• Góð samskiptafærni nauðsynleg
• Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð
• Frumkvæði, metnaður og jákvætt viðhorf

Sérfræðingar á Réttindasvið

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Mat og skráning umsókna ásamt ákvörðun 

réttinda
• Ráðgjöf og upplýsingamiðlun til viðskiptavina 

og samstarfsaðila
• Þróun vinnuferla
• Önnur tilfallandi verkefni

Hæfnikröfur:

• Háskólamenntun (BA/BS) sem nýtist í starfi

• Hæfni í greiningu, túlkun og framsetningu 
gagna

• Mjög gott vald á rituðu íslensku máli 

• Góð almenn tölvukunnátta

• Mjög góð samskiptahæfni, lausnamiðuð 
hugsun og frumkvæði

• Skipulagshæfni, nákvæm og sjálfstæð 
vinnubrögð

Um er að ræða 100% starfshlutfall. 

Um er að ræða allt að 50% starfshlutfall. 

Um er að ræða 100% starfshlutfall. 

Ritari á Réttindasvið

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Skráning, flokkun, skönnun og frágangur 

gagna
• Ritar greinargerðir, bréf og úrskurði í samráði 

við sérfræðinga
• Svarar fyrirspurnum 
• Önnur tilfallandi verkefni

Hæfnikröfur:
• Stúdentspróf eða önnur menntun sem 

nýtist í starfi
• Reynsla af ritarastörfum kostur
• Mjög gott vald á rituðu íslensku máli 
• Góð almenn tölvukunnátta
• Skipulagshæfni, nákvæm vinnubrögð og 

mjög góð samskiptahæfni

Um er að ræða 100% tímabundna ráðningu.  

Verkefnastjóri á Upplýsingatæknisvið

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Umsjón með greiningu og þróun 

upplýsingakerfa
• Samskipti við þjónustuaðila og notendur
• Eftirlit með hugbúnaðarþróun og framvindu 

verkefna
• Ráðgjöf um högun upplýsingakerfa
• Áætlanagerð og eftirfylgni
• Önnur tilfallandi verkefni

Hæfnikröfur:
• Háskólapróf á sviði tölvunarfræði, verkfræði 

eða sambærilegt háskólapróf sem nýtist í starfi
• Reynsla af verkefnastjórnun á sviði 

upplýsingatækni æskileg
• Öguð vinnubrögð
• Færni í samskiptum, frumkvæði og sjálfstæði 

í vinnubrögðum

Um er að ræða 100% starfshlutfall.

Tryggingafulltrúi á Samskiptasvið

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Samskipti við viðskiptavini í afgreiðslu, síma 

og tölvupósti
• Greining erinda og upplýsingagjöf
• Ráðgjöf um réttindi almannatrygginga 

Hæfnikröfur:
• Háskólamenntun (BA/BS) sem nýtist í starfi
• Mjög góð þjónustulund og færni í mannlegum 

samskiptum
• Góð almenn tölvukunnátta
• Góð íslenskukunnátta

Um er að ræða 100% starfshlutfall. 

Spennandi störf hjá Tryggingastofnun
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 Please apply at:
 tempoplugin.com/about/careers/

is 
hiring!

We’re looking for: 
People Manager

Bæjarlögmaður
Hafnarfjörður er framsækið sveitarfélag 

sem byggir á fjölskylduvænu umhverfi, 

fyrirmyndarþjónustu og öflugu atvinnulífi. 

Hafnarfjarðarbær er þriðja stærsta sveitarfélag 

landsins með um 28.000 íbúa. 

Hjá Hafnarfjarðarbæ 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.

Nánari upplýsingar um bæjarfélagið má finna á 

heimasíðu þess  www.hafnarfjordur.is

 

Í samræmi við jafnréttisstefnu bæjarins 

eru konur jafnt sem karlar hvött til að 

sækja um starfið.

Nánari upplýsingar veita Helga Rún Runólfsdóttir (helga@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.  
Umsóknarfrestur er til og með 24. ágúst 2015. Farið verður með fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

Menntunar- og hæfniskröfur:Starfssvið:

Intellecta Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.

Byggingarfulltrúi og skipulagsfulltrúi
Hafnarfjörður er framsækið sveitarfélag 

sem byggir á fjölskylduvænu umhverfi, 

fyrirmyndarþjónustu og öflugu atvinnulífi.

Hafnarfjarðarbær er þriðja stærsta sveitar- 

félag landsins með um 28.000 íbúa.  

Hjá Hafnarfjarðarbæ 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.

Nánari upplýsingar um bæjarfélagið má finna 

á heimasíðu þess  www.hafnarfjordur.is 

 

Laun eru samkvæmt kjarasamningum 

Sambands íslenskra sveitarfélaga fyrir 

hönd Hafnarfjarðarbæjar og viðkomandi 

stéttarfélags.

Í samræmi við jafnréttisstefnu 

Hafnarfjarðarbæjar eru konur jafnt sem 

karlar hvött til að sækja um starfið.

Nánari upplýsingar veita Helga Rún Runólfsdóttir (helga@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. 
Umsóknarfrestur er til og með 24. ágúst 2015. Farið verður með fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

Byggingarfulltrúi

Hafnarfjarðarbær auglýsir lausar stöður byggingarfulltrúa og skipulagsfulltrúa.  
Stöðurnar heyra undir sviðsstjóra Umhverfis- og skipulagsþjónustu.

Starfssvið

Menntunar- og hæfniskröfur

Starfssvið

Menntunar- og hæfniskröfur

Skipulagsfulltrúi

Intellecta Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.
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Umsóknarfrestur er til 17. ágúst n.k. og sótt er um starfið á www.byko.is. 
Nánari upplýsingar veita Renzo Passaro, verslunarstjóri Timburverslunar, 
renzo@byko.is og Árni Reynir Alfredsson, mannauðsstjóri, arnireynir@byko.is

Starfið felst í afgreiðslu og tiltekt pantana ásamt 
sölumennsku. Við bjóðum mjög góða vinnuaðstöðu og 
mikla framtíðarmöguleika. Um að ræða framtíðarstarf.

STARFSSVIÐ

Við leitum að öflugum einstaklingi með ríka 
þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum. 
Lyftarapróf er kostur.

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

HÆFNISKRÖFUR

byko.is

STARFSMAÐUR ÓSKAST 
Í TIMBURVERSLUN 
BYKO BREIDD

við erum að 
leita að þér!

KFC
®

 kallar – nóg að starfa!

 Skemmtileg störf í góðu starfsumhverfi með hressu samstarfsfólki þar sem nákvæm 

vinnubrögð eru höfð að leiðarljósi. Æskilegt að umsækjendur geti hafið störf sem fyrst. 

Starfskjör okkar endurspegla ábyrgð og árangur í starfi. Áhugasamir sendi umsókn með 

mynd og meðmælum til mannauðsstjóra KFC á netfangið barbara@kfc.is, einnig er hægt að 

leggja inn umsókn á vefsíðu KFC, http://kfc.is/atvinna eða á Facebook-síðu KFC á Íslandi.

Starfsmaður 
í eldhús

Starfsvið:

Hæfniskröfur:

Afgreiðslufólk

Starfssvið:

Hæfniskröfur:

Vaktstjórar

Starfssvið:

Hæfniskröfur:
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www.novomaticls.com/careers/
hjá alþjóðlega fyrirtækinu Novomatic Lottery Solutions (NLS) áður Betware
SPENNANDI TÆKIFÆRI

Novomatic Lottery Solutions (NLS), sem áður hét 
Betware, hannar og þróar heildarlausnir fyrir lotterí. 
NLS er ört vaxandi fyrirtæki og er fjöldi starfsfólks 
kominn yfir 200, þar af 118 á Íslandi, en jafnframt er 
fyrirtækið með starfsemi í Danmörku, Austurríki, 
Serbíu og á Spáni. Mikil áhersla er lögð á metnað í 
hugbúnaðargerð, góðan starfsanda, aðbúnað og þjálfun. 
Boðið er upp á leiðbeinendakerfi (Mentoring) og sett er 
fram þjálfunaráætlun fyrir nýtt starfsfólk.

Hljómar þetta tilvalið fyrir þig? Hikaðu þá ekki við 
að senda okkur umsókn og ferilskrá á netfangið 
applications@novomaticls.com fyrir 18. ágúst 2015 
með heitið á stöðunni í viðfangi. 

Hægt er að senda fyrirspurnir á 
Bergþóru mannauðsstjóra á netfangið 
applications@novomaticls.com.

Nánari upplýsingar um störfin er að finna á 
http://www.novomaticls.com/careers/ 

Novomatic Lottery Solutions | Holtasmári 1  |  201 Kópavogur
+354 580 4700  |  info@novomaticls.com

VERKEFNASTJÓRI 
(PROJECT MANAGER/SCRUM MASTER)

Verkefnastjóri leiðir hugbúnaðarteymi NLS og vinnur 
náið með vörustjórum fyrirtækisins. Við leitum 
að verkefnastjóra sem hefur reynslu af stýringu 
hugbúnaðarverkefna, þekkir vel til Agile og Scrum 
og hefur nýtt aðferðafræðina við stjórnun verkefna. 
Umsækjendur þurfa einnig að hafa brennandi áhuga 
á að vinna með fólki og aðstoða meðlimi teymisins 
við að styrkjast og eflast í starfi.

HUGBÚNAÐARSÉRFRÆÐINGAR 
(SENIOR SOFTWARE DEVELOPERS)

Reynslumiklir Javaforritarar með brennandi áhuga á 
nýjustu straumum í hugbúnaðargerð til að hanna og 
þróa hugbúnaðarlausnir NLS, þar sem hár uppitími, 
hraði, skalanleiki og öryggi eru lykilatriði. Hafa þarf 
þekkingu á Service Oriented Architecture þar sem 
notast er við REST (JAX-RS 2.0) þjónustur og AMQP 
skeyti. Starfsreynsla og háskólanám sem nýtist í 
starfi er skilyrði.

FORRITARAR 
(SOFTWARE DEVELOPERS)

Snjallir forritarar með brennandi áhuga á nýjustu 
straumum í hugbúnaðargerð til að hanna og þróa 
hugbúnaðarlausnir í Java og JavaScript. Reynsla 
af hönnun og notkun á REST-þjónustum er kostur. 
Háskólanám sem nýtist í starfi er skilyrði.

TECHNICAL LEAD
Einstaklingur með brennandi áhuga á tækni og 
hugbúnaðargerð í tækniteymi sem vinnur þvert 
á fyrirtækið við að greina tæknilegar áhættur og 
tækifæri til að stuðla að árangri í hugbúnaðarþróun 
og innleiðingu á vörum fyrirtækisins til viðskiptavina. 
Viðkomandi tekur þátt í hönnun kerfisins, sem 
byggist á dreifðum þjónustum í Java og Node.js, 
ásamt því að ná sem bestri nýtingu á núverandi tækni 
og innleiða nýja tækni sem gerir kerfið öruggara og 
öflugra. Reynsla af því að leiða hugbúnaðarteymi 
og mjög góður skilningur á hugbúnaðargerð eru 
nauðsynlegir eiginleikar fyrir þetta starf, sem og 
BSc-gráða í tölvunarfræði eða sambærilegu fagi.

HUGBÚNAÐARPRÓFARAR 
(SOFTWARE TESTERS)

Skipulagðir einstaklingar með brennandi áhuga 
á hugbúnaðarprófunum og sér í lagi sjálfvirkum 
prófunum í Agile umhverfi. Starfið krefst 
haldgóðrar tækniþekkingar, forritunarkunnáttu og 
framúrskarandi samskiptahæfileika. Glöggt auga, 
frumkvæði og greiningarhæfni eru eiginleikar sem 
við metum einnig mikils. Háskólanám sem nýtist í 
starfi og/eða reynsla af hugbúnaðarprófunum er 
skilyrði.

GAGNASÉRFRÆÐINGUR
(DATA MIGRATION ANALYST)

Öflugur gagnasérfræðingur sem sér um að 
greina flutning gagna frá núverandi kerfum nýrra 
viðskiptavina yfir í lausnir NLS, auk þess að bera 
ábyrgð á þróun og sjálfvirkni í því ferli. Góðir 
samskiptahæfileikar og frumkvæði eru nauðsynlegir 
eiginleikar í þessu starfi þar sem samskipti við 
þróunarteymi, sem og viðskiptavini, er veigamikill 
þáttur starfsins. Viðkomandi þarf jafnframt að 
búa yfir greiningarhæfni, gagnagrunnskunnáttu, 
skipulagshæfni, þrautseigju og vera sjálfstæður í 
vinnubrögðum. 

VÖRUSTJÓRI
(PRODUCT MANAGER)

Skapandi einstaklingur til að leiða framþróun og 
hönnun hugbúnaðar í vörulínu NLS. Vörustjóri vinnur 
náið með þróunarteymi og markaðs- og söludeild. 
Reynsla af smásöluumhverfi (e. retail) er kostur.

NODE.JS FORRITARAR 
(NODE.JS DEVELOPERS)

Forritarar með reynslu af Node.js og brennandi áhuga 
á nýjustu straumum í hugbúnaðargerð til að hanna og 
þróa hugbúnaðarlausnir fyrir NLS. Þurfa að hafa mikla 
reynslu af JavaScript. Háskólanám sem nýtist í starfi 
er skilyrði.

SÉRFRÆÐINGUR Í 
VIÐSKIPTAGREIND
Tæknilega sterkur sérfræðingur í viðskiptagreind til 
að hanna og smíða fyrsta flokks skýrslur úr flóknum 
gögnum. Jafnframt mun viðkomandi sjá um að 
greina kröfur til að framleiða skýrslur, stjórnborð og 
greiningargögn. Góður skilningur á viðskiptagreind, 
greiningarhæfni og skipulag skipta máli í þessu 
starfi. BSc-gráða í tölvunarfræði, upplýsingatækni 
eða sambærilegu fagi er kostur.
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Toyota  

Við sækjumst eftir metnaðarfullum og framsæknum einstaklingum sem hafa áhuga á að takast á við 
krefjandi og spennandi framtíðarstörf

Bifreiðasmiður eða einstaklingur vanur 
rúðuísetningum
Starfssvið:
 - Rúðuísetningar og almennar bílaréttingar

Hæfniskröfur:
 - Próf í bifreiðasmíði og/eða starfsreynsla
 - Góð þekking á bílum
 - Vandvirkni og stundvísi
 - Hæfni í mannlegum samskiptum mikilvæg

Bílamálari
Starfssvið:

Hæfniskröfur:
 - Próf í bílamálun
 - Starfsreynsla æskileg
 - Góð þekking á bílum
 - Vandvirkni og stundvísi

Hópstjóri á Bifreiðaverkstæði

Starfssvið:
 - Móttaka viðskiptavina
 -Frágangur verkbeiðna
 -Skráning þjónustuáminninga og eftirfylgni
 -Samskipti vegna ábyrgðarmála

Hæfniskröfur:
 - Vandvirkni og stundvísi
 - Skipulagshæfni
 - Hæfni í mannlegum samskiptum

Starfssvið:
 - Undirbúningur og útdeiling viðgerðaverkefna
 - Dagleg stjórnun bifvélavirkja á svæðinu
 - Tilboðsgerð og samskipti við viðskiptavini
 - Varahlutapantanir og samskipti við birgja
 - Skýrslugerð

Hæfniskröfur:

 - Bifvélavirkjamenntun æskileg
 - Starfsreynsla og góð þekking á bílum
 - Hæfni í mannlegum samskiptum

Bifvélavirki
Starfssvið:
 - Almennar bílaviðgerðir

Hæfniskröfur:
 - Próf í bifvélavirkjun
 - Starfsreynsla æskileg
 - Góð þekking á bílum
 - Vandvirkni og stundvísi
 - Hæfni í mannlegum samskiptum

Lagerstarfsmaður
Starfssvið:

 - Afgreiðsla pantana til verkstæða

Hæfniskröfur:
 - Skipulagshæfni og vandvirkni
 - Hæfni í mannlegum samskiptum

Áhugasamir sendi umsóknir fyrir 17. ágúst á netfangið  

Nánari upplýsingar um laus stöf veitir Fanný Bjarnadóttir á netfangið  
fanny@toyota.is

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6 

www.toyotakauptuni.is

Er verið að leita að þér? radum.is
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Við leitum að sölumanni og bílstjóra í útkeyrslu. Kynningar,  
lagervinna og afgreiðsla eru einnig hluti af þessum störfum.  

Viðkomandi þarf  helst að vera eldri en 25 ára, snyrtilegur með ljúfa 
framkomu, vera nákvæmur og eiga auðvelt með mannleg samskipti. 

Vinnutími er að mestu frá 09-17, en er stundum teygjanlegur.  

Umsóknir sendast á box@frett.is merkt ,,Snyrtivörur 8 ágúst“

Snyrtivöruheildssala leitar eftir sam-
viskusömum og áreiðanlegu starfsfólki.

Reykjanesbær auglýsir nýtt starf

verkefnastjóra upplýsinga- og kynningarmála

Starfs- og ábyrgðarsvið:

Menntunar- og hæfniskröfur:

Umsóknarfrestur

stra@stra.is.

Í boði

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ Starfsráðningum ehf.

www.stra.is.

* Innri og ytri upplýsingamiðlun
* Samskipti við fjölmiðla
* Ritstjórn og umsjón með vefsíðum
* Markaðsmál og gerð upplýsinga- og kynningarefnis
* Ráðgjöf, undirbúningur funda, kynningar, móttaka gesta o.fl.
* Hvers kyns aðstoð og verkefni í samráði við bæjarstjóra

* Háskólamenntun sem nýtist í starfi
* Marktæk reynsla af kynningarmálum og upplýsingamiðlun
* Framúrskarandi færni í vefmálum og samfélagsmiðlum
* Reynsla og hæfni í að innleiða breytingar og stjórna þeim
* Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
* Mjög gott vald á íslensku og ensku í tali og riti
* Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum

er til og með 24. ágúst nk. Vinsamlega athugið að fyrrirspurnum
verður eingöngu svarað hjá STRÁ ehf. Umsóknir/starfsferilskrár og meðfylgjandi gögn
sendist til

er afar áhugavert og fjölbreytt starf í þægilegu og fjölskylduvænu starfsumhverfi.

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

Spennandi störf hjá Sveitarfélaginu Hornafirði 
Hornafjörður er blómstrandi 2200 manna samfélag sem byggir á sjávarútvegi og ferðaþjónustu. 
Öflugt  menningar- og félagslíf er í sveitarfélaginu. Fjölbreytt íþróttastarf fyrir börn og ungmenni. 

Nýheimar þekkingarsetur er  mennta- og fræðastofnun þar koma saman Rannsóknasetur Háskóla Íslands, Náttúrustofa Suðausturlands, 
Framhaldskóli, Hornafjarðarsöfn, Matís og Fræðslunet Suðurlands. Stuðningur við frumkvöðla t.d. FAB LAB smiðja er í Vöruhúsi.

Öll almenn þjónusta er til staðar í sveitarfélaginu og má þar nefna tónskóla, líkamsrækt, knatthús, sundlaug og heilbrigðisstofnun.
Samgöngur til Hafnar eru greiðar, beint flug og strætó.

Sveitarfélagið leitar að öflugu starfsfólki sem vill starfa á skemmtilegum og fjölskylduvænum vinnustað

Sveitarfélagið Hornafjörður / Hafnarbraut 27 / S: 4708000 / www.hornafjordur.is
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Securitas óskar eftir fólki í ýmis
störf vegna aukinna verkefna 
Securitas hf. er stærsta fyrirtæki landsins á öryggismarkaði. 
Hjá fyrirtækinu starfa um 450 metnaðarfullir starfsmenn sem 
leggja áherslu á frábæra þjónustu. Útibú og starfsstöðvar eru víða 
um land en höfuðstöðvar Securitas eru í Skeifunni 8 í Reykjavík.

www.securitas.is

Umsóknir skal fylla út á securitas.is – Umsóknarfrestur er til 18. ágúst. Nánari upplýsingar 
Kristín Dögg Höskuldsdóttir starfsmannastjóri Securitas, sími 580 7000

þjálfunarferli og tækifæri til að sinna fjöl-
breyttum tækniverkefnum og eftirlitsþjónustu 

Hæfniskröfur:
• Nám í rafvirkjun eða rafeindavirkjun 
• Rík þjónustulund
• Góð samskiptahæfni
• Stundvísi og snyrtimennska
• Góð tölvukunnátta

Um er að ræða 100% störf og eru konur jafnt 
sem karlar hvattar til að sækja um.
Umsækjendur þurfa að hafa náð tuttugu og 
þriggja ára aldri. Securitas fer fram á að allt 
starfsfólk leggi fram hreint sakavottorð og að 
það sé reiðubúið að leggja fram upplýsingar úr 
málaskrá lögreglu.

Hæfniskröfur:
• Hreint sakavottorð
• 
• Öguð vinnubrögð
• 
• Rík þjónustulund

Leitað er að metnaðarfullum og áhugasömum 
einstaklingi til starfa við Slökkvitækjaþjónustu 

uppsetningu á slökkvitækjum og slökkvi kerfum. 
Reynsla af pípulögnum er kostur en ekki skil-
yrði. 

Hæfniskröfur:
• Rík þjónustulund
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Stundvísi og snyrtimennska
• Góð tölvukunnátta

einstaklinga og fyrirtækja varðandi uppsetn-
ingu öryggiskerfa. Hann sér til þess að ferlum 
fjargæsluhluta sölusviðs sé fylgt hvað varðar 
sölu og þjónustu á öryggisvörnum. Öryggis-

mánaðar sé náð um fjölda tenginga og áætlað 
virði árlegra úttektarsamninga.

Hæfniskröfur:
• 
• Öguð vinnubrögð
• 
• Rík þjónustulund
• Góð tölvukunnátta 

Óskað er eftir starfskrafti á fjármálasvið 
-

vinna ásamt  afstemmingum lánardrottna og 
rekstrar- og efnahagsliða. Ennfremur ráðgjöf 
og þjónusta við aðrar deildir innan fyrirtækisins 
eftir þörfum, aðstoð við innheimtu og önnur 
tilfallandi störf á fjármálasviði.

Hæfniskröfur:
• Haldgóð þekking og reynsla af bókhaldi
• Nákvæm og vönduð vinnubrögð
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Stundvísi og snyrtimennska
• Góð tölvukunnátta

Um er að ræða 100% störf og eru konur jafnt 
sem karlar hvattar til að sækja um stöðu.
Umsækjendur þurfa að hafa náð tuttugu og 
þriggja ára aldri. Securitas fer fram á að allt 
starfsfólk leggi fram hreint sakavottorð og að 
það sé reiðubúið að leggja fram upplýsingar úr 
málaskrá lögreglu.

Hæfniskröfur:
• Hreint sakavottorð
• 
• Öguð vinnubrögð
• 
• Rík þjónustulund
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LAUNAFULLTRÚI
Fjármálasvið Strætó leitar að metnaðarfullum starfsmanni.

Umsóknarfrestur er
til og með 23. ágúst nk.

SÆKJA UM:

Nánari upplýsingar um starfið veitir Hildur Erla 
Björgvinsdóttir, hildur@radum.is í síma 519 6770.

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja 
um starfið á heimasíðu Ráðum www.radum.is. 
Með umsókn skal fylgja greinargóð ferilskrá.

Laun og kjör eru samkvæmt kjarasamningi 
Strætó bs. og starfsmannafélags Reykjavíkur-
borgar. Karlar jafnt sem konur eru hvött til að 
sækja um starfið.

HÆFNISKRÖFUR:

 » Menntun sem nýtist í starfi.
 » Haldgóð reynsla af launabókhaldi, þekking á 
H3 mannauðs- og launakerfi kostur.

 » Mjög góð tölvufærni.
 » Þekking á kjarasamningum og lögum um réttindi 
og skyldur starfsmanna.

 » Skipulögð og nákvæm vinnubrögð.
 » Jákvæðni og mikil samskiptahæfni.
 » Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi.

HELSTU VERKEFNI:

 » Umsjón og ábyrgð á launabókhaldi.
 » Upplýsingagjöf til starfsmanna vegna kjaramála.
 » Ýmsar greiningar, samantektir og úrvinnsla á 
sviði kjaramála.

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

 » Útreikningar á kjörum og réttindum starfsmanna 
skv. kjarasamningum.

 » Önnur tilfallandi verkefni.

RÁÐUM EHF • Vegmúla 2, 108 Reykjavík • Sími 519 6770 • radum@radum.is

Strætó er byggðasamlag í eigu sex sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Meginhlutverk Strætó er að veita þjónustu á sviði almenningssamgangna á því svæði. 
Strætó er fjölskylduvænn vinnustaður með um 300 starfsmenn, þar sem áhersla er lögð á að skapa áhugavert og skemmtilegt starfsumhverfi.

Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. 
Við leitum að kraftmiklum einstaklingum í spennandi og krefjandi störf í skemmtilegu og alþjóðlegu starfsumhverfi. 
Við viljum fólk með framúrskarandi samskiptahæfileika og markvissan áhuga á að ná góðum árangri í starfi.

Umsóknir ásamt ferilskrá óskast fylltar út á www.icelandair.is/umsoknir, eigi síðar en 18. ágúst 2015.

Nánari upplýsingar veita: 
Pétur Ómar Ágústsson I Mannauðsstjóri – markaðs- og sölusvið I poa@icelandair.is
Matthías Sveinbjörnsson I Forstöðumaður – tekjustýring I matthias@icelandair.is

Icelandair er stór vinnustaður þar sem ríkir góður starfsandi. Við sækjumst eftir að fá í lið með okkur jákvæða 
einstaklinga með brennandi áhuga á verkefnum dagsins og metnað til að ná góðum árangri til lengri tíma.

SÉRFRÆÐINGUR Í TEKJUSTÝRINGU 
Icelandair leitar að eldklárum sérfræðingi í tekjustýringardeild á sölu- og markaðs-
sviði. Viðkomandi þarf að hafa brennandi áhuga á tekjustýringu og öllu sem tengist 
starfi sérfræðings á því sviði. 

STARFSSVIÐ 
 Tekjustýring markaðar
 Yfirumsjón með birgðastýringu
 Vinnur að tekjuvernd (e. revenue integrity)
 Greinir og túlkar sölu- og bókanaupplýsingar
 Þróar og leiðir aðgerðir á sviði verðlagningar og birgðastýringar 

 til að hámarka tekjur
 Leitast við að mæla árangur verkefna og aðgerða

HÆFNISKRÖFUR
 Háskólapróf í verk-, hag-, eða viðskiptafræði 

 eða sambærilegum greinum
 Framhaldsmenntun er æskileg
 Góð kunnátta í ensku og íslensku
 Framúrskarandi greiningarhæfni
 Samskiptafærni og hæfni til að vinna í hóp
 Vönduð og nákvæm vinnubrögð
 Fróðleiksfýsn 

Icelandair óskar eftir að ráða öfluga liðsmenn í krefjandi störf í hröðu og síbreytilegu umhverfi í alþjóðlegum flugrekstri.

GAGNASÉRFRÆÐINGUR Í TEKJUSTÝRINGU 
Icelandair leitar að kröftugum liðsmanni í nýtt starf gagnasérfræðings í tekjustýringar-
deild félagsins á sölu- og markaðssviði. Viðkomandi þarf að hafa einlægan áhuga á 
gögnum og úrvinnslu þeirra.

STARFSSVIÐ 
 Greining og nýting gagna við hámörkun tekna 
 Umsjón og aðstoð við greiningu, meðhöndlun, birtingu og notkun gagna

HÆFNISKRÖFUR
 Háskólapróf í tölvunar- eða verkfræði eða sambærilegum greinum
 Framhaldsmenntun er æskileg
 Góð tök á gagnagrunnum, þekking á Data mining og Big data
 Þarf að búa yfir góðri þekkingu á forritunarmálum
 Sérfræðiþekking í OLAP
 Greiningarhæfni
 Hæfileikar í að vinna í hóp
 Vönduð og nákvæm vinnubrögð
 Þekkingarþorsti
 Kostur að hafa þekkingu á bestunarfræðum
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Bílaviðgerðir 
Starfsmaður óskast

• Vinna við bílaviðgerðir
• Vinna við dekkjaþjónustu 

• Leitum að manni með reynslu af 
bílaviðgerðum m.a. smurningu, 
bremsuviðgerðum og dekkjaskiptum

• Menntun og eða nemi á bílasviði er kostur 
• Gilt bílpróf
• Góða þjónustulund
• Heiðarleg og áreiðanleg vinnubrögð
• Sýna frumkvæði og geta unnið sjálfstætt
• Íslensku- og enskukunnátta

Alla virka daga frá 8:00-17:15 
Laugardaga skv. vaktaplani frá kl. 9:00 - 13:00.

Sæktu um í dag, við bíðum eftir þér.

Þú sækir um á netinu:  
http://www.max1.is/is/um-max1/laus-storf 
Umsóknarfrestur er til 20. ágúst 2015.

Bílaviðgerðarmaður óskast til starfa hjá MAX1, Bíldshöfða 5a í Reykjavík.  

  Umsóknarfrestur 

er til 
20. ágúst. n.k.

Verkamaður óskast
Óskum ef tir verkamönnum íí ffullll tt ststararff. 
Reynsla af lóða- og byggingarvinnu mikill kostur.

Umsóknir sendist á net fangið elvar@gleipnir.is

LLaannddssccaappee ccoonnssttrruuccttiioonn 
– vacant worker positions
Several wo krker positit iions a avavaililabablele.
Experience in construction is an advantage.

Applications should be submit ted by e-mail to 
elvar@gleipnir.is

Ertu með iðn- eða 
tæknifræðimenntun? 
TM auglýsir laust starf innan tjónaþjónustu TM

Einstaklingar sem hafa til að bera frumkvæði, kraft og útsjónarsemi ásamt framúrskar-
andi samskiptahæfileikum og þjónustulund eru hvattir til að sækja um starfið. 

Umsóknarfrestur er til og með 18. ágúst n.k. Umsóknir ásamt ferilskrá skal senda á 
netfangið starf@tm.is. Farið er með umsóknir sem trúnaðarmál og öllum umsóknum 
verður svarað.  

Kjartan Vilhjálmsson, framkvæmdastjóri tjónaþjónustu TM (kjartanv@tm.is), veitir 
nánari upplýsingar. 

Starfssvið
 

Hæfniskröfur
 

Hjá TM er viðskiptavinurinn og hagsmunir hans okkar megin viðfangsefni. Það er markmið okkar að viðskipta-

Tryggingamiðstöðin    Síðumúla 24    Sími 515 2000    tm@tm.is    www.tm.is

8. ágúst 2015  LAUGARDAGUR12



 

Smíðaverk ehf óskar e ir: 
Smiðir: Viðkomendur þurfa að vera með víðtæka reynslu og 
geta unnið sjálfstæ . Einungis er um að ræða launamenn. 
Umsóknir óskast sendar á hilmar@smidaverk.is 

Mótasmiðir: Viðkomendur þurfa að vera með reynslu og geta 
unnið sjálfstæ . Einungis er um að ræða launamenn.  
Umsóknir óskast sendar á hilmar@smidaverk.is 
 

Smíðaverk ehf var stofnað 2001 og 
hefur unnið að ölbrey um verkum 

allt frá viðhalds og þjónustaverkefnum 
upp í nýbyggingar. 

HÚSVÖRÐUR 
Í KAPLAKRIKA

Óskum eftir að ráða harðduglega og snyrtilega konu í
100 % starf húsvarðar í Kaplakrika, unnið er á vöktum.

Starfslýsing 
Almenn þrif í húsinu og á svæðinu.  
Þjónusta iðkendur og aðra gesti,  
svara í síma og fyrirspurnum varðandi félagið,  
æfingatíma og fleira. 

Hæfniskröfur  
Stundvísi, áreiðanleg, snyrtileg og dugleg. 

Áhugasamir vinsamlegast sendið umsóknir á  
elsa@fh.is. fyrir 17.ágúst

Skrifstofustjóri grunnskólahluta fagskrifstofu skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar

Skóla- og frístundasvið

Laus er staða skrifstofustjóra grunnskólahluta fagskrifstofu skóla- og frístundasviðs.
Starfssvið skrifstofustjórans  er m.a. að hafa forystu í fagmálum grunnskóla, þ.e. þróun starfshátta og skólastarfs  í samræmi við 
skóla- og frístundastefnu Reykjavíkurborgar. Skrifstofustjórinn stýrir grunnskólahluta fagskrifstofu sviðsins, er næsti yfirmaður 
skólastjóra grunnskóla Reykjavíkur og forstöðumanna margmiðlunarvers og skólasafnamiðstöðvar og situr í framkvæmdastjórn og 
tilheyrir yfirstjórn sviðsins. 

Helstu verkefni skrifstofustjóra eru: 
• Fagleg forysta í skólastarfi í grunnskólum, frumkvæði að  
 þróun þess og innleiðingu nýrra hugmynda og úrræða
• Eftirlit með grunnskólastarfi og þátttaka í mati á árangri skóla
• Skipulagning og stýring á starfsemi grunnskólahluta  
 fagskrifstofu og faglegt samstarf við skrifstofustjóra  
 leikskóla- og frístundamála
• Þátttaka í stefnumótun í skóla- og frístundamálum í samvinnu  
 við skóla- og frístundaráð ásamt framkvæmd og eftirfylgni  
 með ákvörðunum ráðsins sem snúa að grunnskólamálum 
• Þátttaka í starfs- og fjárhagsáætlunargerð grunnskóla ásamt  
 annarri áætlanagerð 
• Ráðgjöf og stuðningur við stjórnendur
• Samstarf við opinbera aðila í skóla- og frístundamálum innan  
 lands og utan

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Leyfi til að nota starfsheitið grunnskólakennari
• Framhaldsmenntun sem nýtist í starfi
• Farsæl stjórnunarreynsla ásamt reynsla af því að  
 leiða breytingar
• Leiðtogahæfileikar, frumkvæði og metnaður til að ná árangri  
 í starfi
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
• Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu og rekstri æskileg
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku, ensku og kunnátta  
 í norrænu máli er kostur

Skóla- og frístundasvið annast rekstur 64 leikskóla, 36 grunnskóla og 6 frístundamiðstöðva Reykjavíkurborgar og hefur umsjón 
með daggæslu í heimahúsum. Jafnframt heyrir rekstur Námsflokka Reykjavíkur, skólasafnamiðstöðvar, margmiðlunarvers, eins 
tónlistar skóla og fjögurra skólahljómsveita undir sviðið. 
Umsóknarfrestur er til og með 22. ágúst n.k.
  
Laun eru skv. ákvörðun kjaranefndar Reykjavíkurborgar. Umsækjendur eru beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkur-
borgar, www.reykjavik.is/storf. Umsókn þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem fram kemur rökstuðningur á 
hæfni til þess að gegna starfinu ásamt framtíðarsýn varðandi mikilvægustu umbætur í grunnskólamálum í borginni.
 
Nánari upplýsingar veita Auður Árný Stefánsdóttir, skrifstofustjóri grunnskólahluta fagskrifstofu, og Valgerður Janusdóttir,  
mannauðsstjóri, sími 411 1111. Netföng: audur.arny.stefansdottir@reykjavik.is / valgerdur.janusdottir@reykjavik.is

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir  
borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

VIÐ HÖFUM 
GÓÐA REYNSLU 
AF FRAMTÍÐINNI

Nýherji er samstæða fyrirtækja í upplýsingatækni. Hjá móður félaginu starfa 270 manns en hjá samstæðunni um 470. 
Dótturfélög Nýherja eru TM Software, Tempo og Applicon á Íslandi og í Svíþjóð. Félagið er skráð í Kauphöll Íslands.

BORGARTÚNI 37 
SÍMI 569 7700 

WWW.NYHERJI.IS

Umsóknarfrestur er til og með 18. ágúst 2015. Sótt er um starfið á vef Nýherja, 
nyherji.is/atvinna. Nánari upplýsingar veitir Elva Tryggvadóttir, 
sérfræðingur á mannauðssviði, elva.tryggvadottir@nyherji.is.

Allar umsóknir og fyrirspurnir verða meðhöndlaðar 
sem trúnaðarmál og þeim svarað.

SPENNANDI TÆKNIFÆRI HJÁ NÝHERJA

Söluráðgjafi í verslun í Borgartúni
>> Ráðgjöf og sala á tölvu-, hljóð- og myndbúnaði til 

viðskiptavina
>> Uppstilling og umhirða verslunar
>> Öflun nýrra viðskiptatækifæra

Söluráðgjafi í hugbúnaðarlausnum
>> Ráðgjöf og sala á hugbúnaðarlausnum til 

viðskiptavina á fyrirtækjamarkaði
>> Ráðgjöf í Microsoft leyfismálum
>> Öflun viðskiptatækifæra hjá nýjum og núverandi 

viðskiptavinum
>> Tilboðs- og samningagerð

Við leitum að öflugum söluráðgjöfum sem hafa áhuga á upplýsingatækni og metnað til 
að fara fram úr væntingum viðskiptavina.



Auga fyrir 
markaðnum

Markaðsfulltrúi hefur umsjón með uppfærslu efnis og 
 

 

 
  
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Hæfniskröfur:  
Háskólapróf sem nýtist í starfi og/eða áralöng reynsla af 
markaðsmálum. Færni í textagerð, íslensku máli og prófarkalestri. 
Hæfni í Photoshop, Illustrator og InDesign er mikill kostur. 
Sjálfstæð vinnubrögð, hugmyndaauðgi, frumkvæði og áreiðanleiki. 
Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum, metnaður 
og skipulagshæfileikar. 
 
Umsóknarfrestur er til 16. ágúst nk.  
Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir  
sem trúnaðarmál. 
Sækja má um starfið á heimasíðu okkar www.lyfja.is

Lyfja hf. leitar að metnaðarfullum og sjálfstæðum 

einstaklingi í starf markaðsfulltrúa.

Í samræmi við jafnréttisáætlun Lyfju hf. hvetjum við karla jafnt sem 
konur til þess að sækja um stöðu hjá fyrirtækinu.

HJJÚÚKKRRUUNNAARRFFRRÆÆÐÐIINNGGUURR ÓÓSSKKAASSTT
Hjúkrunarfræðingur óskast til starffa viðið sjújúkrkrahahúsúsiðið V Vogog.

Vakktaviinna- tstararfsfshlhlututfafallll s samamkokomumulalagsgsatatririðiði..

UUpppplýlýsisingngarar v veieititir r 
ÞóÞórara B Bjöjörnsdóttir hjúkrunarforstjóri Vogs.

Netfang:thora@saa.is
SSíímii 82824747616155

Sykepleiere til Norge 
Helse Personal AS søker engasjerte og faglig 
dyktige sykepleiere til ulike oppdrag i Norge  

innenfor sykehjem, hjemmesykepleie,  
respiratorteam og bofellesskap.

Dekker bolig og reise etter fastsatte satser.

Du må ha norsk autorisasjon som sykepleier, og 
beherske norsk, dansk eller svensk språk godt 

både skriftlig og muntlig.

Tirsdag 25/8-15 kl 10.00 til 18.00 er vi å møte på 
Hotel Plaza Reykjavik, og DU er velkommen 

innom. 

Send oss gjerne en mail i forkant med din CV.

 Kontaktinformasjon: 
Helse Personal, post@helsepersonal.no

Tlf 00 47 902 80 287 
www.helsepersonal.no

dirtyburgerandribs.is
Umsókn með ferilskrá sendist á umsokn@dbr.is fyrir 16. ágúst.  
Nánari upplýsingar eru veittar í gegnum netfangið umsokn@dbr.is

HLUTVERK:
 Ábyrgð á daglegum rekstri.

 Áætlunargerð og eftirfylgni  
 áætlana.

 Stjórnun mannauðs.

 Samskipti við birgja  
 og samstarfsaðila.

 Upplýsingagjöf til stjórnar.

HÆFNISKRÖFUR:
 Háskólamenntun sem   

 nýtist í starfi kostur.

 Reynsla af rekstri og
 stjórnun skilyrði.

 Þekking á sambærilegum
 markaði kostur.

 Framúrskarandi 
 þjónustulund og hæfni í
  mannlegum samskiptum.

Um DBR ehf:
Félagið rekur tvo veitingastaði í Reykjavík þar sem leitast er við að bjóða 

viðskiptavinum mat í hæsta gæðaflokki á hagstæðu verði. 

Hröð þjónusta, gæði og einfaldleiki eru einkunnarorð félagsins. 

Félagið er í góðum rekstri með mikla vaxtarmöguleika.armöguleika

DIRTY
BURGER
& RIBS
LEITAR AÐ
FRAMKVÆMDA-

STJÓRA

sími: 511 1144



Vélstjóri
Hrísey Perla Eyjafjarðar

Vélstjóra vantar á Hríseyjarferjuna Sævar  
frá og með næstu mánaðarmótum.

Þarf að vera með réttindi  VS-III eða meira.

Umsóknir sendist: eyfangehf@simnet.is

••••• • SvSvSSvSvSSvvvæðæðæðæððæðæðæðææðisiiisissssiisisi ststststststtsstsstjójójójóójjójójójójjóóóriririiiririi áááááááááááááááá auauauauauauauaauauustsss urlandi. Með aððseeeeeturr ááááá
FáFáFáFFáFáFáFáFáFF skskskskskskskskskskskksksks rúrúrúrúrúrrúúrúrúrrúúrrúðsðsðsðsðsðsðsðsðsðsðsðssssfirfirfirfifirfirrrfirfirfirfirfirfirrrðiððððiðiðiðiðiððððiðiði......

• ••••••• ViiViViViVViViViViVVViVVViViViViðkððkðkkðkðkðkðkðkðkðkðkðkðkðððkomomomomomomomommmomomommommmanananananannananannannananaa dididididididididddidididddi þaþaþaþþþþþþaþaþaþþaþaþaþaþaþaþ rfrfrfrfrfrrfrfrfrfrfrfrffrffrfrf aððððððð hahahahahahahaafafafafafaaaa mememememememeiriririrrrirapaaaaa róf vev rarararaaaaraaaararaaa
nákvæmur,drífandi ogg memeeeeeeeeeeeð mmmimmmmmmmm klaa þjþjþjþþ ónónónó usustuluuuuuuuuundnnnnnn

•• • •• MeMeMeMeMeMeMeMeMMeiriririririiiii apapapapapapaappappprórórórrórróóóófsssfsfssfsbíbíbíbíbíbíbílslslslslsslslslstjtjtjttjtjtjtjtjórórórórórórórórriiiii íí úúúútútúúúú kekkkkeyryy sllslslslslslslss uuuuuuuuuu ááááááááá frfrfrfrffrfrffrááááááááááá EgEgEgEgEgEgEgEgEgEgE ililiiiliii ssstötöööööööööðuðuðððððuððuðuðuuummmmmmmmmmmmm ogogogogogoggogg
FáFáFáFFFáFáFáFáFááF sksksskskskskskskskskrúrúrúrúrúúúúrúrúr ðsðsðsðsðsðsðsðsðsðsfirfirfirfirfirfifirfirfirfi ðiðiððiðiðiðiðiiiðiði

•••• • ••• FlFlFlFlFlFlututtutututtut iiinininnininininingngngggngngggsssssssssssssssstytytytytytyttytyt rkrkrkrkkrkrkrkururuururururur ííííííííííí bobobobobobobb ðiðiððiðiðiðiðiðði fyfyfyfyfyfyfyfyyyrrririririr rrrrr þþáþáþáþáþááþáþþáþáþá seseseseseseseseses mmmmmmmmmmm bbúbúbúúúbúbúbúb aaaaaaaaa uutututututuuuutananann
aua sturlla dndndndndds.s.s.s

FreFrekarkariii uppuppuppplýssingingarar gefur ArnArnarar ÓlÓlaÓlaÓlaÓÓÓ ffssfssonononon
í símsíma 77377373163636300 eðaeða arnar ar@nesfrakt.isis

FarFariði ververðurður meðmeð allallarar umsumsóknóknirir semsem trútrúnaðnaðarmarmál.ál.

Nesfsfraraktkt ó óskskararr eftf iri  starfsmsmsmsssmmmönnuuuum mmmmmm mmmmmmmmmmmm m mmmmmmmmm
í íííí ííí efeeeee tirtaldar stöður

   óskar eftir starfsfólki
 Tækniskólinn 

Kennarastöður
Enskukennari 
Upplýsingar veitir Kolbrún Kolbeinsdóttir, 
netfang kk@tskoli.is og í síma 891 9230.

Málmiðnaðarmaður/ Vélfræðingur
Upplýsingar veitir Egill Guðmundsson, 
netfang egud@tskoli.is og í síma 822 2354.

Umsækjendur skulu hafa fullgild kennslu-
réttindi á framhaldsskólastigi í viðkomandi 
kennslugreinum, sbr. lög nr. 87/2008. 

Náms- og starfsráðgjafi
50–100% stöðugildi
Upplýsingar veitir Þór Pálsson, netfang 
thp@tskoli.is og í síma 659 1461.

Umsóknarfrestur er til 
14. ágúst.

 

Umsóknarfrestur er til 14. ágúst.

www.tskoli.is

Ert þú röskur og lífsglaður sölusnillingur 
með áhuga á heilbrigðu líferni?

Í boði er starf á líflegum vinnustað í jákvæðu 
starfsumhverfi.  Verkefni eru m.a. að annast 

tilboðsgerð, frágang sölusamninga, sinna
viðhaldi viðskiptatengsla og öflun nýrra 

viðskiptavina.  

Vinnutími  er kl. 11-19 mán til fim. og 
09-17 á fös.   Viðkomandi þarf að hafa reynslu af 

sölustörfum, vera metnaðarfullur og árangursdrifinn 
og hafa ánægju af mannlegum samskiptum.  

Þarf auk þess að hafa frumkvæði, eiga gott með 
að vinna í teymi, vera reyklaus og hafa áhuga á 

heilsurækt.

Áhugasamir sendi umsókn ásamt ferilskrá  með 
mynd og upplýsingum um meðmælendur á netfangið  

hreyfing@hreyfing.is fyrir 15. ágúst.

Sölu- og þjónustufulltrúi

Stúdentakjallarinn auglýsir 
eftir starfsfólki
Vaktstjóri. Leitum að starfsmanni með mikla þjónustulund, 
frumkvæði og hæfni í mannlegum samskiptum. Þarf að vera 
röskur, geta unnið sjálfstætt en einnig vel undir stjórn annarra, 
stundvís og reglusamur. Vaktstjóri ber ábyrgð á daglegum rekstri, 
uppgjöri og starfsmannahaldi við afgreiðslu á bar. Vinnutími 
kl.10 til 18 virka daga og annan hvern laugardag eða sunnudag.

Starfsfólk í eldhús. Leitum að rösku, duglegu og áreiðanlegu 
starfsfólki. Reynsla af starfi í eldhúsi æskileg. Viðkomandi þarf 
að vera stundvís og reglusamur, með þjónustulund, hæfur í 
mannlegum samskiptum, geta unnið sjálfstætt og undir stjórn 
annarra. Unnið er á tólf tíma kokkavöktum. 
Ráðið er til 8. maí 2016 með möguleika á framtíðarstarfi. 

Áhugasamir sendi umsókn á starf@fs.is fyrir 14. ágúst.

Félagsstofnun stúdenta á og rekur veitinga- og skemmtistaðinn Stúdentakjallarann sem staðsettur er á Háskólatorgi.  
FS rekur einnig Bóksölu stúdenta, Stúdentagarða, Leikskóla stúdenta, veitingasöluna Hámu, Kaffistofur stúdenta og Bókakaffi 
stúdenta. Félagsstofnun stúdenta er sjálfseignarstofnun með sjálfstæða fjárhagsábyrgð. Hlutverk hennar er að veita stúdentum 
við Háskóla Íslands ódýra og fjölbreytta þjónustu.

Háskólatorgi, 3. hæð   Sæmundargötu 4   Sími 570 0700   fs@fs.is   www.fs.is

Landspítali er lifandi og fjölmennur vinnustaður með um 5.100 starfsmenn. 
Hann er aðalsjúkrahús landsins og miðstöð menntunar og rannsókna í heil-
brigðisvísindum. Á Landspítala er lögð áhersla á öryggi, jafnrétti, ábyrgan 
rekstur, góðan starfsanda og bættan húsakost. 

GEISLAFRÆÐINGAR 

Myndgreiningarþjónusta 

Helstu verkefni og ábyrgð

• Framkvæmd myndgreiningar-
rannsókna 

• Sérhæfð verkefni eftir atvikum 
sem heyra undir starfsemi deildar 

(RIS og PACS) 
•  Stuðla að góðri myndgreiningar-

þjónustu 

Spennandi framtíðarstörf á röntgendeild Landspítala. Fjölbreytt og umfangsmikil mynd-
greiningarþjónusta er veitt allan sólarhringinn. Þar starfa á um annað hundrað manns. 

Hæfnikröfur

• Mjög góð samskiptahæfni og 
fagleg framkoma

• Hæfni og geta til starfa í teymi 
• Faglegur metnaður og 

verkefni 
•  Frumkvæði og skipulagsfærni 

geislafræðings 

Umsóknarfrestur er til
og með 24. ágúst 2015. 

Starfshlutfall er 100%, dag- og

1. september 2015. Laun eru skv. 
kjarasamningi fjármálaráðherra 

rafrænt á landspitali.is, undir 
„Laus störf“. Umsókn fylgi náms-
og starfsferilskrá ásamt afriti 

Öllum umsóknum verður svarað. 
Tekið er mið af jafnréttisstefnu 
LSH við ráðningar á spítalanum. 

Nánari upplýsingar veitir Díana 
Óskarsdóttir deildarstjóri 
(dianaosk@landspitali.is, 825 5834). 
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TRÉSMIÐIR / RAFVIRKJAR
TÆKJAMENN / VERKAMENN

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

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

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

Við leggjum mikla áherslu á að ráða 
til okkar kraftmikla og framsækna 
einstaklinga, með góða hæfni í 
mannlegum samskiptum.

Við bjóðum upp á góða starfsaðstöðu 
og erum stolt af starfsandanum og 
þeim metnaði sem hjá okkur ríkir.

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

Vegna aukinna verkefna á suðurnesjum óskar ÍAV 
eftir að ráða metnaðarfulla starfsmenn til starfa 
á eftirfarandi sviðum.

• Rafvirkjar og nemar
ÍAV óskar eftir að ráða rafvirkja og nema til starfa á 
suðurnesjum. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem 
fyrst.

• Trésmiðir og nemar
ÍAV óskar eftir að ráða trésmiði og nema til starfa á 
suðurnesjum. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem 
fyrst.

• Tækjamenn
ÍAV óskar eftir að ráða fólk með vinnuvélaréttindi til 
starfa á suðurnesjum. Viðkomandi þarf að geta hafið 
störf sem fyrst.

• Byggingaverkamenn
ÍAV óskar eftir að ráða byggingaverkamenn til starfa 
á suðurnesjum. Kostur að viðkomandi hafi minna vin-
nuvélaréttindin. Viðkomandi þarf að geta hafið störf 
sem fyrst.

Fyrir rétta aðila eru í boði góð laun, góður starfsandi og 
góð starfsaðstaða.

Nánari upplýsingar veitir Magni Helgason mannauðsstjóri 
í síma 530-4200. 

Upplýsingar vegna rafvirkja veitir Ásgeir Gunnarsson fag-
stjóri raflagna í síma 693 4310.

Umsóknir má finna á heimasíðu ÍAV, www.iav.is

OHSAS
18001
Occupational
Health and Safety
Management

OHS 606809

ISO
9001
Quality
Management

FM 512106

Við breytum vilja í verk

Flóaskóli leitar að þroskaþjálfa 
í 100% starfshlutfall 

Starf í Flóaskóla grundvallast af því lífsviðhorfi að mæta 
hverjum einstaklingi þar sem hann er svo hann fái tækifæri 
til þess að vaxa og dafna og vera besta útgáfan af sjálfum 
sér. Skólinn styðst við uppbyggingarstefnuna og vinnur eftir 
Olweus áætlun gegn einelti. Í skólanum er góður starfsandi 
og starfsfólk vinnur markvisst að skólaþróun og er því 
Flóaskóli góður staður fyrir einstaklinga með áhuga á að 
vinna áhugavert starf með börnum í góðum skóla. 
Í Flóaskóla eru 93 nemendur í 1.-10. bekk. Flóaskóli er stað-
settur á Villingaholti í Flóahreppi, (í u.þ.b. 15 mín. akstursf-
jarlægð frá Selfossi). 

Helstu verkefni og ábyrgð 
• Veitir fræðslu og ráðgjöf til starfsfólks skólans og 
 forráðamanna eins og þurfa þykir. 
• Vinnur með og aðstoðar nemanda/nemendur við að ná 

markmiðum sínum. 
• Tekur þátt í skipulagningu faglegs starfs innan skólans. 
• Vinnur í nánu samstarfi við foreldra, kennarar og annað 

starfsfólk skólans er viðkemur nemanda/nemenda. 
• Hefur umsjón með skipulagningu og framkvæmd á 

sérhæfðum verkefnum og sérhæfðri þjálfun nemanda/
nemenda 

Hæfniskröfur 
• Réttindi sem þroskaþjálfi (önnur menntun sem nýtist 

í starfi ef ekki fæst einstaklingur með réttindi sem 
þroskaþjálfi) 

• Reynsla af starfi með einhverfum börnum kostur 
• Færni í mannlegum samskiptum 
• Frumkvæði í starfi 
• Jákvæðni og áhugi 

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands  
íslenskra sveitafélaga og Þroskaþjálfafélags Íslands. 

Umsóknarfrestur: Framlengdur til 17. ágúst 2015.

Ráðningarform.:  Tímabundin ráðning (frá 25. ágúst 2015 
til 7. júní 2016). Nánari upplýsingar um starfið gefur Anna 
Greta Ólafsdóttir skólastjóri í síma 859-3460.  
Umsóknir skal senda á netfangið annagreta@floaskoli.is

WWW.FABRIKKAN.IS BORÐAPANTANIR Í SÍMA 575 7575PP

Fabrikkan 
í Reykjavík 
auglýsir

Vegna aukinna umsvifa leitum við að fólki 
sem brosir meira en góðu hófi gegnir og hefur 
brennandi þörf fyrir að láta öðru fólki líða vel.

ÞJÓNAR:
Við leitum að fólki sem nýtur þess að snúast 
kringum aðra og geislar af þjónustugleði. 
Sjarmatröllum sem sinna störfum sínum af 
metnaði og ábyrgð. Fólki sem lítur á öll 
afmæli sem sitt eigið afmæli.

ELDHÚSSTARFSMENN: 
Við leitum að töffurum af báðum kynjum sem vilja 
vinna „í hitanum“. Nöglum sem kalla ekki allt ömmu 
sína. Töppum sem eru tilbúnir í hvað sem er til að skila 
hinum fullkomna borgara á borð viðskiptavina okkar.
 
Ef þú heldur að þú sért með’etta, sendu þá umsókn 
ásamt ferilskrá og mynd á atvinna@fabrikkan.is 
merkt:  „Fabrikkan Reykjavík — þjónn“ 
eða „Fabrikkan Reykjavík — eldhússtarfsmaður“. 

www.facebook.com/fabrikkan www.youtube.com/fabrikkan. www.instagram.com/fabrikkan

SÁ SEM FANN UPP
HAMBORGARANN

VAR KLÁR.

„

“
Matthew McConaughey

Sá sem fann upp
ostborgarann
var snillingur.

8. ágúst 2015  LAUGARDAGUR16



Við leitum að skemmtilegum, duglegum og jákvæðum  
einstaklingum með reynslu af kaffihúsi bæði í fullt starf og 

hlutastörf (kvöld- og helgar) sem allra fyrst. 
Umsókn ásamt ferilskrá sendist á mezzo@mezzo.is 

merkt „Mezzo starf” sem fyrst.  
Café Mezzo er einstakt kaffihús með fallegu útsýni staðsett á 2. hæð við  

Lækjargötu. Lögð er áhersla á afbragðs þjónustu og gæði.

Barþjónn – kvöld og helgarvinna
Gallery Bar á Holtinu leitar eftir góðum barþjón til þess 
að sjá um gesti okkar. Nauðsynlegt er að viðkomandi hafi 
reynslu af barstörfum og einstaka þjónustulund. 
Unnið er kvöldvaktir, 15 daga í mánuði.

Þjónar og aðstoðarfólk í sal
Gallery Restaurant leitar að vönum þjónum í kvöld og 
helgarvinnu. Nauðsynlegt er að viðkomandi hafi reynslu af 
veitingastörfum og einstaka þjónustulund.

Ferilskrá ásamt mynd sendist á umsokn@holt.is

Gallery Restaurant – Hótel Holt. 
www.holt.is

Organisti
Staða organista við Húsavíkurkirkju og Snartastaða-
kirkju við Kópasker er laus til umsóknar. Samtals er 
um að ræða 75% starf en til viðbótar því er í boði starf 
við tónlistarkennslu á svæðinu eftir því sem aðstæður 
leyfa. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem 
fyrst.

Upplýsingar veita Árni Sigurbjarnarson:  
netfang, arni@northsailing.is eða í síma 894 9351  
Pétur Helgi Pétursson: netfang petur@hvammurhus.is  
eða síma 863 9318.

SÖLUMAÐUR 100% STARF
Gæðabakstur / Ömmubakstur auglýsir eftir  
hraustum starfsmanni í 100% sölustarf við  

útkeyrslu og áfyllingar í verslunum.  
Um er að ræða starf frá kl 06:30. 

Starfssvið:
 
Útkeyrsla, pantanir og áfyllingar í verslunum
Eftirlit með framstillingum
Samskipti við verslunarstjóra
 
Hæfniskröfur:

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

Viðkomandi þarf að geta byrjað fljótlega.

Umsóknir ásamt ferilskrá skal senda á  
umsokn@gaedabakstur.is fyrir 12. ágúst 2015

Vörustjóri fyrir SensorX
Marel leitar að vörustjóra fyrir SensorX röntgenlausnir. SensorX er leiðandi vara á sínu sviði í
gæðaskoðun kjötafurða. Starfið mun fela í sér náið samstarf bæði með vöruþróun og söluneti 
Marel. Einnig felst í starfinu ferðalög til viðskiptavina og samstarfsaðila erlendis.

marel.com

Umsóknarfrestur er til 16. ágúst næstkomandi. Við tökum á móti umsóknum á heimasíðu Marel, marel.com/jobs. 
Nánari upplýsingar um starfið veitir Pálmi Freyr Bárðarson, Palmi.Bardarson@marel.com.

Marel er alþjóðlegt hátæknifyrirtæki í fararbroddi í þróun og framleiðslu tækja, hugbúnaðar 
og lausna fyrir matvælaiðnað. 

 

·         Háskólamenntun sem nýtist í starfi
·         Mjög góð enskukunnátta er skilyrði
·         Reynsla af vörustjórnun er kostur
·         Reynsla af stefnumótun er kostur
·         Jákvætt viðhorf og hæfni til að vinna í hópi
·         Þekking á matvælaiðnaði er kostur

·         Veita almenna ráðgjöf til viðskiptavina um
       SensorX röntgenkerfi
·         Veita söluneti Marel vinnslu- og tækniráðgjöf
·         Greina framtíðarmöguleika og    

      viðskiptatækifæri
·         Vinna að og framfylgja markaðsáætlun fyrir   

      SensorX
·         Stefnumótun fyrir SensorX vörulínuna
·         Gerð stuðningsefnis fyrir sölunet

Starfslýsing Hæfniskröfur

YFIRÞJÓNN
Hótel Kea óskar eftir að ráða yfirþjón.
Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi stjórnunarstarf.
Á Hótel Kea er fjölbreyttur veitingarekstur auk þess sem mikið er um fundi og ráðstefnur.
Múlaberg, bistro & bar er veitingastaður hótelsins og þar er boðið upp á fjölbreyttan og 
metnaðarfullan matseðil og skemmtilega barstemmingu í notalegu umhverfi.
Við leitum að öflugum og metnaðarfullum einstaklingi.

Starfs- og ábyrgðarsvið:
Almenn vinna á veitingastað og í sölum
Dagleg stjórnun
Vörukaup
Starfsmannahald

Menntunar- og hæfniskröfur:
Meistararéttindi í framreiðslu æskileg
Reynsla af stjórnun æskileg
Góð samstarfs- og samkiptahæfni
Frumkvæði og skipulagshæfileikar

Umsóknir og fyrirspurnir um starfið óskast sendar á netfangið jonfridrik@keahotels.is
fyrir 17. ágúst nk.
Einungis reyklausir einstaklingar koma til greina.

Hótel Kea / Múlaberg bistro & bar
er einnig að leita eftir fólki í hlutastörf í haust og vetur.

Okkur vantar starfsfólk í sal, eldhús og herbergjaþernur.  



Á fljúgandi ferð
Vegna sífellt vaxandi flugumferðar og umsvifa á Keflavíkurflugvelli og víðar 
óskar Isavia eftir öflugu fólki á ýmsum sviðum.

Þjónustuliði
Við leitum að glaðlyndum og sérstaklega þjónustulunduðum 
einstaklingum með góða samskiptahæfileika til starfa í Flug- 
stöð Leifs Eiríkssonar. Þjónustuliðar veita farþegum bestu 
þjónustu sem mögulegt er með því að vera þeim innan handar, 
veita upplýsingar og greiða fyrir för þeirra með réttum 
úrræðum.

Meðal helstu verkefna er þjónusta við farþega, umsjón og eftirlit 
með þjónustuborðum, eftirlit með búnaði sem farþegar nota og 
önnur tilfallandi verkefni sem snúa að aðstoð við farþega.  Unnið 
er á dag- og næturvöktum.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Aldurstakmark 20 ár
• Sjálfstæð vinnubrögð og lipurð í samskiptum
• Framúrskarandi þjónustulund og jákvæðni
• Góð kunnátta í ensku og íslensku  – þriðja tungumál er kostur

Umsóknarfrestur er til og með 23. ágúst

Rafeindavirki
Við óskum eftir að ráða rafeindavirkja í eignaumsýsludeild 
Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar. Meðal helstu verkefna eru 
uppsetning, viðgerðir og eftirlit með rafeindabúnaði.

Menntunar og hæfniskröfur:
• Sveinspróf í rafeindavirkjun
• Reynsla af viðgerðum á stafrænum og hliðrænum rafeindabúnaði
• Góð tölvukunnátta
• Æskilegt er að umsækjandi hafi þekkingu á aðgangsstýringum 
    og öryggiskerfum
• Góð íslensku- og enskukunnátta bæði í töluðu og rituðu máli

Umsóknarfrestur er til og með 23. ágúst

Hópstjóri þjónustuliða
Hópstjóri leiðir teymi þjónustuliða og sinnir sjálfur daglegum 
verkefnum þjónustuliða í Flugstöð Leifs Eiríkssonar. Gerð er 
krafa um góða samskiptafærni og sjálfstæð vinnubrögð.
Unnið er á dag- og næturvöktum.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun sem nýtist í starfi er kostur
• Starfsreynsla sem nýtist
• Stjórnunarhæfileikar
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti

Umsóknarfrestur er til og með 23. ágúst

Sérfræðingur í rekstri farangurskerfa
Við óskum eftir að ráða sérfræðing í rekstri farangurskerfa 
í Flugstöð Leifs Eiríkssonar. Meðal helstu verkefna er dagleg 
umsjón með virkni, viðhaldi og viðhaldsáætlunum 
farangurskerfa, ábyrgð á gæðakerfi, gerð og eftirfylgni 
rekstraráætlana ásamt öðrum tilfallandi verkefnum.

Menntunar og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði vélaverkfræði, véltæknifræði eða 
     sambærileg menntun sem nýtist í starfi er skilyrði
•  Reynsla eða menntun á sviði framleiðslu- eða 
     færibandakerfa er æskileg
• Góð tækni- og tölvukunnátta
• Góð íslensku- og enskukunnátta bæði í töluðu og rituðu máli

Umsóknarfrestur er til 13. september

Isavia hlaut gullmerki PwC fyrir launajafnrétti í jafnlaunaúttekt PwC 2015. Við erum stolt af þeirri niðurstöðu og er hún í takt við stefnu 
fyrirtækisins um að vinna að jafnréttismálum og hvatning til að halda áfram á þeirri leið. 

Umsóknum skal skilað inn á rafrænu formi á www.isavia.is/atvinna



Gildi Isavia eru  öryggi, þjónusta og samvinna

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

Fluggagnafræðingur – starfsnám
Isavia óskar eftir nemum í fluggagnafræði. Störf fluggagna- 
fræðinga felast í vöktun flugstjórnarkerfa fyrir flugstjórnar- 
miðstöð og samskiptum við flugrekendur, flugafgreiðsluaðila og 
flugmenn vegna flugáætlana. Námið hefst í lok september og eru 
nemendur á launum á námstímanum. 

Þeim sem standast lokapróf verður boðið starf 
fluggagnafræðings. Unnið er á dag- og næturvöktum.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Stúdentspróf eða sambærileg menntun
• Tölvukunnátta og góður skrifhraði á tölvu æskilegur
• Góð íslensku- og enskukunnátta bæði í töluðu og rituðu máli

Nýnemar þurfa að standast lesblindupróf 

Umsóknarfrestur er til og með 23. ágúst

Flugfjarskiptamaður – starfsnám
Isavia óskar eftir nemum í flugfjarskiptum. Störf flugfjarskipta- 
manna fela í sér fjarskiptaþjónustu við flug yfir N-Atlantshaf og 
miðlun flugtengdra upplýsinga til flugstjórnarmiðstöðva, flug- 
fjarskiptastöðva, flugmanna, flugrekenda, veðurstofu og 
annarra hlutaðeigandi aðila. Námið hefst í lok september og eru 
nemendur á launum á námstímanum. 

Þeim sem standast loka próf verður boðið starf 
flugfjarskiptamanns. Unnið er á dag- og næturvöktum.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Stúdentspróf eða sambærileg menntun
• Tölvukunnátta og góður skrifhraði á tölvu æskilegur
• Góð íslensku- og enskukunnátta bæði í töluðu og rituðu máli

Nýnemar þurfa að standast lesblindu- og heyrnarpróf

Umsóknarfrestur er til og með 23. ágúst

Flugvallarstarfsmenn á 
Keflavíkurflugvelli
Við leitum að kraftmiklu fólki til starfa á Keflavíkurflugvelli. 
Umsækjendur þurfa að vera heilsuhraustir og kröfur eru gerðar 
um gott líkamlegt atgervi. Á meðal helstu verkefna eru snjó- 
ruðningur, hálkuvarnir og viðhald flugvallarins, björgunar- og 
slökkviþjónusta ásamt viðhaldi bifreiða, þungavinnuvélar og 
annarra tækja. Unnið er á dag- og næturvöktum.

Hæfniskröfur:
•  Aukin ökuréttindi eru skilyrði
• Reynsla af slökkvistörfum, snjóruðningi og hálkuvörnum er kostur
• Iðnmenntun (bifvélavirkjun, vélvirkjun eða svipað) sem nýtist í 
     starfi sem og vinnuvélapróf eru einnig kostir
• Gott vald á íslensku og ensku
• Undirstöðukunnáttu á tölvur er nauðsynleg

Umsóknarfrestur er til og með 23. ágúst

Rútubílstjóri í Flugstöð 
Leifs Eiríkssonar
Við leitum að liprum, glaðlyndum og sveig janlegum einstak- 
lingum sem hafa góða samskiptahæfileika og geta unnið undir 
álagi. Um er að ræða vaktavinnu.
 
Störf rútbílstjóra felast í að ferja farþega frá flugstæðum að 
Flugstöð Leifs Eiríkssonar, umhirða rútu og bíla ásamt öðrum 
tilfallandi vekefnum.

Menntunar- og hæfniskröfur:
•  Próf á hópferðabifreið er kostur
•  Vandvirkni og skipulag nauðsynlegt
•  Góða færni í íslensku og ensku

Umsækjendur þurfa að geta hafið störf sem fyrst.
Umsóknarfrestur er til og með 30. ágúst

Umsóknum skal skilað inn á rafrænu formi á www.isavia.is/atvinna
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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.

Óskar eftir blikksmiðum  
eða vönum mönnum í Blikksmíðavinnu,  

einnig aðstoðarmönnum.
 

Upplýsingar í síma: 893 4640 eða  
blikksmidi@simnet.is

Blikksmíði ehf

NINGS óskar eftir að ráða sendla,
fólk í afgreiðslu og í eldhús. 
Full störf og aukastörf í boði

 
Nings er austurlenskur veitingastaður sem leggur 

metnað í góðan mat og fyrirmyndar þjónustu.

ERT ÞÚ RÉTTA MANNESKJAN ?
 

Áhugasamir vinsamlega hafi samband með 
því að fara inn á www.nings.is/atvinna/ 

og leggið inn umsókn

VANTAR ÞIG VINNU?
 OKKUR VANTAR FÓLK Í LIÐIÐ!

Rafvirkjar óskast!j
Fagtækni hf leitar eftir rafvirkjum/tæknimönnum til starfa hf leitar eftir rafafafafffvivivirkrkrkrrrkjujjjj m/////tætætætætææknknknkkk imönnum til sta
vegna góðrar verkefnastöðu. Framtíðarstörf í boði fyrir rétt rar verkekekeekekeeeffnfnfnfnfnfnfnasasa töötöðuðuðuuðuðuuuuu. FFFFramammmmmmtítítíítttt ððaðaðð rssstötööötöötötörfrfrfrrfrfrfrfr  í    boði fyri
fólk. Laun ssamkvkvkvkvkvkvkvvkvvvææmæmæ t sasasaasammmmmkmmmm omulagi. 
Áhugasamir vinsamlegast sendið inn umsókn á netfangið mir vvvvvviiiniininiinsasas mleggggggggasa t sendndnndiðiðð inn uuuuuuumsm ókn á áááááá áá netfa
fagtaekni@fagtaekni.is eða hafið samband í síma 6606904 @faaaaaaagtg aekni.iiisissisii  eðaaaaaaaaaa h h hafiðððð s sssssssssssambbbbab nd í símímmmmmmma 660
(Eiríkur)

Fagtækni hf er framsækið fyrirtæki sem sinnir þjónustu við fyrirtæki ogr framsæsæsæssæsæssææækkiðk  fyyyrirrirrtætæktæækækæækæktæ i sem sinnir þjþjþjþjþjþjþjþþ óónuónuónuó stu vivivivið fð fð fð ffffffffyyyriy rtæki o
stofnanir á breiðu sviði rafkerfa. Einnig sækir Fagtækni hf mikið á útboðseiðu sviðiðiðiiði ra rarara rara rarafkefkef ef rfarfa. EEEEEinninninnnninninninnininnnig iig sækkkkkkkiririririr ir rir i FFFagFagFFagtæktæktæ ni ni ni i i ni hfhfhfhfhfhf hfhh mikið á útb -
markað samhliða sterkum aðalverktökum sem ávallt hefur verið gott samstarfliða sterkum aðaðaðaaðaððaðaðaalveelveveelvelvelvelverktrktrktrkrktktrkrktökökuökuökuökukuökuökukuökuök m sm sm smm ssssemememememem em áávavaávaávaávaávaávalllltlltltltltlltltlltlltlt h heh fur verið gott s
við. Starfsemi Fagtækni hf spannar allt frá flóknum tölvu-,  smápsennu- og Fagtækni hf spannar allt frá flóknum tölvu-,  smápsenn
stýrikerfum  yfir í lausnir fyrir stóriðju- og skiparafkerfi svo störfin erufir í lausnir fyrir stóriðju- og skiparafkerfi svo störfin eru
fjölbreytt. Fagtækni hf leitast ávallt við að vera í fremstu röð þegar kemur að
tækninýjungum sem koma starfsmönnum jafnt sem viðskiptavinum til góða.

Guðmundur Tyrfingsson ehf óskar eftir metnaðar-
fullu starfsfólki með ríka þjónustulund til starfa á 
ferðaskrifstofu sinni á Selfossi í eftirfarandi störf: 
 

Starfsmaður á ferðaskrifstofu / bókhald: 
Leitum að starfsmanni til að starfa á ferða-
skrifstofu okkar til að sjá um tilboðsgerð, ferða-
skipulagningu, bókhald, reikningaskrif o.fl.  
Hæfniskröfur: 

Góð enskukunnátta, töluð og skrifuð 
Góð tölvukunnátta  
Talnagleggni og nákvæm vinnubrögð 
Getur unnið mikið yfir sumartímann 
Getur unnið sjálfstætt  
Þjónustulund og hæfni í mannlegum sam-
skiptum 
Reynsla af ferðaþjónustu er kostur 
Háskólamenntun er nýtist í starfi 

 

Vaktmaður / skrifstofa: 
Leitum að starfsmanni til að starfa á skrifstofu 
okkar við tilboðsgerð, símsvörun, skipulagningu á 
akstri,  vaktir o.fl.  
Hæfniskröfur: 

Góð enskukunnátta, töluð og skrifuð 
Góð tölvukunnátta 
Getur unnið mikið yfir sumartímann 
Getur unnið sjálfstætt  
Þjónustulund og hæfni í mannlegum sam-
skiptum 
Rútupróf æskilegt 

 
 

Hægt er að sækja um á www.gtyrfingsson.is eða 
senda umsókn á helena@gtyrfingsson.is. 

Guðmundur Tyrfingsson ehf 

Spennandi störf  
hjá Lyfju  

Við leitum að samviskusömum lyfjatæknum. Í starfinu felst meðal annars:

• Lyfjapökkun

• Aðstoð í „receptur“, m.a. við frágang og afhendingu lyfja

• Afhending lyfja gegn lyfseðli

• Afgreiðsla og ráðgjöf um val og notkun lausasölulyfja

• Afgreiðsla á kassa og ráðgjöf um vörutegundir í verslun 

Við leitum að metnaðarfullum og skipulögðum starfsmanni til að hafa

umsjón með verslun Lyfju á Sauðárkróki. Í starfinu felst meðal annars:

•

• Eftirlit með því að verslunin sé ávallt hrein og snyrtileg

•

• Panta inn vörur í samræmi við ákvarðanir fyrirtækisins

• Samskipti við birgja í samráði við verslana- og markaðssvið Lyfju

• Afhending lyfja gegn lyfseðli og ráðgjöf um val og notkun lausasölulyfja

• Afgreiðsla og ráðgjöf til viðskiptavina um val á vörum í verslun

Unnið er frá kl. 10:00–18:00 mánudaga og föstudaga, frá 10:00–16:00 þriðjudaga, 

Við leitum að sölu- og afgreiðslufólki í okkar frábæra starfsmannahóp.

Um er að ræða bæði hlutastörf eftir hádegi og störf samkvæmt vaktaskema 

• Afgreiðsla á kassa

• Ráðgjöf til viðskiptavina um val á vörum í verslun

• Afhending lyfja gegn lyfseðli

• Afgreiðsla á lausasölulyfjum og ráðgjöf um val og notkun þeirra

  

 

Lyfjatæknir

Umsjónarmaður 
verslunar á 
Sauðárkróki

Verslunarstörf

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

Nánari upplýsingar um störfin má finna á heimasíðu okkar,  
www.lyfja.is og hjá starfsmannahaldi í síma 530 3800.
Tekið er við umsóknum á vefslóðinni www.lyfja.is. 
Umsóknarfrestur er til 18. ágúst. 
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Fjarðalax var stofnað árið 2009 en fyrirtækið elur 
lax í Arnarfirði, Patreksfirði og Tálknafirði. Fjarðalax 
hefur frá upphafi framleitt umhverfisvænan lax í kyn-
slóðaskiptu eldi. 

Kynslóðaskipt eldi felur í sér að hver kynslóð er alin 
í sjó í rúmlega tvö ár og síðan er fjörðurinn hvíldur í 
tæpt ár. Fjarðalax notar engin eiturefni eða aflúsunar-
efni við eldið.

Fjarðalax hefur hlotið umhverfis- og gæðavottunina 
BAP, Best Aquaculture Practices, ásamt IMO vottun 
fyrir Whole Foods Market í Bandaríkjunum. Umhverfis-
vöktun, rannsóknir og gæðastýring eru lykilþættir 
í rekstri fyrirtækisins.

Á sunnanverðum Vestfjörðum búa um 1300 manns, í 
ægifögru umhverfi í námunda við Látrabjarg, Rauða-
sand og Arnarfjörð. 

Á Patreksfirði, Tálknafirði og Bíldudal eru starfræktir 
fjórir skólar og þrír leikskólar auk tónlistarskóla. 
Þá rekur Fjölbrautaskóli Snæfellinga framhaldsdeild 
á Patreksfirði. 

Mikil áhersla er lögð á umhverfismál og vinna skólarnir 
allir eftir verkefninu Skólar á grænni grein. Mannlífið 
á sunnanverðum Vestfjörðum er blómlegt og fjölmörg 
félagasamtök eru þar starfandi.

Laxeldi á Vestfjörðum
Spennandi störf í boði hjá stærsta laxeldi Íslands

FjFjararðalax x ehehf.f.
StStrarandndgögötutu 4 433
46460 0 TáTálklknanafjfjörörðuðurr
wwwww.w.fjfjarardadalalax.x.isis

GÆÐASTJÓRI
Gæðastjóri heyyrir beint undir framkvæmdada-
stjóra og er staðsettur á skrifstofufu félagsins
á PaP treksfirði.

Starfssvið:
• Umsjón með innleiðingu gæðakerfis.
• Rekstur og endurskoðun gæðakerfis.
• Fræðsla og þþjálfun starfsmanna.
• Stýring á gæðaráði.
• Innleiðing vottana.
• Þrróuóunarvinna.

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði matvælafræði, 

líffræði, sjávarútvegsfræði eða 
saambm ærilege  menntn un. 

• ReR ynynsls a af gæððasa tjórnun úr sjávarútvegi.
•• ReReynsla af innleeiðiðingu gæðakerfis.
• SjSjállfsstætæð ð vivinnnnuubrögð og reynsla af stjórnun.
•• GóGóðiðir r sasamsmskikiptahæfileikar, áreiðanleiki

ogog nákákvævæmnmni.i.

VÉLSTJÓRI
UmUmsæsækjanndi þarf að hafa réttindi semem y fir-
vélstjjóri VS.III á skip p sem er lengra en 12 metrt ar 
eða A réttindi og vélarstærð 750 kw eða stærri.

SKIPSTJÓRI
Umsækjandi þarf að hafa skipstjórnarnám B

allt að 45 m.

Áhugasamir vinsamlegast sendi 
ferilskrá til starfsmannastjóra,
kristin@fjardalax.x iss

Umsóknarfrestur um framangreind
störf er til 1. september 2015.

FFjjarðalax á Vestfjörðum leitar að ááhugassöömuu oog duuggmmiiikluu sstttaaarrfsffóólkkkii.  
Fjölbreeyytttt stöörrf í boði fyrirr vvesttan.
FrF amundadan n erer a auku inn vövöxturur oog mem iri frf amleiððsla, viðið óskum þvív  eftir að ð rár ðaa í eftftirirtatalin sts örf:
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Grindavíkurbær auglýsir 
spennandi störf sérfræðinga 
laus til umsóknar á félags-
þjónustu- og fræðslusviði:

 
Leikskólaráðgjafi í 50% starfshlutfalli 
Helstu verkefni og ábyrgð
Leikskólaráðgjafi er leikskólastjórum og öðrum starfs- 
mönnum leikskóla til ráðgjafar og stuðnings um fagleg 
málefni, veitir ráðgjöf vegna foreldrasamstarfs í leik-
skólum,  er ráðgefandi í sérverkefnum, þróunarverkefnum 
og nýbreytnistarfi og miðlar þekkingu og nýjungum á sviði 
leikskólafræða. Þá sinnir viðkomandi hlutverki daggæslu-
fulltrúa sveitarfélagsins og annast umsjón með almennum 
uppeldisnám-skeiðum.

Hæfniskröfur
• Leikskólakennaramenntun, auk þekkingar og reynslu af 

leikskólastarfi
• Viðbótarmenntun er nýtist í starfi er æskileg
• Reynsla af stjórnun í leikskóla er æskileg
• Þekking á uppbyggingarstefnunni er æskileg
• PMTO grunnmenntun og/eða meðferðarmenntun er 

æskileg
• Leiðbeinandaréttindi í Uppeldi sem virkar –  

Færni til framtíðar er æskileg
• Frumkvæði, nákvæmni og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Hæfni í mannlegum samskiptum og áhugi á  

teymisvinnu 
 

Sálfræðingur í 50% starfshlutfalli  
Helstu verkefni og ábyrgð
Greining, ráðgjöf og eftirfylgni vegna nemenda í leik- og 
grunnskóla, forvarnarstarf í leik- og grunnskóla með áherslu 
á sjálfbærni skólanna á lausn mála sem upp koma. Stuðnin-
gur við stjórnendur og starfsfólk leik- og grunnskóla vegna 
mála einstaklinga og námshópa.

Hæfniskröfur
• Sálfræðimenntun og réttindi til að starfa sem  

sálfræðingur
• Þekking og reynsla við beitingu helstu greiningarprófa 

í skólum 
• Þekking á uppbyggingarstefnunni er æskileg
• PMTO grunnmenntun og meðferðarmenntun er  

æskileg
• Frumkvæði, nákvæmni og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Hæfni í mannlegum samskiptum og áhugi á  

teymisvinnu 
 
Félagsþjónustu- og fræðslusvið Grindarvíkurbæjar heyrir 
undir sviðsstjóra sviðssins.  Þjónustan er innt af hendi í 
tveimur teymum, annars vegar skólaþjónustuteymi og hins 
vegar félagsþjónustuteymi og er rík áhersla lögð á þver- 
faglegt samstarf á milli teymanna.  Auk þeirra starfa sem 
nú eru auglýst til umsóknar starfa á sviðinu lögfræðingur, 
sálfræðingur, félagsráðgjafi og  talmeinafræðingur.

Í Grindavík búa um 3.070 einstaklingar og er hlutfall barna 
um 27% af íbúum.  Í sveitarfélaginu eru tveir leikskólar 
og einn grunnskóli og rekur sveitarfélagið eigin sér-
fræðiþjónustu fyrir skólana.  Þá rekur sveitarfélagið eigin 
félagsþjónustu og barnavernd en er í samvinnu við önnur 
sveitarfélög á Suðurnesjum vegna þjónustu við fatlað fólk. 

Umsókn ásamt ferilskrá skal berast eigi síðar en 13. ágúst 
2015 á bæjarskrifstofu Grindavíkurbæjar að Víkurbraut 
62, 240 Grindavík.  Launakjör er samkvæmt kjarasamningi 
viðkomandi stéttafélags og Sambands íslenskra sveitar- 
félaga.  Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar um störfin veita  
Nökkvi Már Jónsson,  
sviðsstjóri (nmj@grindavik.is/420-1100) og  
Ingibjörg María Guðmundsdóttir,  
sálfræðingur (ingamaria@grindavik.is/420-1100).

RÁÐGJAFARSVIÐ

Ráðgjafi í 
upplýsingatækni

Við leitum að metnaðarfullum og framsýnum 
einstaklingi til að taka þátt í mótun lausna 

og ráðgjöf á sviði upplýsingatæknimála fyrir 
viðskiptavini okkar.  

Viðkomandi þarf að sýna frumkvæði, 
metnað og tileinka sér sjálfstæð vinnubrögð 

og góða samstarfshæfileika. 

Menntunar og hæfniskröfur 
•  Þekking á helstu viðskipta- og upplýsingakerfum 

s.s. Dynamics AX, Dynamics NAV og SAP. 

•  Reynsla í upplýsingaöryggismálum. 

•  Reynsla af verkefnastjórnun og 
gæðamálum upplýsingatæknimála.

Nánari upplýsingar veitir Andrés 
Guðmundsson starfsmannastjóri 

(agudmundsson@kpmg.is og 545 6077).  
Umsókn ásamt ferilskrá sendist á 

starf@kpmg.is fyrir 17. ágúst. 

kpmg.is

Landspítali er lifandi og fjölmennur vinnustaður með um 5.100 starfsmenn. 
Hann er aðalsjúkrahús landsins og miðstöð menntunar og rannsókna í heil- 
brigðisvísindum. Á Landspítala er lögð áhersla á öryggi, jafnrétti, ábyrgan 
rekstur, góðan starfsanda og bættan húsakost. 

Helstu verkefni og ábyrgð 

• Vinna á legu-, speglunar- og
göngudeild meltingarlækna

• Vinna við samráðskvaðningar á
aðrar deildir Landspítala

• Þátttaka í vaktþjónustu
meltingarlækna

• Þátttaka í kennslu læknanema,
kandídata og deildarlækna

Hæfnikröfur

• Víðtæk þekking og reynsla í 

meltingarlækningum
• Reynsla af meðferð sjúklinga með 

bólgusjúkdóma í meltingarvegi
æskileg

• Reynsla af kennslu

veitt frá 1. janúar 2016 eða eftir samkomulagi. Starfshlutfall er samkomulagsatriði.

• Reynsla og áhugi á klínískum 
rannsóknum í meltingar-
lækningum mikils metin

• Hæfni og geta til að vinna í 
teymi

• Góðir samstarfs- og samskipta-

meltingarlækningum

Umsóknarfrestur er til
og með 7. september 2015.

Laun eru skv. kjarasamningi fjár-
málaráðherra og stéttarfélags. 

landspitali.is, undir „Laus störf“.
Öllum umsóknum verður svarað. 
Tekið er mið af jafnréttisstefnu 
við ráðningar á spítalanum. 

Umsókn fylgi vottfestar upp-
lýsingar um nám, fyrri störf, 
kennslureynslu, vísindavinnu og 
stjórnunarstörf ásamt greinum 
sem umsækjandi kann að hafa 
birt eða skrifað. Umsóknargögn, 
sem ekki er hægt að senda rafrænt, 
skulu berast í tvíriti, Einari 

meltingarlækninga, LSH 11A 
Hringbraut.

Mat stöðunefndar læknaráðs 
Landspítala byggist á innsendum 
umsóknargögnum. Viðtöl verða 
höfð við umsækjendur og byggist 

þeim og innsendum gögnum. 

Nánari upplýsingar veitir Einar 

(einarsb@landspitali.is, 543 1000).

SÉRFRÆÐILÆKNAR

Meltingarlækningar
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Aðstoðarmaður   
fasteignasala

Rótgróin, traust og metnaðarfull fasteignasala óskar 
eftir aðstoðarmanni til starfa. 

Vinnutími er frá klukkan 13-18 á daginn, starfið felst í  
gagnaöflun, skáningu upplýsinga, vinnslu ljósmynda, 

ásamt almennum þjónustustörfum.  
Krafist er stúdentsprófs.     

Áhugasamir vinsamlegast sendi umsóknir  
á box@frett.is merkt ,,Dugnaður“.
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MMR býður upp á alhliða þjónustu á sviði markaðsrannsókna og starfar fyrir leiðandi markaðsfyrirtæki, innlend sem erlend.  
Við leitum nú að hæfileikaríkum sérfræðingum til að takast á við fjölbreytt rannsóknaverkefni í skemmtilegu starfsumhverfi.

Verkefni sérfræðinga eru meðal annars:
• Mótun og uppsetning rannsóknaverkefna
• Framsetning og kynning rannnsóknarniðurstaðna
• Samskipti við viðskiptamenn

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Viðkomandi þarf að hafa mjög góða ritfærni og íslenskukunnáttu
• Háskólamenntun með áherslu á rannsóknaraðferðir félagsvísinda
• Sjálfstæði í vinnubrögðum
•  Áhugi eða þekking á SPSS eða Excel forritun kostur

Öllum umsækjendum er heitið fullum trúnaði.
Umsóknir sendist til Ólafs Þórs Gylfasonar, framkvæmdastjóra MMR, á olafur@mmr.is
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Umsóknarfrestur er til 14. ágúst.
Nánari upplýsingar um MMR á www.mmr.is

MMR / Markaðs og miðlarannsóknir ehf / Ármúla 32 / 108 Reykjavík

Sérfræðingar á sviði 
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Apotek 1 er leiðandi lyfjakeðja  í Noregi með yfir 300 apótek víðsvegar um Noreg og er með um 
45% markaðshlutdeild. Við erum stolt af því að hafa yfir 3000 metnaðarfulla starfsmenn og vera 
stærsti vinnuveitandi  lyfjageirans í Noregi. Apotek 1 er í eigu Phoenix group.

APOTEK 1 – NORGES LEDENDE APOTEKKJEDE

Starf lyfjafræðings í Noregi
Langar þig að breyta til, prófa að starfa erlendis eða læra nýtt tungumál?
Apotek 1 leitar að metnaðarfullum lyfjafræðingum til starfa í Noregi. Í boði eru samkeppnishæf laun, tækifæri til  
endurmenntunar og þróunar í starfi. Einnig er veitt aðstoð vegna kostnaðar við búferlaflutninga. 

Viðmið okkar - þitt verkefni: Apotek 1 leitast við að veita viðskiptavinum sínum faglega og einstaklingsmiðaða þjónustu í 
hæsta gæðaflokki þar sem lögð er áhersla á gæðastjórnun, siðferði, trúverðugleika og eftirfylgni.
Lyfjafræðingar okkar veita lyfjafræðilega þjónustu til viðskiptavina með það að leiðarljósi að hámarka gæði þjónustunar og 
öryggi viðskiptavinar. Auk þess að selja lyf býður Apotek 1 upp á gott úrval af gæðavottuðum vörum til að bæta heilsu og 
vellíðan á mjög samkeppnishæfu verði.

Hæfniskröfur: Við leitum að lyfjafræðingum sem eru sjálfstæðir, metnaðarfullir og hafa ríka þjónustulund. Til að mæta kröfum 
um kunnáttu í norsku býður Apotek 1 upp á námskeið fyrir þá sem þurfa.

Umsóknir: Til að starfa sem lyfjafræðingur  í Noregi þarf norska löggildingu.
Sjá nánari upplýsingar á www.sak.no

Til að fá frekari upplýsingar eða til að sækja um starf hjá Apotek 1 vinsamlegast sendið tölvupóst á jobb@apotek1.no 
og starfsmannadeild okkar mun hafa samband.

Sjá nánari upplýsingar um fyrirtækið á vefsíðunni www.apotek1.no
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Snaps  Bis t ro  aug lýs i r  e f t i r  þ jónum 
í  fu l l t  s tar f  og  h lutastar f . 

V iðkomandi  þar f  að  hafa  r íka  þ jónustu lund 
og  geta  sýnt  f rumkvæði  í  s tar f i . 

Reyns la  a f  þ jónustustör fum er  ski lyrði .
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Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga óskar eftir að ráða 
ritstjóra Tímarits hjúkrunarfræðinga  í fullt starf. 

Tímarit hjúkrunarfræðinga er í senn fræðitímarit, fagtímarit 

rafrænt.

greinaskrif, umsjón með ritrýndum fræðigreinum,samskipti 
við ritnefnd og aðra sem koma að útgáfu tímaritsins. 

Hæfniskröfur:

•  Hjúkrunarfræðimenntun er kostur
•  Reynsla  af útgáfu tímarits og ritstjórn
•  Mjög góð íslenskukunnátta og færni í textaskrifum
•  Góð enskukunnátta  og kunnátta í  einu Norðurlandamáli
•  Góð tölvukunnátta

•  Sjálfstæði í vinnubrögðum og skapandi hugsun

samkomulagi. 
Nánari upplýsingar veitir Ólafur G. Skúlason formaður 
Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga: olafur@hjukrun.is 

Umsóknarfrestur er til 20. ágúst 2015. Umsóknum skal skila 
rafrænt á  olafur@hjukrun.is

Ritstjóri óskast

Umsjón með innkaupum, birgðum, starfsmannahaldi, þjál-
fun, uppgjöri, markaðssetningu osfrv. Viðkomandi þarf að 
hafa góða reynslu af svipuðum störfum, lipur í samskiptum, 
tala reiprennandi ensku, drífandi, skipulagður og auðvitað 
tilbúinn að vinna vaktir á barnum eftir þörfum. 

Við leitum að tveimur reyndum barþjónum til að manna 
vaktir og aðstoða nýjan rekstrarstjóra með innleiðingu á 
nýjum áherslum. Viðkomandi þurfa að hafa góða framkomu, 
vera liprir í samskiptum á ensku og hafa mikinn áhuga á 
vínum og menningu í kringum þau. Snyrtimennska algert 
skilyrði. Dyravarðaskírteini er bónus.

GLÆSIBÆ KRINGLUNNI SMÁRALIND utilif. is
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ÚTILÍF ER ÖFLUGT SMÁSÖLUFYRIRTÆKI Á SVIÐI ÍÞRÓTTA OG ÚTIVISTAR 
Fyrirtækið rekur í dag þrjár stórglæsilegar verslanir á höfuðborgarsvæðinu, 
í Glæsibæ, Kringlunni og Smáralind. 

Útilíf er gæðafyrirtæki þar sem þjónusta við viðskiptavini er í fyrirrúmi. 

Við leggjum áherslu á liðsheild í skemmtilegu og eftirsóknarverðu 
starfsumhverfi þar sem samvinna er lykilatriði. 

Hjá Útilíf fá nýir starfsmenn þjálfun til þess að takast á við starf sitt og við 
veitum þeim grunnþekkingu og fræðslu um vörumerki 
og deildir fyrirtækisins. Lykillinn að velgengni í starfi hjá Útilíf er

framúrskarandi þjónustuhæfileikar og góð mannleg samskipti.

Við leggjum metnað okkar í að mennta starfsfólk á þessum sviðum.

Klár í kollinum?

Hæfniskröfur

Umsóknir og frestur

á utilif@utilif.is merkt „þjónustulund“ fyrir 14 ágúst.

Nú þurfum við að FJÖLGA 
starfsmönnum í útilíf
Eru þjónustulund, jákvæðni, vilji til að læra og 

gætir þú verið rétti starfsmaðurinn fyrir okkur.
Við erum einmitt núna að leita að röskum 
sölumönnum í fullt starf.
Viðkomandi þurfa að hafa brennandi áhuga á
að selja vörur í útivistar-, skó- og sportdeild.
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Kruðerí Kaffitárs leitar að skemmtilegum, 
jákvæðum, ábyrgðarfullum og vandvirkum 
einstaklingum sem hafa áhuga á matargerð. 
Laus störf bæði í bakstri og matseld. Okkur vantar 
fólk í fullt starf og í hlutastarf aðra hvora helgi. 
Unnið er á vöktum sem byrja á morgnana á milli 
5.30 og 7.30.

STARFSSVIÐ
ELDHÚS
Matseld, samlokugerð, pökkun og annar 
matarundirbúningur. Frágangur og þrif, umsjón 
með pöntunum, aðstoð við innkaup og önnur 
tilfallandi verkefni.

BAKARÍ
Bakstur, pökkun, þrif, uppvask og önnur 
tilfallandi verkefni.

HÆFNISKRÖFUR
· Reynsla af matargerð/bakstri er æskileg.
· Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
· Þjónustulund, metnaður og ábyrgð í starfi.
· Röskur/rösk.
· Samviskusemi.

Umsóknarfrestur er til 14. ágúst 2015.
Vinsamlegast sendið ferilskrá og upplýsingar um 
meðmælendur á andrea@kruderi.is.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Andrea 
Eiríksdóttir framkvæmdastjóri í síma 420 2741.

Kruðerí Kaffitárs er matvælafyrirtæki og bakarí á Nýbýlavegi í 
Kópavogi. Í fyrirtækinu starfa um 20 manns. Áherslur fyrirtækisins 
er bragðgóður matur gerður frá grunni fyrir kaffihús Kaffitárs og 
aðra sælkera. Rekjanleiki og vöruúrval í takt við hollari lífstíl 
skiptir okkur líka máli.

Kruðerí Kaffitárs
leitar að liðsfélögum

Kruðerí Kaffitárs ·  Nýbýlavegi 12 ·  Kópavogi ·  sími 420 2740 

Michelsen úrsmiðir opna
nýja glæsilega verslun í Kringlunni

Við ráðum verslunarstjóra og sölumenn

Við leitum

Störfin

Verslunarstjóri

Hæfniskröfur

Umsóknarfrestur
stra@stra.is

Við leitum einnig að áhugasömum sölumönnum til að annast helgarvaktir í
ofangreindum verslunum. Upplagt fyrir t.d. háskólanema á öllum aldri.

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf.

Vinsamlega athugið að fyrirspurnum verður eingöngu svarað hjá STRÁ ehf.

að verslunarstjóra fyrir glæsilega verslun okkar í Kringlunni og reynsluríkum
aðilum til að sinna sölustörfum í verslunum Michelsen úrsmiða. Vinnutími er skv. nánara
samkomulagi.

felast í móttöku viðskiptavina og ráðgjöf við vöruval auk þess að sinna öðrum
daglegum störfum s.s. eftirliti með framsetningu vöru, tiltekt og frágangi auk annarra
tilfallandi verslunarstarfa.

hefur auk þess umsjón með daglegum rekstri verslunarinnar í Kringlunni.
Um er að ræða afar vandað vöruúrval í báðum verslunum.

eru að umsækjendur hafi marktæka reynslu af sambærilegum störfum.
Áhersla er lögð á söluhæfileika, þjónustulipurð, enskukunnáttu, jákvæðni og
framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum. Æskilegur aldur er frá 35 ára.

er til og með 17. ágúst nk. Gengið verður frá ráðningum sem fyrst.
Vinsamlega sendið umsóknir/starfsferilskrár til . Þeir sem eiga umsóknir
fyrirliggjandi hringi eða sendi rafpóst og tilkynni þátttöku.

veitir frekari upplýsingar í síma 588 3031, en
símaviðtalstími er frá kl.13-15 alla virka daga meðan á umsóknarferli stendur.

Boðið er jafnframt upp á þá fjölbreytni að starfa til skiptis í
verslunum Michelsen úrsmiða í Kringlunni og á Laugarvegi.

Ert þú góður stjórnandi með brennandi áhuga á bókasöfnum, menningu og fólki? 
  

Við leitum að tveimur stjórnendum í stjórnendateymi Borgarbókasafnsins,  
í menningarhúsum Spönginni og Árbæ annars vegar og menningarhúsum Kringlunni og Sólheimum hins vegar

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endur-
spegli það margbreytilega samfélag sem við búum í. Reykjavíkurborg vinnur gegn mismunun á vinnumarkaði og 

hvetur innflytjendur, fatlað fólk, hinsegin fólk og fólk á öllum aldri til að sækja um störf hjá borginni.

Borgarbókasafn

Borgarbókasafn Reykjavíkur er almenningsbókasafn og menningarhús Reykvíkinga sem hefur starfsemi á sex stöðum í borginni, auk þess 
að reka bókabílinn Höfðingja og sögubílinn Æringja. 

Safnið tilheyrir Menningar- og ferðamálasviði Reykjavíkur, sjá nánar http://reykjavik.is/skrifstofaogsvid/menningar-og-ferdamalasvid

Í upphafi þessa árs var Menningarmiðstöðin Gerðuberg sameinuð Borgarbókasafni Reykjavíkur með það að markmiði að efla menningar-
starf í hverfum borgarinnar og um leið að styrkja rekstur og auka sýnileika safnsins.  Stjórnun safna Borgarbókasafns verður nú sameinuð; 
annars vegar menningarhúsin Spönginni og Árbæ og hins vegar Kringlunni og Sólheimum. 

Starfssvið:
• Þátttaka í að innleiða breyttar áherslur í  rekstri og starfsemi Borgarbókasafns - menningarhús með það að  
 markmiði að efla fagmennsku, styrkja rekstur og auka sýnileika safnsins gagnvart borgarbúum og gestum.
• Starfsmannaráðningar auk stjórnunar mannauðs í starfseiningunum.
• Umsjón og ábyrgð á daglegum rekstri starfseininganna.
• Ábyrgð á safnkosti starfseininga og stýring á honum.
• Gerð og eftirfylgni starfs- og fjárhagsáætlunar fyrir starfseiningarnar.

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun er nýtist í starfi, framhaldsmenntun er kostur.
• Haldbær þekking, reynsla og hæfni á sviði stjórnunar.
• Þekking og/eða reynsla af innleiðingu breytinga.
• Þekking og reynsla af starfi við almenningsbókasöfn.
• Metnaður, frumkvæði, hugmyndaauðgi og skipulagshæfni.
• Færni og geta til að vinna undir álagi og sinna mörgum viðfangsefnum.
• Færni í mannlegum samskiptum, sveigjanleiki og þjónustulund.
• Gott vald á upplýsingatækni og áhugi á að tileinka sér nýjungar á því sviði.
• Gott vald á íslensku og ensku og hæfni til að tjá sig í ræðu og riti.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 

Launakjör eru skv. kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags. Upplýsingar um starfið gefur  
Pálína Magnúsdóttir borgarbókavörður, palina.magnusdottir@reykjavik.is  Umsóknarfrestur er til og með 23. ágúst nk. 
Umsóknir skulu sendar á vef Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf.
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Bifvélavirki óskast 
Tyrfingsson hf óskar eftir bifvélavirkja eða 

vönum viðgerðamanni. Reynsla af viðgerðum 
stórra bíla æskileg, góð tölvu– og 

enskukunnátta.  
Umsóknir sendist á tiffi@gtbus.is. 

Sérkennara vantar til starfa við Blönduskóla. 
Um er að ræða afleysingu, eitt skólaár,  

100% stöðu frá 1. ágúst 2015. 
 

Nánari upplýsingar er að finna á vef Blönduósbæjar, 
blonduos.is

Blönduósbær
Grunnskólakennarar

Skólamatur leitar að umhyggjusömum og 
jákvæðum einstaklingi til starfa í mötuneyti 
í Reykjavík, svæði 101 & 111 og í Garðabæ.
Vinnutíminn í Reykjavík er frá kl.10-14 og 
í Garðabæ frá kl.11-14  alla virka daga.

Umsóknir og fyrirspurnir berist 
á fanny@skolamatur.is 
fyrir 19. ágúst

Mötuneyti!

Hollt, gott og heimilislegt

Sími 420 2500  I   skolamatur@skolamatur.is

 skolamatur.is
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www.skra.is
www.island.is

Þjóðskrá Íslands óskar eftir að ráða sérfræðing á sviði skráningar og mats 
fasteigna á starfsstöð sína í Reykjavík.

Sérfræðingur á sviði skráningar og mats fasteigna

Helstu verkefni eru yfirferð á skráningu fasteigna, skoðun 
mannvirkja, útreikningur fasteignamats og brunabótamats, vinnsla 
í sérhæfðum tölvukerfum og samskipti við fasteignaeigendur og 
sveitarfélög auk gæða- og þróunarstarfs. 

Hæfniskröfur:
• Menntun á sviði tæknifræði, verkfræði eða önnur 

menntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af matsstörfum eða fasteignasölu er kostur
• Reynsla af útreikningi byggingarkostnaðar er æskileg
• Reynsla af vinnslu stórra tölvukerfa
• Æskilegt að hafa lokið námskeiði í eignaskiptayfirlýsingum 
• Góðir skipulagshæfileikar
• Hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í hóp
• Framúrskarandi færni í mannlegum samskiptum
• Góð kunnátta í íslensku og ensku er skilyrði og æskilegt er 

að kunna eitt Norðurlandamál

Leitað er að einstaklingi sem sýnir frumkvæði, nákvæmni og 
hraða í vinnubrögðum og hefur ríka þjónustulund. 

Um er að ræða fullt starf á starfsstöð stofnunarinnar í 
Reykjavík og þarf umsækjandi að geta hafið störf sem 
fyrst. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum opinberra 
starfsmanna. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigurbjörg J. 
Helgadóttir mannauðsstjóri hjá Þjóðskrá Íslands á 
netfanginu sjh@skra.is.
 
Umsóknarfrestur er til og með 17. ágúst 2015. 

Umsóknum skulu fylgja ítarlegar starfsferilskrár og 
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar, 
ásamt rökstuðningi fyrir hæfni viðkomandi í starfið. 
Umsóknir óskast sendar á netfangið starfsumsoknir@skra.is.

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

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

Umsóknir sendist á net fangiðið lelvavar@r@glgleieipnpnirir i.iss

Smíðavinna og hellulagnir
Óskum ef tir að ráða duglegan og vandvirkan 

starfsmann í hellulagnir, smíðavinnu og fleira.
Kostur að vera með vélapróf. 

Umsóknir ásamt ferilskrám sendist á  
kleifarsel@gmail.com
www.gardasmidi.is

59% staða sem krefst mögulega hærra vinnuhlutfalls án 
fyrirvara í undantekningartilfellum. Nauðsynlegt er að 
viðkomandi reyki ekki, sé sjálfstæður, vanur tölvuvinnu, 
kassauppgjörsvinnu og helst bókhaldi. Ferill sem greinir 
menntun, starfsreynslu og fjarvistir í tímaröð ásamt  
upplýsingum um tölvureynslu, uppgjörs- og/eða  
bókhaldsvinnu, persónu- og fjölskylduhagi, launa- 
kröfur, hvers vegna hlutastarf henti auk valupplýsinga 
eins og um veikindi og meðmælendur óskast strax á  
starfsumsokn@gmail.com.

Læknamóttökuritari

Landspítali er lifandi og fjölmennur vinnustaður með um 5.100 starfsmenn. 
Hann er aðalsjúkrahús landsins og miðstöð menntunar og rannsókna í heil- 
brigðisvísindum. Á Landspítala er lögð áhersla á öryggi, jafnrétti, ábyrgan 
rekstur, góðan starfsanda og bættan húsakost. 

SJÚKRALIÐAR

Smitsjúkdómadeild

Helstu verkefni og ábyrgð 

• Hjúkrun einstaklinga í samvinnu 
við aðra fagaðila

• Virk þátttaka í fjölskylduhjúkrun

Hæfnikröfur

• Jákvætt viðhorf, frumkvæði og

• Sjálfstæði í vinnubrögðum

Sjúkraliðar óskast á smitsjúkdómadeild í Fossvogi frá 1. september 2015 eða eftir samkomulagi.
Starfshlutfall og vinnufyrirkomulag er samkomulagsatriði, unnið er í vaktavinnu. Möguleiki 
er á föstum næturvöktum. Deildin er 22 rúma sólarhringsdeild ætluð sjúklingum með bráð 

og gefast því góð tækifæri til starfsþróunar og að öðlast fjölþætta reynslu. Við leggjum áherslu
á að taka vel á móti nýju fólki og veita góða einstaklingshæfða aðlögun.

Umsóknarfrestur er til
og með 24. ágúst 2015.

Laun eru skv. kjarasamningi 
fjármálaráðherra og stéttar-

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

Nánari upplýsingar veita Stefanía 
Arnardóttir deildarstjóri (stefarn@
landspitali.is, 825 3688) og Þórdís 

(thoring@landspitali.is, 824 5480).

Starfs- og ábyrgðarsvið:

• Ábyrgð á markaðs- og kynningarstarfi fyrirtækisins

•     Daglegur rekstur sviðsins

•    Leiða og styðja öflugan hóp starfsmanna

•  Greining á markaði og gerð markaðsáætlana

• Þróun samfélagsmiðla til markaðssetningar

•   Útgáfa kynningarefnis og birting auglýsinga

•    Rekstur jarðhitasýningar fyrir almenning 

Menntunar- og hæfnikröfur:

•  Háskólapróf sem nýtist í starfi

•  Meistaragráða á sviði markaðsmála kostur

•  Að minnsta kosti 3-5 ára reynsla af stjórnun  
  og/eða markaðsmálum

•  Reynsla af rekstri kostur

•  Hæfni til að koma fram í fjölmiðlum

•  Gott vald á íslensku og ensku, bæði í ræðu og riti

Forstöðumaður markaðs-  
og kynningarmála – ertu ON?
Orka náttúrunnar leitar að metnaðarfullum einstaklingi í nýtt starf forstöðumanns markaðs- og kynningarmála.  

Viðkomandi verður hluti af stjórnendateymi fyrirtækisins og mun bera ábyrgð á markaðssetningu, uppbyggingu ímyndar  

og kynningarmálum. Við leitum að öflugum stjórnanda sem hefur framúrskarandi samskiptahæfni, drifkraft, vinnur  

skipulega og hefur brennandi áhuga á markaðsmálum. Um er að ræða starf með spennandi verkefnum framundan  

við að byggja upp vörumerki hjá einu stærsta orkufyrirtæki landsins.

Umsóknarfrestur

Til og með 24. ágúst 2015

Farið verður með allar

umsóknir sem trúnaðarmál.

Orka náttúrunnar er annað 
stærsta orkufyrirtæki 

landsins. Fyrirtækið 
byggir á mikilli þekkingu 
og reynslu í orkuvinnslu. 

Leiðarljós okkar er 
að bjóða rafmagn á 

samkeppnishæfu verði til 
allra landsmanna.

ORKA NÁTTÚRUNNAR
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is · on@on.is

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um á ráðningarvef Orku náttúrunnar https://starf.or.is/on/. Umsókn um starfið 
þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni viðkomandi  
í starfið rökstudd. Nánari upplýsingar um starfið veitir Birna Bragadóttir starfsþróunarstjóri, birna.bragadottir@or.is. 
 
Hjá ON er jákvæður starfsandi sem einkennist af sterkri liðsheild, uppbyggilegum skoðanaskiptum og virðingu í samskiptum. 
Við hvetjum jafnt konur og menn til að sækja um starfið.
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Forseti Hugvísindasviðs Háskóla Íslands 

Háskóli Íslands leitar að öflugum stjórnanda og leiðtoga fyrir 
Hugvísindasvið sem er eitt af fimm fræðasviðum skólans. 
Á Hugvísindasviði eru fjórar deildir: Deild erlendra tungumála, bókmennta og málvísinda, Guðfræði- og 
trúarbragðafræðideild, Íslensku- og menningardeild og Sagnfræði- og heimspekideild.
Forseti Hugvísindasviðs starfar í umboði rektors. Hann er æðsti yfirmaður og akademískur leiðtogi fræða- 
sviðsins og stjórnar daglegri starfsemi þess. Með forseta fræðasviðs starfar öflugt teymi stjórnenda og 
sérfræðinga.

Forseti fræðasviðs ber m.a. 
ábyrgð á:
• útfærslu og framkvæmd stefnu Háskóla 

Íslands á vettvangi fræðasviðs,
• fjármálum og rekstri fræðasviðs og 

stofnana sem undir það heyra,
• gæðum kennslu, rannsókna og þjónustu,
• starfsmannamálum,
• öflugri liðsheild og faglegu samstarfi,
• tengslum við innlenda og erlenda 

samstarfsaðila,
• stjórnsýslu og stoðþjónustu fræðasviðsins.

Frekari upplýsingar um starfið veitir 
Guðmundur R. Jónsson, framkvæmdastjóri 
fjármála og reksturs, netfang grj@hi.is, 
sími 525 5202. 

Umsækjendur skulu hafa:
• akademískt hæfi á sviði hugvísinda sem og þekkingu 

og reynslu á háskóla- og/eða rannsóknaumhverfi,
• leiðtogahæfileika,
• metnaðarfulla og skýra framtíðarsýn,
• ríka samskiptahæfni,
• víðtæka reynslu af stjórnun og stefnumótun
• mjög góð íslensku- og enskukunnátta er nauðsynleg.

Umsóknarfrestur er til 10. september 2015. 
Nánari upplýsingar um umsóknargögn, starfið og 
ráðningarferlið er að finna á slóðinni: 
http://www.hi.is/adalvefur/forseti_hugvisindasvids

Fyrirtækið Járnsmiðja Óðins 

Leitar að málmiðnaðarmönnum,  
okkur vantar bæði faglærða og ófaglærða menn. 

Starfið felst í fjölbreyttri nýsmíði og uppsetningum.  
Sjá heimasíðu fyrirtækisins www.jso.is. 

Áhersla er lögð á frumkvæði, áreiðanleika, létta lund og 
þjónustulipurð auk sjálfstæðra vinnubragða  

og samstarfshæfni. 

Upplýsingar veitir Daníel Óðinsson  s.557-9300

HHJJÚÚKKRRUUNNAARRFFRRÆÆÐÐIINNGGUURR ÓÓSSKKAASSTT
Hjúkrunarfræðingur óskast til starffa viðið sjújúkrkrahahúsúsiðið V Vogog.

Vakktaviinna- tstararfsfshlhlututfafallll s samamkokomumulalagsgsatatririðiði..

UUpppplýlýsisingngarar v veieititir r 
ÞóÞórara B Bjöjörnsdóttir hjúkrunarforstjóri Vogs.

Netfang:thora@saa.is
SSíímii 82824747616155

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

Laus störf við skólann og útibú skólans, Höfðaberg. 
Í Höfðabergi eru leikskóladeildir 5 ára barna og 1. – 2. 

bekkur grunnskóla.

Matráður við útibú skólans að Höfðabergi.
Stuðningsfulltrúar óskast bæði við skólann og útibú hans.
Skólaliði 
Frístundaleiðbeinendur

Laun samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og Stamos. 
Upplýsingar veitir Jóhanna Magnúsdóttir skólastjóri. 
Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og 
umsagnaraðila sendist rafrænt á netfangið 
johannam@lagafellsskoli.is. 

Nánari upplýsingar um störfin er að finna á  
www.lagafellsskoli.is

www.intellecta.is

RÁÐGJÖF RÁÐNINGAR RANNSÓKNIR
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Lektor í líffræði

Laust er til umsóknar fullt starf lektors í líffræði 
við Líf- og umhverfisvísindadeild Háskóla Íslands. 
Starfið er á sviði örverufræði.

Við Líf- og umhverfisvísindadeild á Verkfræði- 
og náttúruvísindasviði starfa 29 kennarar og 
rúmlega 600 nemendur stunda þar nám á 
grunn- og framhaldsstigi.

Rannsóknavettvangur starfsmanna við 
deildina er í Líf- og umhverfisvísindastofnun 
sem er hluti af Lífvísindasetri Háskólans.

Kennarar eru í alþjóðlegu samstarfi um 
margvíslegar rannsóknir í örverufræði og 
yfirstandandi eru rannsóknir á 
sjávarbakteríum, erfðamengjafræði, samlífi 
flétta og blágrænbaktería, örveruvistfræði 
jarðhitasvæða og efnaskiptaverkfræði 
hitakærra baktería.

Hæfniskröfur
• Doktorspróf í líffræði eða skyldum greinum með áherslu 

á líffræði dreifkjörnunga. 
• Reynsla af kennslu, styrkjaöflun og sjálfstæðum 

rannsóknum eftir doktorspróf er skilyrði. 
• Góð samstarfshæfni og lipurð í mannlegum samskiptum.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Eva Benediktsdóttir, 
dósent og deildarforseti, í síma 525 4584, eben@hi.is.

Umsóknarfrestur er til 17. ágúst 2015.

Sjá nánar www.hi.is/laus_storf.
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Stúdentaráð Háskóla Íslands auglýsir eftir nýjum 
ritstjóra Stúdentablaðsins fyrir komandi starfsár. 
Um er að ræða 30% stöðu frá 1. september 2015 til  
1. maí 2016. 
Nánari upplýsingar eru að finna á www.student.is

Kaupfélag Steingrímsfjarðar auglýsir 
eftir starfsfólki í verslun og veitingasölu 

félagsins á Hólmavík. 
 

Um vaktavinnu er að ræða,  
hlutastarf kemur til greina.

 
Helstu störf eru:

• Afgreiðsla
• Framsetning vöru
• Vörumóttaka
• Bakstur
• Önnur tilfallandi störf

Um er að ræða fjölbreytt og spennandi starf í líflegu 
starfsumhverfi þar sem létt lund, þjónustulipurð, 
heiðarleiki, snyrtimennska og dugnaður skiptir máli. 

Áhugasamir sendi umsóknir á netfangið   
hrefna@ksholm.is fyrir 15. ágúst.

Landspítali er lifandi og fjölmennur vinnustaður með um 5.100 starfsmenn. 
Hann er aðalsjúkrahús landsins og miðstöð menntunar og rannsókna í heil-
brigðisvísindum. Á Landspítala er lögð áhersla á öryggi, jafnrétti, ábyrgan 
rekstur, góðan starfsanda og bættan húsakost. 

SÉRFRÆÐILÆKNIR

Innkirtlalækningar

Helstu verkefni og ábyrgð 

• Vinna á legu- og göngudeildum 
innkirtlalækninga

• Ráðgjöf innkirtlalækninga
• Vaktþjónusta innkirtlalækninga
• Þátttaka í viðfangsefnum 

• Kennsla og rannsóknarstarf

Hæfnikröfur

• Víðtæk þekking og reynsla í 

innkirtlasjúkdómum
• Hæfni og geta til að vinna í teymi
•  Góðir samstarfs- og

með innkirtlalækningar sem
undirsérgrein

laust frá 1. janúar 2016 eða eftir samkomulagi.

Umsóknarfrestur er til
og með 1. september 2015.

Starfshlutfall er 100% og
laun skv. kjarasamningi fjár-
málaráðherra og stéttarfélags.

landspitali.is, undir „Laus störf“.
Öllum umsóknum verður svarað. 
Tekið er mið af jafnréttisstefnu
við ráðningar á spítalanum. 

Umsókn fylgi vottfestar 
upplýsingar um nám, fyrri störf,
reynslu af kennslu, vísindavinnu
og stjórnunarstörfum, ásamt
greinum sem umsækjandi 
kann að hafa birt eða skrifað. 

Umsóknargögn, sem ekki er hægt
að senda rafrænt, skulu berast
í tvíriti, Rafni Benediktssyni, 
Innkirtla- og efnasjúkdóma-
lækningar, E7 Fossvogi.

Mat stöðunefndar læknaráðs 
Landspítala byggist á innsendum 
umsóknargögnum. Viðtöl verða 
höfð við umsækjendur og byggist

þeim og innsendum gögnum.

Nánari upplýsingar veitir

(rafnbe@landspitali.is, 824 5929).
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Lagerafgreiðsla
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Öryggismiðstöðin auglýsir eftir öflugum starfsmanni í lagerafgreiðslu.

 

 

Helstu verkefni:
• Vöruafgreiðsla og ráðgjöf til viðskiptavina
• Móttaka, skráning og merking á vörum
• Reikningagerð

Hæfniskröfur:
• Reynsla af reikningagerð
• Mjög góð íslensku- og tölvukunnátta
• Þekking á Navision kostur
• Framúrskarandi samskiptahæfileikar
• Sjálfstæð, nákvæm og öguð vinnubrögð
• Rík þjónustulund og jákvæðni

oryggi.is

Nánari upplýsingar um starfið veitir Reynir S. Ólafsson. 
Umsóknir skal senda á netfangið atvinna@oryggi.is 
merkt „Lagerafgreiðsla“. Með umsókn þarf að fylgja 
ferilskrá ásamt kynningarbréfi.

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.  
Öllum umsækjendum verður svarað.

Umsóknarfrestur er til og með 14.ágúst.

Öryggismiðstöðin  |  Askalind 1  | Kópavogur  |  Sími 570 2400  |  oryggi.is

Öryggismiðstöðin var stofnuð árið 1995 og býður upp á lausnir í öryggis- og velferðarmálum fyrir
fyrirtæki og einstaklinga. Öryggismiðstöðin hefur á undanförnum árum

hlotið viðurkenningu VR sem Fyrirmyndarfyrirtæki ársins.  

Gildi fyrirtækisins eru forysta, umhyggja og traust.

Viltu bætast í hópinn  
– sendu okkur umsókn!
Spennandi störf í Hraunvallaskóla:
• Almenn kennsla á yngsta stigi
• Sérkennsla
• Kennsla í sviðslistum (leiklist)

Skólinn hefur þá sérstöðu að innan veggja hans er rekinn 
bæði leik- og grunnskóli. Hraunvallaskóli starfar eftir hug-
myndafræði opna skólans og er byggingin hönnuð með 
það í huga. Kennsla er miðuð við að mæta ólíkum þörfum 
einstaklinga sem læra að skipuleggja nám sitt sjálfir og 
meta árangur sinn.  
Dyggðir Hraunvallaskóla eru vinátta - samvinna - ábyrgð.  

Nánari upplýsingar um störfin veitir Lars J. Imsland 
skólastjóri, lars@hraunvallaskoli.is eða í síma 590 2800. 

Umsóknarfrestur er til og með 15. ágúst nk.  
Umsóknir óskast fylltar út á www.hafnarfjordur.is 

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og KÍ. 
Samkvæmt jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar jafnt 
sem konur hvattir til að sækja um starfið.

kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

Menntasvið

· Leikskólaráðgjafi á leikskóladeild

Leikskólar

· Deildarstjóri í leikskólann Núp

· Leikskólakennari í leikskólann Kópastein

· Matráður í leikskólann Austurkór

Grunnskólar

· Aðstoðarskólastjóri v/afleysingar í 
Smáraskóla

· Umsjónarkennari 4. bekkjar í Vatnsendaskóla

· Skólaliðar í dægradvöl í Vatnsendaskóla

· Stuðningsfulltrúi í Salaskóla

· Starfsmaður í dægradvöl í Kársnesskóla

· Stuðningsfulltrúi í Kársnesskóla

Sundlaugar 

· Starfsmaður hjá Sundlaug Kópavogs

Velferðasvið

· Þroskaþjálfi á áfangaheimili fyrir fatlað fólk

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 

Starfskraftur í
varahlutaverslun
Bílabúð Benna óskar eftir að ráða 
starfsmann sem sinnir hefðbundnum 
verslunar og afgreiðslustörfum í 
varahlutaverslun.

Hæfniskröfur:
• Vera jákvæður, þjónustulundaður 
 og góður í samskiptum

• Skipulagður, nákvæmur 
 og vandvirkur

• Lærdómsfús og tilbúinn í að 
 tileinka sér nýja hluti

• Þekking og áhugi á bifreiðum 
 og tækni þeim tengdum

• Reynsla af sambærilegum 
 störfum æskileg

• Hafa góða almenna tölvuþekkingu

Starfskraftur á
varahlutalager
Bílabúð Benna óskar eftir að ráða 
starfsmann sem sinnir hefðbundnum 
lagerstörfum.

Hæfniskröfur:
• Vera jákvæður, þjónustulundaður 

og góður í samskiptum

• Skipulagður, nákvæmur 
og vandvirkur

• Lærdómsfús og tilbúinn í að 
tileinka sér nýja hluti

• Hafa góða almenna tölvuþekkingu

• Reynsla af lagerstörfum æskileg

Umsóknarfrestur er til og með 17. ágúst. Umsókn sendist á ivar@benni.is.
Upplýsingar um störfin veitir Ívar Ragnarsson í síma 590 2000.

FJÖLBREITT STÖRF Í BOÐI!
Starfskraftur á
dekkjaverkstæði
Bílabúð Benna óskar eftir að ráða starfs-
menn á dekkjaverstæði sín í Reykjavík 
annarsvegar og Reykjanesbæ hinsvegar.
Um er að ræða vinnu við almenna
dekkjaþjónustu.

Hæfniskröfur:
• Mikil og góð reynsla

af dekkjaþjónustu

• Þekking á bílum

• Frumkvæði, eldmóður 
og vinnusemi

• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð

Umsóknarfrestur er til og með 17. ágúst.
Umsókn sendist á olafur@benni.is.
Upplýsingar um starfið veitir 
Ólafur Benediktsson í síma 590 2000.
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Fyrirtækið Járnsmiðja Óðins 

Leitar að málmiðnaðarmönnum,  
okkur vantar bæði faglærða og ófaglærða menn. 

Starfið felst í fjölbreyttri nýsmíði og uppsetningum.  
Sjá heimasíðu fyrirtækisins www.jso.is. 

Áhersla er lögð á frumkvæði, áreiðanleika, létta lund og 
þjónustulipurð auk sjálfstæðra vinnubragða  

og samstarfshæfni. 

Upplýsingar veitir Daníel Óðinsson  s.557-9300

Starf á heimili fyrir fólk 
með fötlun - Næturvakt

Starfsmaður óskast til starfa á heimilið á Lautarvegi. Um er 
að ræða 79% starf á næturvöktum og er unnið aðra hvora 
viku.  Staðan er laus frá 26. ágúst.
Hlutverk starfsfólks í búsetu er fyrst og fremst fólgið í því að 
aðstoða og styðja fólk í daglegu lífi.
Nánari upplýsingar veitir Sigríður Kristjánsdóttir í síma 581 
2584  kl. 8 – 16 virka daga. Umsóknir sendist á netfangið 
siggakr@styrktarfelag.is eða í gegnum heimasíðu félagsins 
www.styrktarfelag.is.
Launakjör eru samkvæmt gildandi kjarasamningum Áss 
styrktarfélags við SFR

kopavogur.is

Ráðningartími og starfshlutafall
Um er að ræða afleysingu í 100% starfi frá 1. september 2015
til 31. júlí 2016.

Starfskröfur
Í starfi aðstoðarskólastjóra felst m.a:
• að vera nánasti samstarfsmaður skólastjóra og staðgengill

í fjarveru hans
• að móta stefnu og skipuleggja skólastarf í samvinnu við 

skólastjóra og deildarstjóra.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Umsækjandi þarf að hafa lokið B.ed.-prófi í grunnskólakennara-

fræðum, B.A.-prófi í uppeldis- og menntunarfræði eða sambærilegu 
námi og hafa kennsluréttindi í grunnskóla. Viðbótarmenntun
í stjórnun og reynsla af skólastjórnun eru skilyrði.

• Góð hæfni og ánægja af mannlegum samskiptum er nauðsynleg.
• Reynsla af þróunarstarfi og verkefnunum Skólar á grænni grein, 

Heilsueflandi grunnskólar og Uppeldi til ábyrgðar er æskileg.r

Umsóknarfrestur er til og með 14. ágúst 2015.
Nánari upplýsingar gefur skólastjóri, Friðþjófur Helgi Karlsson í síma 
863 6810. Einnig má senda fyrirspurnir á fhk@kopavogur.is.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og KÍ.

Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar.
Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um starfið.

Smáraskóli er tveggja hliðstæðu, 

heildstæður grunnskóli með um 

360 nemendur.

Skólinn er staðsettur neðst í 

Kópavogsdal í fallegu umhverfi 

nálægt íþróttavelli Kópavogs,

Fífunni og Kópavogslæk.

Skólinn er þekktur fyrir útivistar-

átak sitt og blómlegt tónlistarlíf.

Einkunnarorð skólans eru; virðing,

vöxtur, viska og víðsýni.

Smáraskóli óskar eftir 
aðstoðarskólastjóra 

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Forseti heilbrigðisvísindasviðs Háskólinn á Akureyri Akureyri 201508/800
Forritari Þjóðskrá Íslands Reykjavík 201508/799
Geislafræðingar Röntgendeild Reykjavík 201508/798
Aðstoðarfólk í umönnun Heilbrigðisstofnun Austurlands Seyðisfjörður 201508/797
Starfsmaður í býtibúr Heilbrigðisstofnun Austurlands Seyðisfjörður 201508/796
Skjalastjóri Þjóðminjasafn Íslands Reykjavík 201508/795
Stuðningsfulltrúi Fjölbrautaskólinn við Ármúla Reykjavík 201508/794
Gagnagrunnssérfræðingur Hagstofa Íslands Reykjavík 201508/793
Lögreglumenn Lögreglan á Vestfjörðum Ísafj./Patreksfj. 201508/792
Tæknimaður Vegagerðin Reyðarfjörður 201508/791
Skrifstofustarf Menntaskólinn við Hamrahlíð Reykjavík 201508/790
Verkefnastjóri Tryggingastofnun Reykjavík 201508/789
Tryggingafulltrúi Tryggingastofnun Reykjavík 201508/788
Verkefnastjóri Tryggingastofnun Reykjavík 201508/787
Sérfræðingar Tryggingastofnun Reykjavík 201508/786
Ritari Tryggingastofnun Reykjavík 201508/785
Læknir Tryggingastofnun Reykjavík 201508/784
Sérfræðingur Póst- og fjarskiptastofnun Reykjavík 201508/783
Lögreglumaður Lögreglustjórinn Norðurlandi vestra Sauðárkrókur 201508/782
Sérfræðilæknar LSH, Meltingarlækningar Reykjavík 201508/781
Sérfræðingur í ljósmóðurfræði LSH, Göngudeild mæðraverndar Reykjavík 201508/780
Sérfræðingur í verkefnastjórnun Velferðarráðuneytið Reykjavík 201508/779
Sjúkraliðar LSH, Smitsjúkdómadeild Reykjavík 201508/778
Sjúkraliði LSH, Hjartarannsóknarstofa Reykjavík 201508/777
Sérfræðilæknir LSH, Innkirtladeild Reykjavík 201508/776
Hjúkrunarfræðingar Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Ísafjörður 201508/775
Sviðstjóri lögfræðisviðs Fiskistofa Akureyri 201508/774
Bókari Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201508/773
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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

Umsóknarfrestur er til 17. ágúst n.k. og sótt er um starfið á www.byko.is. 
Nánari upplýsingar veita Renzo Passaro, verslunarstjóri Timburverslunar, 
renzo@byko.is og Árni Reynir Alfredsson, mannauðsstjóri, arnireynir@byko.is

Starfið felst í afgreiðslu og tiltekt pantana ásamt 
sölumennsku. Við bjóðum mjög góða vinnuaðstöðu og 
mikla framtíðarmöguleika. Um að ræða framtíðarstarf.

STARFSSVIÐ

Við leitum að öflugum einstaklingi með ríka 
þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum. 
Lyftarapróf er kostur.

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

HÆFNISKRÖFUR

byko.is

STARFSMAÐUR ÓSKAST 
Í TIMBURVERSLUN 
BYKO BREIDD

við erum að 
leita að þér!
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__________ Útboð ___________

Faxaflóahafnir sf. óska eftir tilboðum í verkið: 
Grandagarður 16 

Lóðarframkvæmdir – 2.áfangi 

Verkið felur m.a. í sér upprif á núverandi yfirborði, 
endurnýjun á regnvatnslögnum, leggja nýja 
snjóbræðslu, hellulögn ásamt ýmsum öðrum 
yfirborðsfrágangi. 

Umfang verks: 
 Framkvæmdasvæði 850 m2

 Regnvatnslagnir 150 m 
 Snjóbræðslulagnir 550 m 
 Fræsing 300 m2

 Hellulögn: 450 m2

 Malbikun 150 m2

Útboðsgögnin verða afhent hjá Hnit verkfræðistofu 
h.f., Háaleitisbraut 58-60, 108 Reykjavík frá og með 
þriðjudeginum 11. ágúst n.k. Gögnin verða afhent á 
geisladiski. 

Vettvangsskoðun fer fram þriðjudaginn 18.ágúst 
klukkan 10:00. 

Tilboðum skal skila á skrifstofu Faxaflóahafna s.f., 
Tryggvagötu 17, 101 Reykjavík fyrir klukkan 11:00, 
þriðjudaginn 25. ágúst 2015. Tilboð verða opnuð á 
sama stað og tíma.

Verklok eru 15. nóvember 2015. 

Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
• Flóðlýsing á gervigrasvelli Vals á Hlíðarenda. 
Útvegun á möstrum og lömpum ,   Útboð nr. 13579.

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

ÚTBOÐ
Útboð nr. 20137 - Sértækt greiningartæki fyrir einkristalla  

Ríkiskaup fyrir hönd Raunvísindastofnunar Háskólans leita 
tilboða í sértækt greiningartæki fyrir einkristalla  
(e. Single crystal X-ray diffractometer (SCXD) ). 
  
Nánari upplýsingar er að finna í útboðslýsingu á vef  
Ríkiskaupa www.rikiskaup.is. 
Opnun tilboða 24. september 2015 kl. 11.00 hjá Ríkiskaupum.

Breytingar á deiliskipulagi í Kópavogi.B eBrBrBBreBr

Smárinn vestan Reykjanesbrautar. Breytt deiliskipulag.

Í samræmi við 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og 5.8.1. gr. skipulagsreglugerðar nr. 90/2013 er hér með auglýst tillaga að breyttu deiliskipulagi fyrir i fyrir y
Smárann vestan Reykjanesbrautar. Nánar tiltekið afmarkast deiliskipulagssvæðið, sem er um 14 ha. að flatarmáli, af Smárahvammsvegi í vestur, veí vesturves ,stur
Fífuhvammsvegi norður, Reykjanesbraut í austur og Hæðasmára í suður. Á skipulagssvæðinu eru tvær skipulagsáætlanir í gildi; Verslunar- onalunar- og ar- ogna og 
þjónustusvæði í Kópavogsdal frá 1993 m.s.br. og tekur það til Hagasmára 1, 3, 5, 9 og 9A. Einnig er deiliskipulag Smárahvamms frá 1989 m.s.br. sem.bm.s.br. semb
tekur til Hagasmára 2 og 4 og Hæðasmára 1-5, 7-13 og 7A. Núverandi byggð á svæðinu er liðlega 83.000 m² í verslunar- og þjónustuhúsnæði og áætlað g i og áætlað 
nýtingarhlutfall fyrir svæðið er 1,3. Í kynntri tillögu eru ekki ráðgerðar breytingar á gildandi deiliskipulagi fyrir lóðirnar Hagasmári 3, 5, 9 og 9A.   99 o

Í tillögu að breyttu deiliskipulagi á ofangreindu svæði er gerð grein fyrir fyrirhugaðri uppbyggingu á suðurhluta þess þ.e. á svæðinu sunnan 
Smáralindar, milli Reykjanesbrautar, Hæðasmára og Smárahvammsvegar. Í tillögunni er gert er ráð fyrir nýrri blandaðri byggð með verslunum, 
þjónustu og 500 íbúðum. Byggingarmagn er áætlað samtals um 84.000m² og að auki um 27.000 m2 í bílageymslum. Gert er ráð fyrir 2,5 íbúum að 
meðaltali á hverja íbúð og því áætlað að á svæðinu fullbyggðu komi til með að búa liðlega 1.200 íbúar. Samkvæmt tillögunni verða  hæðir húsa á 
svæðinu frá þremur hæðum upp í sjö hæðir auk kjallara. Á norðvestur hluta svæðisins er gert ráð fyrir einu 14 hæða húsi.  Í tillögunni er miðað við
1,0 – 1,2 bílastæði á íbúð og 1 stæði á hverja 35m² af atvinnuhúsnæði. Byggðin næst Smáralind verður að mestu verslunar- og þjónustubyggingar 
með möguleika á íbúðum á efstu hæðum. Hagasmára er breytt í „borgargötu“ en á jarðhæðum fyrirhugaðra bygginga við götuna eru ráðgerðar 
verslanir og þjónusta en á efri hæðum íbúðir. Vesturendi núverandi Hagasmára er sveigður til norðurs þannig að gatnamótin við Smárahvammsveg 
færast norðar. Hámarksumferðahraði í borgargötu og í húsagötum verður 30 km/klst. Áhersla er lögð á að gera öruggar göngu- og hjólaleiðir í 
hverfinu og tengja þær áfram út úr hverfinu. Megin göngu- og hjólaleið hverfisins liggur í austur-vestur stefnu og meðfram henni er gert ráð fyrir 
áningastöðum s.s. leiksvæðum, æfingasvæði og setsvæðum. Tillagan sem er dags. 22. júní 2015 er sett fram á uppdrætti í mkv 1:2000 ásamt greinar-
gerð, skipulagsskilmálum, skýringarmyndum og fylgigögnum. Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Ofangreind tillaga: „Smárinn vestan Reykjanesbrautar. Breytt deiliskipulag“, verður til sýnis á skipulags- og byggingardeild Kópavogs, Fannborg
6, 2. hæð frá kl. 8:30 til 16:00 mánudaga til fimmtudaga og á föstudögum frá 8:30 til 15:00, frá og með 10. ágúst 2015. Einnig má sjá tillöguna á 
heimasíðu bæjarins, www.kopavogur.is. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillöguna. Athugasemdir eða 
ábendingar skulu hafa borist skriflega skipulags- og byggingardeild Umhverfissviðs, Fannborg 6, 200 Kópavogi eða á netfangið
skipulag@kopavogur.is eigi síðar en kl. 15:00 mánudaginn 21. september 2015. 

Skipulagsstjóri Kópavogs.

kopavogur.is

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.:

ÚTBOÐ
TENGIVIRKI – VESTMANNAEYJUM

Útboðsnúmer: VF030203001-001
Dagsetning opnunar: 8. september 2015

Verkfræðistofa Jóhanns Indriðasonar, f.h. HS Veitna, óskar 
eftir tilboðum í framkvæmdir við að byggja nýtt tengivirki 
á lóðinni Strandvegur 18a í Vestmannaeyjum. Húsið er 

samtals um 507 m² á þremur hæðum.

Húsið er steinsteypt hús á steyptum sökkli með steyptum 
þakplötum sem á kemur þakdúkur og torf. Hluti veggja 
úti eru klæddir með sléttri plötuklæðningu og eða báruk-
læðningu. Gluggar eru álklæddir timburgluggar. Að innan 
eru veggir og loft máluð og gólf máluð eða dúklögð.
  
Helstu magntölur eru: 

Jarðvinna   2800 m³
Fyllingar   900 m³
Malbikun útisvæða  1105 m²
Mótafletir   3070 m²
Steinsteypa   575 m³
Þakflötur    336 m²
Klæðning útveggja   334 m²

Verkinu skal vera að fullu lokið eigi síðar en 1. júní 2016.

Útboðsgögn verða til sýnis og sölu á kr. 3.500 hjá  
Verkfræðistofu Jóhanns Indriðasonar, Síðumúla 1, 108 
Reykjavík, frá og með þriðjudeginum 11. ágúst 2015. Tilboðin 
verða opnuð hjá HS Veitum, Brekkustíg 36, 260 Reykjanes-
bæ, miðvikudaginn 8. september 2015, kl. 14:00 að viðstöd-
dum þeim bjóðendum sem þess óska.
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| ATVINNA | 

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar veitir

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi

sími: 695 9500
hilmar@miklaborg.is

55,9 millj.Verð:

Einstök staðsetning í hjarta Reykjavíkur.

Til sölu er aðalhæð hússins auk hluta 

jarðhæðar. Eignin er skráð alls um 120 fm,

lóðin er 362 fm. eignarlóð.

Húsið er mikið endurnýjað að utan en 

upprunalegt að innan.

Miklir möguleikar.

Bókhlöðustígur 8
101 Reykjavík

OPIÐ HÚS 
sunnnudaginn 9.ágúst kl.15:00-15:30

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar veitir

Helgi Jónsson
sölufulltrúi

sími: 780 2700
helgi@miklaborg.is

82,9 millj.Verð:

Einstök eign með mikinn karakter á 
frábærum stað í miðbæ Reykjavík.
Eignin er 8 herbergja 194,5 fm parhús 
á þremur hæðum. Stór og fallegur 
suður garður. Útleigurými í kjallara. 
Sjón er sögu ríkari.

Hávallagata 31
101 Reykjavík

OPIÐ HÚS 
sunnudaginn 9.ágúst kl.17:00-18:00

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir

Jórunn Skúladóttir
löggiltur fasteignasali

sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

110 millj.Verð:

Glæsileg „penthouse“ íbúð að stærð 188,5

Þakherbergi með útgengi á pall

Sjávarútsýni / Stæði í bílakjallara

Vandað efnisval og glæsileg hönnun

Lyftuhús / húsvörður / öryggismyndavélar

Penthouse íbúð
Vatnsstígur 19

Fallegt 54,4 fermetra sumarhús 
við Jötnagarðsás 38 Munaðarnesi, 
Borgarfirði. 

Eignin stendurá 4.000 fm 
leigulóð en einnig fylgir eigninni 
leigulóðarréttur að tveimur 
aðliggjandi lóðum nr. 39 og 40 og er 
því samtals stærð lóðar um 12.000 
fm. 

Jötnagarðsás 38

2
herb.

54,4
m2. Svefnloft 14.9 

millj.

Fallegt Sumarhús

Héðinn
Fasteignasali

 848 4806

Hrönn
Sölufulltrúi

Óli Gísli
Lögg. fasteignasali

Höfuðborg
Fasteignasala

www.hofudborg.is

Mjög björt og falleg sérhæð í Hlíðunum. Þrjú 
rúmgóð herbergi, nýtt eldhús, bílskúr með hita 
og rafmagni. Töluvert endurnýjuð eign og vel 

viðhaldið hús. Góð eign á eftirsóttu svæði. 

 

Já3m2

129 Verð 46,9m

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

Sterk tengsl í 
íslensku atvinnulífi  
www.hagvangur.is
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Borg fasteignasala
Síðumúla 23

108 Reykjavík
www.fastborg.is 519 5500

Þóra
Birgisdóttir
Löggiltur
Fasteignasali

 777 2882

Brandur 
Gunnarsson
Löggiltur
Fasteignasali

 897 1401 

Gunnlaugur
Þráinsson 
Aðstoðarmaður
fasteignasala

 844 6447  

Héðinn Birnir
Ásbjörnsson
Löggiltur
Fasteignasali

 848 4806   

Sigurður Fannar
Guðmundsson
Aðstoðarmaður
fasteignasala

 897 5930

Ingimar
Ingimarsson   
Hrl.

 519 5501     

Þórunn
Sigurðardóttir  
Aðstoðarmaður
fasteignasala

 778 7707      

Stefán Páll
Jónsson     
Aðstoðarmaður
fasteignasala

 781 5151     

Vilborg G.
Hansen     
Löggiltur
Fasteignasali

 853 7030

Úlfar  Þór
Davíðsson    
Löggiltur
Fasteignasali

 897 9030      

Jóhanna
Sigurðardóttir
Löggiltur
Fasteignasali

 662 1166 

Gísli Elí 
Guðnason
Aðstoðarmaður
fasteignsala

 698 5222

Axel
Axelsson
Aðstoðarmaður
fasteignasala

 820 6478

Birgitta
Ásgrímsdóttir

g

Aðstoðarmaður
fasteignasala

 695 2893

Stefán Jóhann
Ólafsson
Löggiltur
Fasteignasali

 864 8808 

Verð: 49.000.000

Þóra      
Fasteignasali
 777 2882

Stórglæsilegt sumarhús í landi Miðness/Grímsnes

85 hektara fermetra sumarhús með 14 fm. gestahúsi 
- pöllum og veröndum og heitum potti. Húsið stendur á 
gróinni eignarlóð með hlöðnum steinstíg frá bílastæði að 
húsinu og timburveröndum og steinhleðsluveggjum sem 
skapa einstakt umhverfi og skjól umhverfis heitan pott.
Húsið sjálft hefur verið nánast algjörlega endurnýjað er 
með hjónasvítu með sér baðherbergi auk 2 rúmgóðra 
herbergja og auka baðherbergis með sturtu. Eldhús er 
glæsilegt með eyju með gaseldavél, stórri borðstofu og 
fallegri, opinni stofu með kamínu.

 4 - 4 -44 -4  5 5 555
herbherbherbherbherbherb......

99999999999
mmmm2.2.2.
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Bað-Bað-Bað-B

herbherherbherbergiergiergi

Laugarásvegur - 108 Reykjavík

Stórglæsilegt hús í Laugardalnum hannað af 
Kjartani Sveinssyni. 

Húsið er hannað fyrir stórfjölskyldu með allt að 6 
svefnherbergi, stórar stofur og sameiginleg rými, 
tvo innganga auk þess sem útgengi er á tveim 
stöðu út í  skjólsælan garð mót suðri, stórar
svalir, verönd með heitum potti.

Verð frá: 140.000.0000 

88
herbrb..

422422422
mm2.

Þóra
Fasteignasali
 777 2882

Þóra      
Fasteignasali
 777 2882

Hvannhólmi - 200 Kópavogur

Hringið og bókið skoðun

Einbýlishús við Hvannhólma í Kópavogi með miklu 
útsýni, innbyggður bílskúr. Á neðri hæð eru ca. 
50 fm óskráð rými, eignin er því samtals 310 fm. 
Eignin er 7 herb. búið er að endurnýja lóð að hluta, 
með mikilli timburverönd.

Verð: 58.800.000

EinEinEinEEinEinEinEininin-
býlibýlibýlibýlibýliýbýbýlbb iýl shshússhúshússhúshúsh s

2626261,261261,2662 333 
mmm22.2.

Verð: 29.900.000

Úlfar Þór
Fasteignasali
 897 9030

Lynghagi 20 - 107 Reykjavík
Falleg og björt miðhæð við Lynghaga í Vesturbæ 
Reykjavíkur. Íbúðin er tveggja herbergja og er 
skráð alls 59,4 fm, þar af eru tvær geymslur alls 
10,2 fm. Íbúðin skiptist í hol, eldhús, baðherbergi, 
svefnherbergi og stofu. 

222
herbherbherbrher .

59,459,459,45959
mmmm22.

Opið hús þriðjudaginn 11. ágúst kl.  17.30 - 18:00

OPIÐ
HÚS

Garðastræti 21
Falleg 2ja herbergja, 46 fermetra íbúð á an-
nari hæð í endurbyggðu húsi við Garðastræti 
í Reykjavík íbúðin skiptist í alrými-eldhús, 
svefnherbergi, baðherbergi og sérgeymslu. 
Hús endurbyggt í gamla stílnum. Laus strax

Verð: 30.900.000

Brandur
Fasteignasali
 897 1401

Opið hús mánudaginn 10. ágúst kl. 17.30-18.00

2
herbher .

46 
mm2.2.

OPIÐ
HÚS

Ásendi
Fjölskylduvænt einbýlishús við Ásenda í Reykj-
avík. Húsið er á tveimur hæðum með möguleika 
á að innrétta sér íbúð á jarðhæð. Gróinn garður 
með enga byggð neðan götu. Húsið skiptist í tvær 
stofur og sjö svefnherbergi, þrjú baðherbergi. 

Verð: 79.500.000

Brandur
Fasteignasali
 897 1401

EinEinEEinEinEinnn-----
býlibýlibýlibýlilibýlibýlbýllishússhússhússhússhússhússhús

Gunnlaugur
Aðstoðarmaður 

fasteignasala
 844 6447

Víðigrund 45 - 200 Kópavogur
Glæsilegt einbýlishús að Víðigrund 45, á 
mótum Kópavogs og Fossvogsdals, á einum 
veðursælasta stað höfuðborgarsvæðisins. 
Húsið er 320,7 fermetrar á tveimur hæðum 
og tvöfaldur sérstæður bílskúr. 

Verð: 89.900.000

8
herbherbherb...

320,7 
m2.

Verð: 29.900.000  

Hólmaslóð 2

Opið hús sunnudaginn 9. ágúst kl 15:00-15.30

BORG fasteignasala kynnir til sölu
atvinnuhúsnæði á einu mest vaxandi svæði 
höfuðborgarinnar, að Hólmaslóð 2. 

OPIÐ
HÚS

Gísli Elí
Aðstoðarmaður 

fasteignasala
 698 5222

Gísli Elí
Aðstoðarmaður 

fasteignasala
 698 5222

Holtsvegur 23-25 - AÐEINS 5 ÍBÚÐIR EFTIR!

Opið hús  sunnudaginn 9. águst kl 16:00-16:30

Sölusýning á glæsilegum 3ra-4ra herbergja 
íbúðum Með bílageymslu, íbúðinar skilast 
fullbúnum án gólfefna. Íbúðinar eru frá 95-
141 m2 með góðum svölum.
Aðeins 5 íbúðir eftir!

Verð frá: 37.200.000

33-43-4-43-44
heerbherrbrber ..

OPIÐ
HÚS

95-195-9 414141
mmm2.

Eskiholt 15 - 210 Garðabær
Glæsilegt og virðulegt einbýlishús í Garðabæ, á 
einum vinsælasta stað höfuðborgarsvæðisins. 
Húsið er 288,4 fermetra hús á tveimur hæðum 
og tvöfaldur bílskúr. 

Verð:  99.500.000

Opið hús miðvikudaginn 12. ágúst kl 17:30 - 18:00

Gunnlaugur
Aðstoðarmaður 

fasteignasala
 844 6447

Ein-
býlibý shús

288,4
m2.

OPIÐ
HÚS



AndriÞórunn Kristján ArnaStefán Kristín LáraHannes Bjarni VenniJóhanna Gunnar Þórey Harpa MagnúsAnton

Þingvað 61-81
110 REYKJAVÍK

Glæsileg raðhús með bílskúr 
í botnlangagötu við Þingvað 
61-81. Gott skipulag og frábær 
staðsetning. Gólfhiti, 3 metra 
lofthæð á efri hæð og vandaðar 
innréttingar. Sameiginlegur garður 
er í miðju húsanna með vönduðum 
leiktækjum. Aðgengi í garðinn 

húsin. Snjóbræðsla undir hellulögn 
framan við húsin að undanskildum 
gestastæðum. Stutt er í skóla og 
leikskóla, Rauðhóll leikskóli í um 
200 metra fjarlægð og 500 metrar 
í Norðlingaskóla. Efnisval hannað 
og valið af Rut Káradóttur. Sjö hús 
eftir og hús nr. 75 til sýnis sem er 
fullbúið sýningarhús.

63.4-65.900.000

STÆRÐ:  205-225 fm FJÖLDI HERBERGJA:5-7

Norðurbrún 12
104 REYKJAVÍK

Glæsilegt, mikið endurnýjað parhús.  Einstakt 
útsýni. Fallegt eldhús og baðherbergi.  Stórar 
stofur, fjögur svefnherbergi. Stór verönd í suður 
og fallegur garður.

STÆRÐ: 232 fm FJÖLDI HERBERGJA: 6

74.900.000
Heyrumst
Kristín   824 4031

Fossahvarf 12
203 KÓPAVOGUR

Mjög fallegt og vandað sex herbergja raðhús á 
góðum stað. Fallegt útsýni.
Fimm svefnherbergi, tvö baðherbergi, stórar 
svalir.

STÆRÐ: 217,2 fm RAÐHÚS       HERB: 6

61.800.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702

Kórsalir 3
201 KÓPAVOGUR

Laus við kaupsamning íbúð á 3.hæð í lyftuhúsi 
ásamt stæði í bílageymslu. Suður svalir og fallegt 
útsýni. Eignin skiptist í 3 svefnherbergi, 2 stofur, 
eldhús, baðherbergi og þvottahús innan íbúðar.

STÆRÐ: 125,7 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

38.500.000
Heyrumst
Stefán   892 9966

Álfheimar 15
105 REYKJAVÍK

Mikið endurnýjuð og falleg sérhæð auk bílskúrs. 
Búið er að endurnýja dren og skólp að hluta og 
settur nýr brunnur. Skipt var um járn, pappa og 
þakrennur. Fasteignamat 2016  kr.43.450.000.-

STÆRÐ: 163,8 fm HÆÐ        HERB: 5

47.800.000
Heyrumst
Stefán   892 9966

Heyrumst

Stefán Jarl Martin 
Löggiltur leigumiðlari 
Sölufulltrúi

  892 9966  
  stefan@fastlind.is

Heyrumst

Hannes Steindórsson 
Löggiltur fasteignasali 
Sölustjóri

  699 5008  
  hannes@fastlind.is

OPIÐ HÚS    sunnudaginn 9. ágúst 16:30 – 17:30 og mánudaginn 10. ágúst 18:00-18:30

OPIÐ HÚS    10. ágúst 17:00 – 17:30 OPIÐ HÚS    10. ágúst 17:30 – 18:00


