
atvinna Allar atvinnuauglýsingar 
vikunnar á visir.is

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

WE SEEK TO HIRE CHEFS AND KITCHEN HELP. 
EXPERIENCE IN ASIAN COOKING IS PREFERRED.

If you are interested please send us an email to 
nings@nings.is or apply through 

our web site www.nings.is/atvinna

Áhugasamir hafi samband með því að senda póst 
á netfangið nings@nings.is eða leggi inn umsókn á 

www.nings.is/atvinna

NEED WORK?

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

ERT ÞÚ RÉTTA MANNESKJAN ?
 

VANTAR ÞIG VINNU?

NINGS ÓSKAR EFTIR AÐ RÁÐA SENDLA, 
FÓLK Í AFGREIÐSLU OG Í ELDHÚS. 

FULL STÖRF OG AUKASTÖRF Í BOÐI.

SÖLUMAÐUR - FULLT STARF

Umsóknir um starfið sendist 
ásamt ferilskrá á tölvupósti:

 hlodver@ef.is
Umsóknarfrestur er til 31. ágúst 2015 Reyklaus vinnustaður!

Við leitum að hressum og drífandi einstaklingi sem hefur ánægju af 
mannlegum samskiptum og góða þjónustulund. Starfið felur í sér sölustörf 

og ráðgjöf til viðskiptavina ásamt uppstillingu á vörum í versluninni.

• Reynsla af verslunarstörfum
• Nákvæmni og sjálfstæði í vinnu

• Áhugi á sölumennsku

• Þolinmæði, stundvísi og 
skipulagshæfileikar

• Almenn tölvukunnátta

HÆFNISKRÖFUR:

Fréttablaðið
Atvinnuauglýsing frá Hagstofu Íslands
Birting: Laugardagur 7. febrúar 2015
Staðsetning: Forsíða atvinnublaðs
Stærð: hálf síða 6x15 (255mm x 150mm)
Tengiliður: Brynjólfur Ólason (símar: 528-1105 / 867-1857)
Verð: 237.024 kr. án vsk. (20% afsláttur innifalinn)

Sviðsstjóri efnahagssviðs
Hagstofa Íslands leitar eftir öflugum leiðtoga til að veita efnahagssviði Hagstofunnar 
forystu. Sviðsstjóri efnahagssviðs ber ábyrgð á framleiðslu og framþróun efnahagstölfræði 
stofnunarinnar en undir hana falla þjóðhagsreikningar, verðvísitölur, tölfræði um opinber 
fjármál, utanríkisviðskipti og þjónustujöfnuð. Starfið er lykilstarf við stofnunina.

Helstu verkefni

 3 Veita efnahagssviði Hagstofunnar 
faglega og stjórnunarlega forystu

 3 Leiða uppbyggingu og nýsköpun á sviði 
efnahagstölfræði Hagstofunnar 

 3 Þátttaka í yfirstjórn Hagstofunnar
 3 Vera í forsvari fyrir alþjóðasamskipti 

efnahagssviðs
 3 Koma fram fyrir hönd Hagstofunnar 

og svara fyrir efnahagstölfræði hennar 
gagnvart stjórnvöldum, stofnunum eða 
öðrum hagsmunaaðilum

Menntunar- og hæfniskröfur

 3 Háskólamenntun í hagfræði, 
viðskiptafræði eða skyldum greinum

 3 Mikil og víðtæk þekking á 
efnahagsmálum og efnahagstölfræði

 3 Reynsla af faglegri og stjórnunarlegri 
forystu

 3 Stjórnunarfærni
 3 Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
 3 Góðir samskipta- og samstarfshæfileikar
 3 Geta til að tjá sig í ræðu og riti
 3 Frumkvæði og drifkraftur til aðgerða

Umsóknarfrestur er til og með 23. febrúar 2015

Um er að ræða fullt starf og er æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Laun eru skv. kjara
samningi fjármálaráðuneytis og hlutaðeigandi stéttarfélags. Öllum umsóknum verður svarað þegar 
ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Umsóknir gilda í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur 
rennur út.
 Póstáritun Hagstofa Íslands, starfsumsókn, Borgartúni 21a, 150 Reykjavík
 Netfang starfsumsokn@hagstofa.is
 Upplýsingar Ólafur Arnar Þórðarson [olafur.thordarson@hagstofa.is]

Hagstofa Íslands · Borgartúni 21a · 150 Reykjavík
Sími: 528 1000 · Bréfasími: 528 1099 · Vefur: www.hagstofa.is

leitar eftir 
lykilstarfsmanni

Hagstofa
Íslands

Deildarstjóri upplýsingatækni og miðlunar
Hagstofa Íslands óskar eftir að ráða metnaðarfullan og áhugasaman starfsmann til að stjórna upplýsingatækni- og 
miðlunardeild Hagstofu Íslands. Hlutverk deildarinnar er að annast vefi, tölvukerfi og hugbúnað Hagstofunnar og sinnir 
rekstri og þróun á því sviði. Deildin sér einnig um miðlun og upplýsingagjöf. Deildarstjórinn stýrir deildinni og skipuleggur 
verkefni hennar. Í því felst að verkstýra og veita forystu við rekstur á tölvukerfum, miðlun og útgáfum. Deildarstjóri hefur 
yfirumsjón með kerfisgerð og uppbyggingu, er í faglegu forsvari verkefna, sér um samskipti við aðrar einingar Hagstof-
unnar ásamt því að sinna alþjóðlegum samskiptum. 

HÆFNISKRÖFUR
 • Háskólapróf sem nýtist í starfi.
 • Stjórnunarfærni 
 • Marktæk starfsreynsla í upplýsingatækni, til dæmis í hugbúnaðagerð, vefforritun eða rekstri tölvukerfa
 • Reynsla af áætlanagerð
 • Reynsla af gæða- og öryggismálum er kostur
 • Framúrskarandi samskipta- og skipulagsfærni
 • Geta til að vinna sjálfstætt, skipulega og undir álagi
 • Jákvæðni, þjónustulund og heiðarleiki 

Umsóknarfrestur er til og með 31. ágúst 2015 og skulu umsóknir berast til: Starfsumsókn,  Borgartúni 21a, 150 Reykjavík 
eða rafrænt á netfangið starfsumsokn@hagstofa.is.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Helga Hauksdóttir og Elsa Björk Knútsdóttir, sviðsstjóri Rekstrarsviðs í síma 528 1000.

Hagstofa Íslands er miðstöð opinberrar hagskýrslugerðar á Íslandi. Hlutverk Hagstofunnar er að vinna hlutlægar hagskýrslur, hafa 
forystu um samhæfingu hagtalna, stunda rannsóknir og stuðla þannig að upplýstri umræðu og faglegum ákvörðunum.  
Nánari upplýsingar má finna á www.hagstofa.is
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www.gardabaer.is

STÖRF HJÁ GARÐABÆ

Skammtímavistun að Móaflöt
 • yfirþroskaþjálfi
 • þroskaþjálfi

Flataskóli
 • leikskólakennari/grunnskólakennari 
  við leikskóladeild
 • umsjónarkennari
 • skólaliði

Álftanesskóli
 • leiðbeinandi í félagsmiðstöðinni 
  Elítunni

Hofsstaðaskóli
 • leiðbeinandi í tómstundaheimili
 • starf í ræstingum

Leikskólinn Akrar
 • leikskólakennari/leiðbeinandi

Leikskólinn Lundaból
 • aðstoðarmatráður
 
Nánari upplýsingar á vef Garðabæjar, 
www.gardabaer.is

AÐSTOÐARVEITINGASTJÓRI ÓSKAST
Við leitum að skemmtilegum og samviskusömum 
aðstoðarveitingastjóra í 72% starf. Unnið er á kvöldin 
og um helgar. Ef þú ert 25 ára eða eldri og vilt vinna með 
duglegu og drífandi fólki, ekki hika við að sækja um.

Umsóknareyðublöð eru á 
umsokn.foodco.is 

Nánari upplýsingar: 
atvinna@foodco.is

Störf á heimili í  
Reykjavík

Félagsliðar og stuðningsfulltrúar óskast til starfa á heimili 
félagsins í Langagerði. Um er að ræða vaktavinnu daga, 
kvöld og helgar í fullu eða hlutastarfi auk næturvakta. 
Sérstaklega er óskað eftir kvenumsækjendum þar sem stór 
hluti starfsins er að veita ungri konu persónulega aðstoð.

Nánari upplýsingar veitir Margrét Kristín Guðnadóttir í síma 
551-4478 á virkum dögum. 
 
Umsóknir sendist á netfangið margret@styrktarfelag.is eða 
í gegnum heimasíðu félagsins, www.styrktarfelag.is

Hlutverk starfsfólks í búsetu er fyrst og fremst fólgið í því að 
aðstoða íbúa í daglegu lífi og efla sjálfstæði þeirra. 
Launakjör eru samkvæmt gildandi kjarasamningum  
Áss styrktarfélags við SFR.

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Verkefnastjóri  
á ráðgjafarsvið 

Ríkiskaup óska eftir að ráða verkefnastjóra í fullt starf á ráð- 
gjafarsvið. Starfið er fjölbreytt, spennandi og krefjandi og felst 
m.a. í miklum samskiptum við viðskiptavini Ríkiskaupa. 

Meðal helstu verkefna eru:
• Ráðgjöf og greining á þörfum og markmiðum fyrir útboð og 
   innkaup
• Gerð útboðsgagna – stjórnun útboðsferla
• Áætlana- og samningsgerð
• Verkefna- og samningsstjórnun
• Fræðsla og miðlun upplýsinga

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Háskólamenntun, sem nýtist í starfi, tækni- og upplýsinga- 
menntun æskileg
• Krafist er 3-5 ára reynslu af sambærilegum störfum
• Þekking á innkaupum og reynsla af verkefnastjórnun er kostur

Leitað er að einstaklingi sem er agaður, sjálfstæður og nákvæmur 
í vinnubrögðum, sýnir frumkvæði og er fær um að tjá sig í ræðu 
og riti. Tungumálakunnátta auk íslensku er að lágmarki enska og 
eitt Norðurlandamál. 

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Launakjör 
eru samkvæmt samningum fjármálaráðuneytisins og viðkomandi 
stéttarfélags. Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðmundur 
Hannesson, forstöðumaður ráðgjafarsviðs í síma: 530 1417 eða á 
netfanginu: gudmundur.hannesson@rikiskaup.is. 

Áhugasamir leggi inn umsókn í afgreiðslu Ríkiskaupa eða sendi 
póst á ofangreint netfang eigi síðar en mánudaginn 7. september 
n.k. 

Ríkiskaup er ráðgjafar- og þjónustustofnun sem veitir opinberum 
stofnunum og fyrirtækjum almenna þjónustu og ráðgjöf á sviði innkaupa. 
Ríkiskaup annast einnig beina framkvæmd útboða, innkaupa, rammasa-
mninga og eignasölu fyrir ríkisstofnanir og ríkisfyrirtæki. Ríkiskaup leggja 
mettnað sinn í að ætið séu við störf vel þjálfaðir og hæfir starfsmenn sem 
sinna starfi sínu af fagmennsku, alúð og ánægju. Ríkiskaup eru eftirsóttur 
vinnustaður fyrir metnaðarfulla einstaklinga með menntun, reynslu og 
hæfni til að takast á við áhugaverð og krefjandi verkefni.

Píanóskóli Þorsteins Gauta
Píanókennarar óskast í hlutastörf og afleysingar.

Allar umsóknir skoðaðar. 

Sendist á pianoskoli@gmail.com

Knattspyrnufélagið Þróttur  
auglýsir eftir starfsfólki 

 

Íþróttafulltrúi
 
Við erum að leita að skemmtilegum og hæfileikaríkum  
einstaklingi til að bætast í hóp okkar á skrifstofu félagsins. 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Helstu verkefni:
- Samskipti við sérsambönd.
- Ráðning þjálfara.
- Samskipti við foreldra og iðkenndur - foreldraráð.
- Gerð æfingatafla.
- Umsjón með æfingagjöldum.
- Umsjón með þróun iðkendafjölda.
- Samskipti við hverfisskóla.
- Ábyrgðarmaður dómaramála Barna og unglingaráðs.

Hæfniskröfur:
- Frumkvæði og sjálfstæði
- Almenn tölvufærni
- Reynsla af sambærilegu starfi kostur
- Háskólagráða
- Hreint sakavottorð

Annað:
Umsóknarfrestur er til 28.ágúst 2015. 
Umsókn ásamt ferilskrá óskast sent á  
Ótthar Edvardsson framkvæmdarstjóra Þróttar otthar@trottur.is

 

Yfirþjálfara í fullt starf.
Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi sem er tilbúnn í að 
leggja sitt af mörkum til að efla yngri flokkana hjá félaginu 
og vinna skv. stefnu félagsins. Reynsla og þjálfaramenntun 
skilyrði. Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Yfirþjálfari hefur yfirumsjón með öllu faglegu barna- og  
unglingastarfi. Leitað er að kraftmiklum leiðtoga í fullt starf sem 
hefur brennandi áhuga á að vinna með Þrótti að uppbyggingu 
yngri flokka í knattspyrnu.
 
Hæfniskröfur:
- Frumkvæði og sjálfstæði
- Almenn tölvufærni
- Reynsla af sambærilegu starfi kostur
- Þjálfaramenntun
- Hreint sakavottorð

Annað:
Umsóknarfrestur er til 28.ágúst 2015. 
Umsókn ásamt ferilskrá óskast sent á  
Ótthar Edvardsson framkvæmdarstjóra Þróttar otthar@trottur.is

365 er framsækið fjölmiðla- og fjarskiptafyrirtæki sem veitir lifandi og 
upplýsandi þjónustu við landsmenn, 365 daga ársins. 365 starfar á öllum 
sviðum fjölmiðlunar; sjónvarps- otg útvarpsrekstri, blaðaútgáfu og vefmiðlun, 
auk þess að bjóða fjarskiptaþjónustu, bæði net og farsíma.

Félagið á auk þessa Midi.is sem annast miðasölu á mannfagnaði og viðburði, 
svo sem á leiksýningar, tónleika, kvikmyndasýningar, íþróttaleiki og fleira. 
Hjá 365 starfa um 410 manns.

365 auglýsir

Leitum að starfsmanni í vettvangsþjónustu  
á fjarskiptasvið 365
starfið felst í nýtenginum á neti og heimasíma 
þar sem þörf er á manni á staðinn. einnig um 
lagfæringu á bilunum sem kunna að koma upp hjá 
viðskiptavinum. 

vinnutími 9-17 eða 10-18 

 Hæfniskröfur:
• Þjónustulund og færni í mannlegum samskiptum
• Mikill áhugi á tæknimálum
• Sveigjanleiki og frumkvæði í starfi
• Sjálfstæð vinnubrögð
• Reynsla af vettvangsþjónustu eða fjarskiptum 

kostur

umsóknarfrestur er til 30. ágúst. 

umsóknir sendist á  
www.365midlar.is/hafdu-samband/storf/



Menntunar- og hæfniskröfur:
•	Rafeindavirkjun,	rafvirkjun	eða	sambærileg	tæknimenntun	er	skilyrði
•	Sérþekking	á	sviði	fjarskipta	er	skilyrði
•	Frumkvæði	og	sjálfstæði	í	vinnubrögðum
•	Almenn	góð	tölvufærni
•	Sveigjanleiki	og	þjónustulund
•	Vilji	til	að	bæta	við	sig	aukinni	menntun	og	þekkingu
•	Geta	til	að	tjá	sig	í	ræðu	og	riti	á	íslensku	og	ensku

Orkufjarskipti	rekur	öflugt	fjarskiptakerfi	sem	mætir	kröfum	raforkugeirans	um	áreiðanlegt	og	traust	fjarskiptanet.	Hlutverk	Orkufjarskipta	er	að	reka	
fjarskiptakerfi	fyrir	raforkukerfin	í	landinu	á	öryggismiðuðum	forsendum.	Núverandi	fjarskiptakerfi	félagsins	byggir	á	grunnkerfi	sem	var	í	eigu	Landsvirkjunar,	
Landsnets	og	Fjarska.	Unnið	er	að	frekari	uppbyggingu	og	endurnýjun	á	fjarskiptakerfinu	sem	mun	í	framtíðinni	alfarið	byggja	á	ljósleiðaratækni	með	
tvöföldum	sambandaleiðum	til	orku-	og	tengivirkja	raforkukerfisins.

Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um starfið.

Rafeindavirki
Orkufjarskipti leita að öflugum liðsmanni í fjölbreytt starf. Viðkomandi þarf að hafa sérþekkingu á sviði fjarskipta 
og vilja til að bæta við sig aukinni menntun og þekkingu. Starfið krefst frumkvæðis og sjálfstæðra vinnubragða.

Helstu verkefni:
•	Uppsetningar	og	rekstur	á	fjarskiptabúnaði	
•	Verkefnastjórnun
•	Vinna	við	fjölbreytt	fjarskiptakerfi	svo	sem	SDH,	PDH,	

WDM,	ethernet,	IP,	eftirlitskerfi,	GSM/	Tetra	endurvarpa,	
rekstrarsímastöðvar	og	stoðveitur

Umsóknarfrestur er til og með 2. september 2015. 
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Capacent, www.capacent.is.	
Umsókn	um	starfið	þarf	að	fylgja	ítarleg	náms-	og	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	Íris	Dögg	Björnsdóttir	(iris.bjornsdottir@capacent.is)	hjá	Capacent	Ráðningum.

S: 511 1144

VIÐ LEITUM AÐ 
MATREIÐSLUMANNI
Sómi óskar eftir að ráða matreiðslumann til starfa. 
Rétta manneskjan þarf að hafa reynslu af verkstjórn 
og innkaupum á hráefni. Starfið felur meðal annars 
í sér þátttöku í vöruþróun hjá fyrirtækinu.

Vinnutími er frá 7.00 til 16.00 alla virka daga 
og annan hvern sunnudag.
 
Tekið er á móti umsóknum til 31. ágúst 
á netfangið siggi@somi.is.

Nánari upplýsingar veitir Sigurður í síma 824 2151. 
Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Gilsbúð 9, 210 Garðabæ
sími 565 6000, www.somi.is

ATVINNA - Hópferðabílstjórar

Bílstjórar óskast fyrir Akstursþjónustu Fatlaðra
Starfslýsing: Hæfniskröfur:
Akstur hópferðabíla á 
höfuðborgarsvæðinu
fyrir akstursþjónustu fatlaðra
og aldraðra.

- Aukin ökuréttindi (D1) - Snyrtimennska og stundvísi
- Geta til að starfa með fötluðum
- Sjálfstæð vinnubrögð

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á
atvinna@viptravelservice.is

EInnig er hægt að hringja í Þórir í síma 775 1001

- Rík þjónustulund
- Hreint sakavottorð



Framkvæmdastjóri Veitusviðs, Halldór V. Magnús-
son hm@ov.is gefur upplýsingar um starfið ásamt 
Lind hjá Talent lind@talent.is og í síma 552-1600

Umsóknarfrestur er til og með 10. september nk. 
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um 
starfið á heimasíðu Talent Ráðninga,  www.talent.is

Rafmagnsverkfræðingur/rafmagnstæknifræðingur 
Orkubú Vestfjarða
Orkubú Vestfjarða óskar eftir að ráða metnaðarfullan og ábyrgan starfsmann í spennandi framtíðarstarf á veitusviði. 
Ef þú vilt starfa hjá traustu og framsýnu fyrirtæki og búa í návígi við ægifagra náttúru er þetta tækifærið þitt!  

Orkubúið sinnir alhliða orkuvinnslu á Vestfjörðum ásamt dreifingu orkunnar til kaupenda hennar. Starfsmenn eru 
um 65 talsins og er hópurinn samheldinn og metnaður mikill. Höfuðstöðvar Orkubúsins eru á Ísafirði.  
Í boði er áhugavert starfsumhverfi með krefjandi og fjölbreyttum verkefnum.  

Starfssvið: 
• Hönnun dreifikerfis
• Kerfisathuganir og þróun
• Uppsetning og viðhald varnarbúnaðar
• Liðavernd og stýringar
• Ljósbogaútreikningar
• Verkumsjón og áætlanagerð

Menntunar og hæfniskröfur: 
• Rafmagnsverkfræðingur eða rafmagns -  
 tæknifræðingur
• Góð tölvukunnátta og þekking á notkun   
 teikniforrita
• Frumkvæði og skipulögð vinnubrögð
• Þekking og reynsla af raforkukerfi er kostur

Orkubúið vill fjölga konum 
í störfum hjá fyrirtækinu.  
Konur sem og karlar eru því 
hvött til að sækja um störfin.
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VILTU VINNA;)
ÓSKUM EFTIR SÖLUMANNI OG TÆKNIMANNI Í REYKJAVÍK

Sendið tölvupóst á starf@tolvutek.is með ferilskrá • Góð laun í boði og fullur trúnaður

Ert þú hress og áhugasamur sölumaður eða tæknimaður með góða þekkingu á tölvubúnaði? 
Fjölbreytt starf sem felst í ráðgjöf við val á tölvubúnaði til viðskiptavina auk tilfallandi starfa í 
verslun. Óskum eftir jákvæðum og þjónustulunduðum einstakling sem hefur gaman af mann-

legum samskiptum. Nýleg og góð þekking á helstu tölvuíhlutum og tölvubúnaði æskileg.
Með umsókn skal fylgja upplýsingar um fyrri störf og tölvuþekkingu.

ÓSKAR EFTIR KRAFTMIKLUM
EINSTAKLINGUM Í EFTIRFARANDI STÖRF:
   Gestamóttökustjóri
   Starfsfólk í gestamóttöku (dag og næturvaktir)    Yfirþerna
   Starfsfólk í herbergjaþrif
   Starfsfólk í morgunverðarsal
   Húsvörður

Hótelið opnar í september og þurfa umsækjendur að geta hafið störf sem fyrst. 
Vinsamlega athugið að einungis reyklausir einstaklingar koma til greina.
 
Storm Hótel er nýtt og glæsilegt þriggja stjörnu hótel við Þórunnartún 4 í Reykjavík.
Hótelið er eitt af átta hótelum Keahótela ehf. en hin eru: Hótel Borg, Apotek Hótel, 
Reykjavik Lights og Skuggi Hótel í Reykjavík, Hótel Kea og Hótel Norðurland 
á Akureyri og Hótel Gígur við Mývatn.

Hjá Keahótelum ríkir góður starfsandi og við sækjumst eftir að ráða 
jákvæða og áhugasama einstaklinga til liðs við okkur sem búa yfir ríkri þjónustulund 
og metnaði til að fara fram úr væntingum gesta okkar.  
 
Umsóknir ásamt starfsferliskrá og mynd berist á netfangið
storm@keahotels.is merkt umsókn, fyrir 5. september.

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

flottri hönnun og sölumennsku.

Grafískur Hönnuður
Icewear óskar eftir að ráða fjölhæfan grafískan hönnuð til 
starfa sem fyrst.

Fjölbreytt verkefni á lifandi og skemmtilegum vinnustað. 
Viðkomandi þarf að hafa góða kunnáttu í helstu  
Adobe-forritum, s.s. InDesign, Photoshop og Flash. 
Helstu verkefni eru blaðauglýsingar, umbrot bæklinga, 
umbúðahönnun og grafísk hönnun á bolum.
Vinsamlegast sendið umsóknir á netfangið  
agust@icewear. & erla@icewear.is is fyrir 25. ágúst nk. 
Upplýsingar um menntun, reynslu og fyrri störf  
nauðsynlegar ásamt sýnishornum af fyrri verkum.

Um Icewear, var stofnað 1972. Hjá Icewear starfa 65-85 manns. Það er með 
öfluga heildsölum ásamt því að reka 7 verslanir á Íslandi. Icewear fatnaður 

er einnig seldur í verslunum í Evrópu og Norður Ameríku. Icewear rekur 
sauma og prjónastofu í Vík í Mýrdal og saumstofu í Reykjanesbæ.



Account Manager

About the job Qualifications
 •Participation in reaching sales goals
 •Being a contact for resellers and cooperating 
companies
 •Designing trips and offers
 •Seeking new agents and customers
 • Following through custom tours 
 •Other projects in cooperation with managers 
and coworkers

 •Experience from similar jobs and projects in the 
tourism industry 
 •Education in the field of travel and tourism, 
business or other related subjects 
 •Sales- and communication skills 
 •Experience in designing trips and offers
 •Being organized and working independently 
 •Good spoken and written English is essential
 •Other languages are a good quality (Spanish, 
German)
 •Good computer skills 
 •Knowledge of project management is a good 
quality to have for the position

Arctic Adventures is the #1 adventures activity operator in Iceland. Arctic Adventures is an eco 
friendly company that has been growing in the past few years and is a great place to work for 
people who want to succeed in the travel industry. We are now looking for an account manager to 
join our growing sales team. We encourage both men and women who are interested in selling and 
advancing in the industry to apply for the position.

www.adventures.is | Vatnagarðar 8 | 104 Reykjavík

The application deadline is 31.August 2015.
All applications with a short introduction letter shall be sent to johanna@adventures.is

SÉRFRÆÐINGAR
ÓSKAST
SÉRFRÆÐINGUR Á 
UPPLÝSINGA- OG TÆKNISVIÐI

Við leitum eftir aðila með sterka gæðavitund sem mun 
bera ábyrgð á prófunarferli hugbúnaðar.

Viðkomandi ber ábyrgð á uppsetningu og þróun prófunar-
umhverfis, uppsetningu stoðhugbúnaðar, skilgreiningu ferla 
og verklagsreglna. Starfsmaðurinn mun vinna náið með 
vöruþróunarteymi og hugbúnaðarsérfræðingum, tekur þátt í 
hugbúnaðargerð með því að stuðla að gerð prófanlegs 
hugbúnaðar.

GÖGN SEM GERA 
GAGN

Creditinfo er leiðandi fyrirtæki í 
traustri miðlun fjárhags- og 
fjölmiðlaupplýsinga og starfrækir 
einn stærsta gagnabanka 
landsins. 

Okkar hlutverk er að auka virði 
upplýsinga og stuðla þannig að 
réttri ákvarðanatöku og trausti í 
viðskiptum. Við bjóðum vinnu 
í skemmtilegum og faglega 
sterkum hópi þar sem tækifærin 
eru mikil.

Creditinfo var stofnað á Íslandi 
árið 1997. Við erum í dag með 
300 starfsmenn í 20 löndum, 
þar af 50 snillinga á Íslandi.

www.creditinfo.is

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ólafur Magnússon, 
forstöðumaður upplýsinga- og tæknisviðs olafurm@creditinfo.is

Umsókn ásamt ferilsskrá skal senda á atvinna@creditinfo.is 
merkt: „Sérfræðingur á upplýsinga- og tæknisviði“.

Menntun og reynsla

• Hugbúnaðarverkfræðingur, tölvunarfræðingur 
 eða önnur sambærileg menntun.
• Reynsla af prófanaferli í hugbúnaðargerð.
• Reynsla af forritun er æskileg.
• Kostur ef reynsla af því að vinna í Agile umhverfi.
• Tæknileg þekking sem kostur er að hafa er Selenium,   
 NET umhverfi, C#, NUnit, MSTest og Moq eða
 önnur áþekk framework.

SÉRFRÆÐINGUR Á 
VIÐSKIPTASTÝRINGARSVIÐI

Við leitum að sérfræðingi með greiningarhæfileika og 
brennandi áhuga á sölumennsku. 

Helstu verkefni eru greiningar á viðskiptavinasafni og 
notkunarmynstri, umsjón með sölu til smærri viðskiptavina, 
gerð markhópalista og umsjón með innri verkefnum. 
Starfsmaðurinn mun vinna náið með viðskiptastjórum,
markaðsstjóra og forstöðumanni.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigríður Vala Halldórsdóttir, 
forstöðumaður viðskiptastýringar sigridurvala@creditinfo.is

Umsókn ásamt ferilsskrá skal senda á atvinna@creditinfo.is 
merkt: „Sérfræðingur á viðskiptastýringarsviði“.

Menntun og reynsla

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, 
 t.d. verkfræði eða viðskiptafræði.
• Áhugi á sölu er skilyrði.
• Reynsla úr atvinnulífi er kostur.

Umsóknarfrestur er til og 
með 5. september 2015

Metnaður Frumkvæði Heildarsýn Samskipta-
hæfileikar

AðAlbókAri
reykjAvík
Starf aðalbókara á fjárhagsdeild Vegagerðarinnar er 
laust til umsóknar. Um 100% starf er að ræða. 

Starfssvið
Stýrir bókhaldi stofnunarinnar, hefur yfirumsjón með 
bókhaldsskráningu og sér um bókhaldsvinnslur og upp-
gjör.  Tekur þátt í þróun bókhaldskerfa stofnunarinnar.  
Sinnir ýmsum bókhaldstengdum verkefnum.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólapróf í viðskiptafræði með áherslu á  
 reikningshald.
• Reynsla af bókhaldskerfinu Orri er æskileg
• Þekking á opinberri stjórnsýslu er kostur 
• Góð íslenskukunnátta
• Góð tölvukunnátta
• Frumkvæði og hæfni til að vinna sjálfstætt
• Góðir samstarfhæfileikar

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem 
hentar báðum kynjum og í samræmi við jafnréttisáætlun 
Vegagerðarinnar eru konur með umbeðnar hæfniskröfur 
sérstaklega hvattar til að sækja um starfið 

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins við 
kjarafélag viðskipta- og hagfræðinga.
 
Umsóknarfrestur er til 7. september 2015.
Umsóknin berist mannauðsstjóra Vegagerðarinnar 
netfang oth@vegagerdin.is. Í umsókninni komi fram 
persónulegar upplýsingar ásamt starfsferilskrá og upp-
lýsingum um þá menntun og hæfni sem óskað er eftir.

Æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst

Nánari upplýsingar um starfið veitir  
Hannes Már Sigurðsson  í síma 522 1050

Öllum umsóknum um starfið verður svarað þegar 
ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.



Veitingastaðurinn Snaps við Óðinstorg
óskar eftir að ráða þjóna

og aðstoðarfólk í full störf og aukastörf.
 

Ert þú rétta manneskjan ?
 Áhugasamir vinsamlega hafi samband með því að

senda línu á snaps@snaps.is

VANTAR ÞIG VINNU?
 OKKUR VANTAR FÓLK Í LIÐIÐ!

www.thelaundromatcafe.com

GOTT FÓLK ÓSKAST

laundromatcafe@gmail.com fyrir 28.ágúst

Áhugasamir sendi ferilskrá og kynningarbréf á

BÆDI FULL STÖRF OG HLUTASTÖRF Í BODI.

VID Á LAUNDROMAT LEITUM AD HRESSU OG SKEMMTILEGU 
FÓLKI TIL AD BÆTAST VID Í GÓDA HÓPINN OKKAR; KOKKUM 

OG ADSTODARFÓLKI Í ELDHÚS, PJÓNUM OG KAFFIBARPJÓNUM.

- -
- - -

- I I-

- -

DEILDARSTJÓRI Í FJÁRMÁLA- OG REKSTRARÞJÓNUSTU  
SKÓLA- OG FRÍSTUNDASVIÐS

Skóla- og frístundasvið

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir starf deildarstjóra í fjármála- og rekstrarþjónustu laust til umsóknar. Næsti  
yfirmaður deildastjóra er fjármálastjóri sviðsins. Deildarstjóri er jafnframt staðgengill fjármálastjóra. Undir skóla- og frístundasvið 
heyrir rekstur leikskóla, grunnskóla og frístundamiðstöðva Reykjavíkurborgar og starfsemi Námsflokka Reykjavíkur, skólasafnamið-
stöðvar og skólahljómsveita. Jafnframt greiðir sviðið framlög til sjálfstætt starfandi dagforeldra, leikskóla, grunnskóla og tónlistar-
skóla og hefur eftirlit með starfsemi þeirra. Skóla- og frístundasvið þjónustar yfir 20 þúsund börn og fjölskyldur þeirra.  
Útgjöld sviðsins eru 40  milljarðar kr. á ári og tekjur sviðsins um 4 milljarðar kr. á ári. Rekstrareiningar sviðsins eru tæplega 200.

Helstu verkefni skrifstofustjóra eru: 
• Uppgjör og frávikagreining
• Áætlanagerð
• Eftirfylgni til að tryggja að útgjöld séu innan fjárheimilda
• Ýmsar greiningar og útreikningar 
• Útgreiðslur til sjálfstætt starfandi rekstraraðila s.s.,  
 dagforeldra, leikskóla, grunnskóla, tónlistarskóla 
• Reikningagerð og innheimta
• Svörun fyrirspurna frá viðskiptavinum og stjórnendum
• Aðstoða stjórnendur vegna reksturs,  
 viðhalds og framkvæmda
• Eftirlit
• Þátttaka í þróun upplýsingakerfa fyrir fjármál og rekstur

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólagráða í viðskiptafræði með áherslu á fjármál eða  
 endurskoðun
• Mastersgráða í viðskiptafræði er kostur
• Reynsla af stjórnun og mannaforráðum æskileg 
• Reynsla af vinnu við uppgjör og áætlanagerð
• Frumkvæði, sjálfstæði og metnaður til að ná árangri í starfi
• Skipulagshæfni og ögun í vinnubrögðum
• Lipurð í samskiptum
• Góð íslenskukunnátta og færni til að tjá sig í ræðu og riti

Um laun og starfskjör fer samkvæmt kjarasamningum Reykjavíkurborgar við stéttarfélög starfsmanna
Umsóknum skulu fylgja ítarlegar starfsferilskrár og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur 
fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Umsóknarfrestur er til og með 3. september 2015.
  
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf
 
Nánari upplýsingar veita Kristján Gunnarsson, fjármálastjóri og Íris Björk Pétursdóttir deildarstjóri í síma 411-1111,  
netföng kristjan.gunnarsson@reykjavik.is, iris.bjork.petursdottir@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.

ÍSLENSKU TUNGUMÁLAKENNARI

ICELANDIC LANGUAGE TEACHER
Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöðu íslensku tungumála-

kennara lausa til umsóknar.
Umsóknarfrestur er til og með 4 september 2015.  

Frekari upplýsingar er að finna á heimasíðu sendiráðsins: 
http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html

The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual for 
the position of  Icelandic language teacher.  

The closing date for this postion is September 4 , 2015. 
Application forms and further information can be found on 

the Embassy’s home page:
http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html

Please send your application and resumé to :  
reykjavikvacancy@state.gov



www.landsvirkjun.is

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

Landsvirkjun hvetur konur 
jafnt sem karla til að sækja 
um stöðurnar.

Sótt er um störfin á vef Capacent, nánari upplýsingar veita Auður Bjarnadóttir (audur.
bjarnadottir@capacent.is) og Þóra María Guðjónsdóttir (thora.maria.gudjonsdottir@
landsvirkjun.is). Umsóknarfrestur er til og með 31. ágúst nk. 

Landsvirkjun leggur áherslu á að taka vel á móti gestum sínum, samstarfs
aðilum og starfsfólki. Nýr starfsmaður mun bera ábyrgð á móttöku gesta 
og símsvörun ásamt því að sinna mikilvægu þjónustuhlutverki við alla 
starfsmenn fyrirtækisins.

• Stúdentspróf eða mikil reynsla af sambærilegum störfum
• Mjög góð íslensku- og enskukunnátta
• Rík þjónustulund, hæfni og lipurð í mannlegum samskiptum
• Sveigjanleiki, jákvæðni og vinnugleði
• Frumkvæði, metnaður, skipulagshæfni og sjálfstæð vinnubrögð
• Stundvísi og reglusemi
• Snyrtimennska

Starfið felur í sér undirbúning og matreiðslu hádegisverðar við hlið 
matreiðslumeistara. Viðkomandi mun einnig aðstoða starfsmenn, sjá um 
fundarveitingar og sinna fjölbreyttum verkefnum í eldhúsi. Nýr starfsmaður 
verður staðgengill matreiðslumeistara og mun styrkja öflugt teymi 
mötuneytisins í höfuðstöðvum okkar.

• Menntun sem nýtist í starfi
• Umtalsverð reynsla og brennandi áhugi á heilsusamlegri matargerð  

og nýjungum í matreiðslu er skilyrði
• Frumkvæði, metnaður, skipulagshæfni og sjálfstæð vinnubrögð
• Rík þjónustulund og mikil hæfni í mannlegum samskiptum
• Sveigjanleiki, jákvæðni og vinnugleði 
• Stundvísi og reglusemi

Við leitum að starfsmanni  
með matreiðsluhæfileika  
í fjölbreytt og bragðgóð 
verkefni á Háaleitisbraut.

Við leitum að jákvæðum 
einstaklingi með afburða 
þjónustulund til starfa í 
höfuðstöðvum okkar. 



Tæknifulltrúi á umhverfis-, 
skipulags-, og byggingarsviði.

Sveitarfélagið Garður og Sandgerðisbær auglýsa eftir 
áhugasömum og framsæknum einstaklingi til að sinna 
starfi tæknifulltrúa.  Um er að ræða 100% starf.
Tæknifulltrúi starfar með sviðsstjóra umhverfis-, skipu-
lags- og byggingarmála að fjölbreyttum verkefnum á 
sviði umhverfis-, tækni-, skipulags-, og byggingarmála 
sveitarfélaganna.  

Menntunar- og hæfniskröfur
• Tæknimenntun sem nýtist við starfið
• Góð þekking á þeim málaflokkum sem starfið nær til
• Víðtæk tölvuþekking
• Góðir samskipta- og samstarfshæfileikar
• Sjálfstæði í vinnubrögðum
• Skipulagshæfileikar og frumkvæði við lausn verkefna 

Umsóknarfrestur er til og með 24. ágúst.  Æskilegt er 
að viðkomandi geti hafið störf frá og með 15. septem-
ber. Launakjör eru samkvæmt samningum stéttarfélaga 
við sveitarfélögin Einungis er tekið á móti rafrænum 
umsóknum á netfangið gardur@svgardur.is. Umsókn 
um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá ásamt 
kynningarbréfi þar sem gerð er grein fyrir ástæðu 
umsóknar og rökstuðningi fyrir hæfni umsækjanda í 
starfið.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Jón Ben Einarsson, 
sviðsstjóri umhverfis-, skipulags-, og byggingarmála í 
tölvupósti á jonben@svgardur.is  eða í síma 847-2503

INSURANCE BROKERS

Tryggja

Vegna ört vaxandi umsvifa 
óskar Tryggja ehf. að ráða 
hæfileikafólk í þrjár stöður 
söluráðgjafa  >>> 

Leitum að ungu og vel menntuðu fólki (25+), með brennandi áhuga 
á tryggingamarkaðnum og reynslu af sölustörfum, í þrjár stöður 
söluráðgjafa. Í boði er mjög gott starfsumhverfi á metnaðarfullum 
vinnustað, þar sem yfir 30 manns mynda öflug teymi og einstaklega 
gott starfsmannafélag.

Umsóknarfrestur er til 1. september nk. 
Umsókn ásamt ferilskrá skal senda á netfangið baldvin@tryggja.is 
Allar upplýsingar um fyrirtækið má finna á tryggja.is

EFTIRLITSMAÐUR Í 
FLUGLEIÐSÖGU-
DEILD

Samgöngustofa óskar eftir að ráða eftirlitsmann í flug-
leiðsögudeild. Starfið felst í vottun og eftirliti með fyrir- 
tækjum með starfsleyfi til flugleiðsöguþjónustu. Í því felst 
veiting starfsleyfa, framkvæmd úttekta og mat á breytingum 
í starfseminni, einkum að því er varðar fjarskipta-, leiðsögu- og 
kögunarþjónustu. Í starfinu getur einnig falist sérfræðivinna í 
málaflokknum. Starfshlutfall er 100%.

Menntunar- og hæfniskröfur 
 
• Krafist er háskólamenntunar í tæknigreinum sem nýtast í starfi. 
• Þekking á gæðakerfum og reynsla á því sviði er nauðsynleg.
• Þekking á öryggisstjórnunarkerfum (SMS) er æskileg.
• Reynsla af tæknimálum tengdum flugi er æskileg.
• Þekking á íslenskum og alþjóðlegum kröfum í flugleiðsögu 
 er æskileg.
• Mjög góð tök á íslensku og ensku er skilyrði sem og gott vald á 
  úrvinnslu og framsetningu upplýsinga.

Leitað er að einstaklingi með góða samskiptahæfileika, örugga og 
þægilega framkomu og mikinn áhuga á flugstarfsemi. Viðkomandi 
þarf að sýna frumkvæði, sjálfstæði og fagmennsku í starfi, vera 
skipulagður og agaður í verkum sínum og geta unnið undir miklu 
álagi. Í boði er áhugavert og fjölbreytt starf í krefjandi umhverfi sem 
reynir á faglega hæfni og frumkvæði einstaklings.

Umsóknarfrestur er til 7. september 2015.

Hægt er að sækja um starfið rafrænt  
á www.samgongustofa.is/storf

Samgöngustofa hvetur jafnt konur sem karla til að sækja um þessa stöðu.

Nánari upplýsingar veitir Hlín Hólm, deildarstjóri 
flugleiðsögudeildar, í síma 480 6000. Öllum umsóknum verður svarað 
þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Samgöngustofa 
áskilur sér rétt til þess að hafna öllum umsóknum. Umsóknir gilda í 
a.m.k. sex mánuði ef staða losnar á ný. Starfskjör eru í samræmi við 
kjarasamning ríkisins og viðkomandi stéttarfélags.

Samgöngustofa er stjórnsýslustofnun 
samgöngumála með um 140 starfsmenn. 
Stofnuninni er ætlað að stuðla að öruggum, 
sjálfbærum, greiðum og hagkvæmum sam- 
göngum. Samgöngustofa annast eftirlit er 
varðar flug, siglingar, umferð og öryggiseftirlit 
með samgöngumannvirkjum og leiðsögu. 
Upplýsingar um Samgöngustofu má finna á 
www.samgongustofa.is. 

Samgöngustofa
Ármúli 2 
108 Reykjavík
Sími: 480 6000
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 Starfssvið:
•	 Mátun	og	máltaka	
•	 Almenn	þjónusta	við	viðskiptavini
•	 Samskipti	við	framleiðendur

 Hæfniskröfur:
•	 Sveinspróf/meistari	í	klæðskurði	eða	kjólasaum
•	 Framúrskarandi	samskiptahæfileikar	og	þjónustulund
•	 Góð	kunnátta	í	talaðri	og	ritaðri	ensku	
•	 Almenn	tölvukunnátta
•	 Stundvísi	og	skipulagshæfileikar

 Starfssvið:
•	 Almenn	þjónusta	við	viðskiptavini
•	 Samskipti	við	erlenda	birgja
•	 Vörupantanir	og	innkaup
•	 Móttaka	vörusendinga	og	skráning
•	 Sala,	afgreiðsla	og	útgáfa	reikninga

 Hæfniskröfur:
•	Þjónustulund	og	hæfni	í	mannlegum	samskiptum
•	Áhugi	og	þekking	á	fatnaði
•	Góð	kunnátta	í	ensku	og	íslensku
•	Almenn	tölvukunnátta
•	Stundvísi	og	skipulagshæfileikar
•	Þekking	á	DK	hugbúnaði	kostur

Northwear	er	í	dag	leiðandi	fyrirtæki	á	Íslandi	í	framleiðslu	og	sölu	á	einkennis-	og	starfsmannafatnaði		
auk	þess	að	reka	öfluga	heildsöludeild	með	þekkt	fatamerki	s.s.	Lee	og	Wrangler.

Umsóknir berist til godi@northwear.is fyrir 28. ágúst.
Northwear	ehf,	Sundaborg	7-9	/	104	Reykjavík	/	Sími	511	4747	/	www.northwear.is	

Klæðskeri/Kjólasveinn
Northwear	leitar	að	reynslugóðum	einstaklingi	

til	framtíðarstarfa	í	Fyrirtækjadeild	

Þjónustufulltrúi
Northwear	leitar	að	metnaðarfullum	og	jákvæðum	einstaklingi	

40	ára	eða	eldri.

JÁ IÐNAÐARMENN

VERKSTJÓRI

JÁ Iðnaðarmenn óska eftir ö�ugum 
og áreiðanlegum verkstóra til að 

hafa y�rumsjón með vinnusvæðum, 
starfsfólki og verkum.

Æskilegt er að viðkomandi sé 
lærður smiður með góða reynslu að 

baki.

ÞJÓNUSTUMAÐUR

JÁ Iðnaðarmenn óska eftir 
starfsmanni á þjónustubifreið.

Viðkomandi þarf að keyra á milli 
birgja og þjónusta verk með efni og 

annað tilfallandi.

Áhugasamir senda umsókn á 
johann@jaidnadarmenn.is



Sviðsstjórar hjá Menntamálastofnun
Menntamálastofnun er ný stofnun sem stuðlar að framförum í þágu menntunar í samræmi við stefnu stjórnvalda, bestu þekkingu og alþjóðleg 
viðmið. Stofnunin sinnir víðtæku hlutverki við mat á menntun, þróar og miðlar námsgögnum til nemenda og veitir margskonar þjónustu við 
menntakerfið. Stofnunin tekur við ýmsum stjórnsýslu- og þjónustuverkefnum meðal annars frá Námsmatsstofnun og Námsgagnastofnun. 

Kjörorð Menntamálastofnunar er að nemendur fái notið bestu mögulegu menntunar og nýtir stofnunin til þess bestu fáanlegu gögn 
og þekkingu. Framtíðarsýnin er að Menntamálastofnun sé í fararbroddi á heimsvísu í öflun, mótun og miðlun gagna og þekkingar í þágu 
menntunar. Menntamálastofnun leggur áherslu á að vera í forystu við að nýta þekkingu í þágu framfara og nýjunga í menntun og að veita 
framúrskarandi þjónustu. Stofnunin skiptist í fjögur svið, matssvið, miðlunarsvið, þjónustusvið og verkefnasvið sem vinna sameiginlega að 
markmiðum stofnunarinnar. Lögð er áhersla á snarpa verkefnastjórnun, hönnunarhugsun og skapandi starf.

Auglýst er eftir sviðstjórum fyrir matssvið, miðlunarsvið og þjónustusvið sem ásamt stjórnendum verkefnasviðs og forstjóra mynda 
stjórnunarteymi sem vinnur að því að móta nýja stofnun og leggja grunn að framtíðarstarfi hennar. 

Lögð er áhersla á að sviðstjórar búi yfir hæfni í stjórnun og skipulögðum vinnubrögðum, hafi hæfileika til skapandi starfs og innleiðingar 
nýjunga og búi yfir góðum samskiptahæfileikum og leiðtogahæfni. Þeir hafi reynslu af mannaforráðum og að bera ábyrgð á verkefnaskilum.

Helstu verkefni:

Stjórn gerðar og útgáfu námsgagna fyrir grunnskóla, þróun og 
miðlun rafræns efnis auk upplýsingamiðlunar, ráðgjöf við stjórnvöld, 
kynningar og leiðbeiningar fyrir skóla og almenning.

 › Gerð útgáfuáætlana og eftirfylgni með framgangi þeirra
 › Útboð og verksamningar, innkaup námsefnis, ritstjórn, val  

og ráðning höfunda
 › Hönnun og umsjón með framleiðslu útgáfuefnis á hinum  

ýmsu miðlum
 › Gæðamál, þróun og nýting námsefnis
 › Ráðgjöf fyrir stjórnvöld, kynning og leiðbeining fyrir skóla  

og almenning.

Menntunar- og hæfnikröfur

 › Háskólamenntun við hæfi, t.d. á sviði stjórnunar, uppeldis- og 
kennslufræða eða miðlunar 

 › Þekking og reynsla af bókaútgáfu og þróun og miðlun á rafrænu efni
 › Þekking og hæfni á nýjungum í miðlun og útgáfu gagna  

á ólíku formi.

Sviðsstjóri miðlunarsviðs

Helstu verkefni:

Stjórn fjármála, gæðamál, starfsmanna- og mannauðsmál, rekstur 
tölvu- og upplýsingakerfa og stoðþjónusta.

 › Gerð rekstraráætlana, bókhald, uppgjör, gerð ársreikninga  
og innra eftirlit

 › Þjónustuver, símavarsla, upplýsingamiðlun, útsendingar  
og dreifing, tölvu- og kerfisstjórn 

 › Gæða- og skjalastjórnun og samningagerð
 › Umsjón með vef Menntamálastofnunar, utanumhald og skráning 

upplýsinga í gagnagrunna
 › Innritun í framhaldsskóla og fleiri stjórnsýslu- og þjónustuverkefni
 › Umsjón með vinnuaðstöðu og eignum.

Menntunar- og hæfnikröfur

 › Háskólamenntun við hæfi, t.d. á sviði stjórnunar, fjármála  
og rekstrar, lögfræði, gæðastjórnunar og/eða mannauðsfræða

 › Þekking og reynsla af fjármálum, gæðastjórnun og 
mannauðsmálum er nauðsynleg

 › Þekking á upplýsingakerfum, s.s. fjámála-, birgða og sölukerfum 
er kostur.

Sviðsstjóri þjónustusviðs

Helstu verkefni:

Stjórn prófagerðar og námsmats, alþjóðlegar kannanir, ytra mat  
á skólum, öflun, greining og miðlun tölulegra gagna.

 › Gerð, fyrirlögn og úrvinnsla samræmdra prófa, aðgangsprófa 
háskóla og skimunarprófa 

 › Umsjón með og úrvinnsla alþjóðlegra kannana, svo sem  
PISA og TALIS

 › Ytra mat á skólum einkum leik-, grunn- og framhaldsskólum
 › Staðfesting námsbrautalýsinga framhaldsskóla, vottun námskráa 

í framhaldsfræðslu, viðurkenning einkaskóla á grunn- og 
framhaldsskólastigi og viðurkenning fræðsluaðila

 › Öflun, úrvinnsla og greining gagna um menntakerfið og miðlun 
þeirra til stjórnvalda, alþjóðlegra aðila, skóla og almennings

 › Ráðgjöf til opinberra aðila og leiðbeiningar til skólastjórnenda, 
kennara, nemenda og foreldra um nýtingu rannsókna til þróunar  
og stefnumótunar.

Menntunar- og hæfnikröfur

 › Háskólamenntun við hæfi, t.d. á sviði stjórnunar, sálfræði- og/eða 
félagsvísinda eða tölfræði og greiningar 

 › Þekking og reynsla af námsmati og prófagerð, gæðamati, 
greiningu og úrvinnslu prófa og tölulegra gagna

 › Þekking og hæfni á nýtingu greininga og prófa við umbætur  
í menntun.

Sviðsstjóri matssviðs

Umsóknir

Umsókn um starfið fylgi skrá yfir menntun og starfsferil, 
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu 
umsóknar með rökstuðningi fyrir hæfni viðkomandi í 
starfið ásamt upplýsingum um umsagnaraðila.

Umsókn sendist á skjalasafn@mms.is merkt: Sviðsstjóri. 
Öllum umsóknum verður svarað.  
Launa- og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningum 
ríkisstarfsmanna.

Nánari upplýsingar veitir Arnór Guðmundsson, forstjóri,  í 
síma 514-7500, netfang:  
arnor.gudmundsson@mms.is

Umsóknafrestur er til og með 4. september 2015.
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TÆKIFÆRI TIL AÐ 
ÖÐLAST VERÐMÆTA

Samtök iðnaðarins leita eftir 
þremur meistaranemum 
til að sinna �ölbreyttum 
verkefnum undir leiðsögn 
sérfræðinga samtakanna 
á hinum ýmsu sviðum.

Ertu �ölhæfur laganemi? 
•  Greining og úrlausn lögfræðilegra álitaefna 
   á ýmsum sviðum
•  Gerð umsagna og minnisblaða 
•  Framúrskarandi færni í rituðu máli er nauðsyn

Ertu glöggur greinandi?
•  Vinna með hagtölur og tölfræði
•  Greiningarvinna, úrvinnsla og skýrsluskrif
•  Framsetning upplýsinga á áhrifaríkan hátt

Ertu góður tengill?
•  Verkefnastjórnun og innri markaðssetning
•  Miðlun upplýsinga á áhrifaríkan og frjóan hátt
•  Vinna við samfélagsmiðla og vefsíður

Við bjóðum:
•  handleiðslu fagmenntaðra mentora
•  möguleika á að byggja upp ö�ugt tengslanet
•  spennandi leið til að kynnast íslensku atvinnulí�
•  þátttöku í að móta kre�andi og áhugaverð 
   verkefni

Við væntum þess að þið:
•  stundið meistaranám á sviði sem nýtist 
   í ofangreindum verkefnum
•  ha�ð brennandi áhuga á íslensku atvinnulí�
•  séuð lausnamiðuð, ha�ð góða samskiptafærni, 
   sýnið frumkvæði og getið unnið sjálfstætt
•  ha�ð góða þekkingu á tölvutækni 
   og samskiptanetum
•  búið y�r góðri kunnáttu í íslensku, 
   ensku og skandinavísku

Starfshlutfallið er 40–50% í 6–9 mánuði. 
Star�ð getur ha�st um miðjan september.

Umsóknum skal skila rafrænt á netfangið 
starfsnam@si.is fyrir 30. ágúst nk. 
Náms- og starfsferilsskrá þarf að fylgja, 
sem og greinargerð um hvers vegna áhugi 
er á viðkomandi star�.

Samtök iðnaðarins eru stærstu atvinnurekenda- 
samtök á Íslandi og þjónusta breiðan hóp fyrir- 
tækja, allt frá hefðbundnari iðnfyrirtækjum 
til kvikmynda- og leikjaframleiðenda.
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Kennsluþróunarstjóri – lektor 
Heilbrigðisvísindasvið Háskóla Íslands leitar að öflugum einstaklingi með 
brennandi áhuga á kennslumálum til að móta nýtt, tímabundið 50%, 
starf á sviði kennslufræða í heilbrigðisvísindum. Viðkomandi mun gegna 
starfi lektors.

Helstu verkefni:
Kennsla og ráðgjöf á sviði kennsluhátta 
og -þróunar

Kennsluþróun á Heilbrigðisvísindasviði

Rannsóknir á kennsluháttum

Skipulagning og umsjón með námi í kennslu- 
fræðum fyrir nemendur og kennara á sviðinu, 
í samstarfi við Kennslumiðstöð Háskóla Íslands

Seta í Kennslumálanefnd Heilbrigðisvísindasviðs

Menntunar- og hæfniskröfur:
Doktorspróf á sviði heilbrigðisvísinda eða í 
fræðigrein sem tengist heilbrigðisvísindagreinum

Nám á sviði kennslufræða háskólastigsins er 
æskilegt

Haldgóð reynsla af kennslu og rannsóknum

Frumkvæði og lipurð í samskiptum

Sjálfstæði í vinnubrögðum og hæfileiki til að 
vinna vel með ólíkum hópum

Góð tungumálakunnátta og færni á sviði 
upplýsingatækni í kennsluUmsóknarfrestur er til 7. september 2015.

Frekari upplýsingar um starfið veitir Heiður 

Reynisdóttir verkefnisstjóri á skrifstofu 

Heilbrigðisvísindasviðs, í síma 525 5442 eða 

með tölvupósti á netfangið hr@hi.is. 

Nánari upplýsingar um starfið má finna 

á www.hi.is/laus_storf

BIFVÉLAVIRKI / VÉLVIRKI ÓSKAST
Á ATVINNUTÆKJAVERKSTÆÐI VOLVO   

 
Vegna aukinna umsvifa leitum við að bifvélavirkja / vélvirkja vönum 

viðgerðum á vörubílum og rútum á atvinnutækjaverkstæði Volvo 
hjá Brimborg.

Kynntu þér starfið nánar og sæktu um í dag á volvotrucks.is
Nánari upplýsingar gefur Jóhann Rúnar í síma 5157072

Umsóknarfrestur er til 1. september 2015

 

VÉLVIRKI / VÉLSTJÓRI ÓSKAST
Á ATVINNUTÆKJAVERKSTÆÐI VOLVO   

 
Vegna aukinna umsvifa leitum við að vélvirkja / vélstjóra vönum viðgerðum 

 á vinnu- og bátavélum á atvinnutækjaverkstæði Volvo hjá Brimborg.

Kynntu þér starfið nánar og sæktu um í dag á volvoce.is 
Nánari upplýsingar gefur Jóhann Rúnar í síma 5157072

Umsóknarfrestur er til 1. september 2015

 

  Sæktu um
í dag!

Sæktu um 
í dag!

Störf á Keflavíkurflugvelli
ACE Handling óskar eftir að ráða til sín starfsfólk í innritun, við þrif á flugvélum og í 
hlaðdeild & load control. Bæði fullt starf og hlutastörf í boði. Reynsla í flugtengdum 
störfum æskileg. Umsóknarfrestur er til og með 30.ágúst og skulu ferilskrár ásamt

Ljósmynd sendar á alma@bikf.is.

ACE Handling

Hlaðdeild
Lágmarksaldur 18 ára,  
almennökuréttindi,  
vinnuvélaréttindi æskileg,  
íslensku- og/eða enskukunnátta.

Ræsting flugvéla
Lágmarksaldur 18 ára, 
Íslensku- og/eða enskukunnátta.

Innritun
Lágmarksaldur 20 ára,
enskukunnátta skilyrði.
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Ertu brosandi og þjónustulundaður einstaklingur með mikla reynslu af vinnumarkaði? 

Hjá Bauhaus erum við alltaf með viðskiptavininn í fyrsta sæti þar sem markmiðið er að veita 
sem allra bestu þjónustu. Eitt mikilvægasta verkefni starfsmanna Bauhaus er að þjónusta 
viðskiptavininn með bros á vör. 

Ef þú ert góður samstarfsmaður með létta lund og hraðar hendur skaltu endilega hafa 
samband. 

BAUHAUS er ein af stærstu verslunarkeðjum á byggingasviði í Evrópu 
og rekur fleiri en 220 verslanir í 16 löndum. Hjá BAUHAUS er viðskipta-
vinurinn alltaf í öndvegi, stjórnendur eru virkir og hvetja sitt fólk til dáða.

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

Upplýsingar veitir:
Sverrir Briem
sverrir@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 31. ágúst 2015. 

Bauhaus leitar að frábæru fólki á  
öllum aldri í full störf og hlutastörf!
Starfsfólk á kassa og sölumenn í verslun 

Upplýsingar veitir:
Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is

Nánari upplýsingar um störfin 
og kröfur til umsækjenda eru á 
heimasíðum Hagvangs 
www.hagvangur.is og Rauða 
krossins á Íslandi www.redcross.is     

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 
31. ágúst nk.

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

Helstu verkefni
• Dagleg verkstjórn á sviðinu
• Samskipti við systurfélög á vettvangi hjálpar-og   
 mannúðarstarf
• Samskipti við aðra innlenda og erlenda samstarfsaðila
• Áætlanagerð og ábyrgð á fjárhagsáætlun sviðsins

Helstu verkefni
• Réttaraðstoð við hælisleitendur á lægra og æðra stjórnsýslustigi
• Undirbúningur dómsmála
• Samskipti við samstarfsaðila innan lands og utan 
• Þátttaka í málsvarastarfi í þágu hælisleitenda
• Þátttaka og stuðningur við annað starf Rauða krossins í   
 málaflokknum

Sviðsstjóri hjálpar-  
og mannúðarsviðs Lögfræðingur

Rauði krossinn á Íslandi óskar eftir að ráða í tvær stöður 

Húsfélagið Árskógum 6 - 8 þar sem íbúar eru 60 ára og eldri, óskar eftir að ráða húsvörð til starfa.  

Starfinu fylgir 93 m2 3ja herbergja íbúð og er búseta þar skilyrði.

Leitað er að einstaklingi sem er:

•  Handlaginn og lipur í samskiptum

•  Reglusamur og samviskusamur 

•  Þjónustulundaður og reyklaus

Húsvörður heyrir undir hússtjórn. Helstu verkefni hans eru þrif, umsjón og eftirlit með húseigninni, umhirða 

lóðar, minniháttar viðhald, umsjón með verktökum ásamt aðstoð við íbúa hússins.
SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

Upplýsingar veitir:
Kristín Guðmundsdóttir
kristin@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 1. september nk.

Húsvörður 109 Reykjavík
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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

LÖGFRÆÐINGUR 
LAUS ER TIL UMSÓKNAR STAÐA LÖGFRÆÐINGS HJÁ PERSÓNUVERND 

Persónuvernd er 
sjálfstæð ríkisstofnun 
sem annast eftirlit með 
framkvæmd laga nr. 
77/2000 um 
persónuvernd og 
meðferð persónu-
upplýsinga og reglna 
settra samkvæmt þeim. 
Persónuvernd úrskurðar í 
ágreiningsmálum um 
vinnslu persónu-
upplýsinga og mælir fyrir 
um ráðstafanir að því er 
varðar tækni, öryggi og 
skipulag vinnslu 
persónuupplýsinga. Þá 
leiðbeinir Persónuvernd 
þeim sem ráðgera að 
vinna með persónu-
upplýsingar. 
 

STARFSSVIÐ OG HELSTU VERKEFNI:  MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR: 

• Almenn lögfræðistörf, m.a. vinna 
að úrskurðum í ágreiningsmálum 
og álitum 

• Almenn afgreiðsla fyrirspurna 
• Undirbúningur og vinna við tillögur 

að endurskoðun eða breytingu á 
lögum og reglugerðum 

• Þátttaka í erlendu samstarfi 
• Önnur verkefni sem forstjóri kann 

að fela starfsmanni og tengjast 
starfsemi stofnunarinnar 

 
 

• Embættis- eða meistarapróf í lögfræði 
• Gott vald á íslensku og ensku og færni til 

að tjá sig í ræðu og riti. Þekking á einu 
Norðurlandamáli er kostur.  

• Sjálfstæði, nákvæmni og ögun í 
vinnubrögðum 

• Frumkvæði, ábyrgð og metnaður til að ná 
árangri í starfi 

• Góð samskiptahæfni og lipurð í 
mannlegum samskiptum 

Um fullt starf er að ræða og æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 
Umsókn ásamt ferilskrá og kynningarbréfi, þar sem gerð er grein fyrir ástæðu 
umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið, skal senda á netfangið 
postur@personuvernd.is.  
 
Umsóknarfrestur er til og með 14. september nk. Laun taka mið af kjarasamningi 
ríkisins við viðeigandi stéttarfélag.  
 
Nánari upplýsingar veitir Alma Tryggvadóttir, settur forstjóri, í síma 510-9600. 

Persónuvernd, Rauðarárstíg 10, 105 Reykjavík  
www.personuvernd.is 

 

Starfsreynsla innan stjórnsýslunnar er æskileg sem og reynsla af ritun úrskurða og gerð 
stjórnvaldsákvarðana. 

Helstu verkefni:
Stuðningur við íbúa, aðstandendur og starfsmenn í samstarfi 
við aðra fagaðila.
Heldur utan um fræðslu til starfsmanna.
Hefur umsjón með starfsdögum starfsmanna.

Menntun og hæfniskröfur:
Félagsráðgjafamenntun
Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
Lipurð í mannlegum samskiptum
Áhugi á þverfaglegri teymisvinnu
Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti

Um er að ræða 50% stöðu.

Hreyfihamlaðir einstaklingar eru hvattir til að sækja um starfið.

Umsókn með upplýsingum um menntun og starfsreynslu  
berist til Tryggva Friðjónssonar framkvæmdastjóra Sjálfsbjargar 
heimilisins á netfangið tryggvi@sbh.is fyrir sunnudaginn 
6. september 2015.

Laun ráðast af samningum Félagsráðgjafafélags Íslands við 
Samtök fyrirtækja í velferðarþjónustu.

Sjálfsbjargarheimilið rekur búsetuþjónustu og fleiri starf-
semisþætti í Sjálfsbjargarhúsinu að Hátúni 12, 105 R. Sjálfs-
bjargarheimilið hlaut útnefninguna Stofnun ársins 2014 og 
hafði þar áður verið valin fjórum sinnum sem fyrirmyndar-
stofnunun af SFR – stéttarfélagi í almannaþjónustu, sjá tengil:  
http://sfr.is/kannanir-sfr/stofnun-arsins/stofnun-arsins-2014/

Félagsráðgjafi óskast til starfa hjá 
Sjálfsbjargarheimilinu

Yfirlæknir Heilsugæslustöðvarinnar á Akranesi

Stöður heilsugæslulækna

Auglýst er að nýju staða yfirlæknis Heilsugæslustöðvarinnar á Akranesi, áður með fresti til 15. ágúst s.l.
Sérfræðimenntun í heimilislækningum er skilyrði ásamt staðgóðri reynslu af stjórnunarlegum verkefnum. Vaktskylda fylgir 

starfinu svo og þátttaka í kennslu heilbrigðisstétta.
Lögð er áhersla á faglegan metnað, jákvæðni og sveigjanleika. Lipurð og áreiðanleiki í samskiptum eru skilyrði.  Áskilinn 
er réttur til að hafna umsóknum frá einstaklingum sem ekki teljast uppfylla framangreind skilyrði.
Leitað er að áhugasömum einstaklingi sem er reiðubúinn að takast á við endurskipulag og þróun nútímalegrar þjónustu 
á heilsugæslusviði þar sem leiðarljós er lýðheilsa og forvarnir. 

Auglýstar eru að nýju lausar stöður heilsugæslulækna við Heilsugæslustöðina á Akranesi, áður með fresti til  
15. ágúst s.l. Sérfræðimenntun í heimilislækningum er æskileg eða staðgóð reynsla af læknisstörfum á heilsugæslu-
viði. Vaktskylda fylgir starfinu svo og þátttaka kennslu heilbrigðisstétta.
Lögð er áhersla á faglegan metnað, jákvæðni og sveigjanleika. Lipurð og áreiðanleiki í samskiptum eru skilyrði.  
Áskilinn er réttur til að hafna umsóknum frá einstaklingum sem ekki teljast uppfylla framangreind skilyrði.
Umsóknareyðublað er að finna á heimasíðu Embættis landlæknis, www.landlaeknir.is undir flipanum útgefið efni. 
Umsóknarfrestur um störfin er til 18. september 2015.  Upplýsingar gefa: Þórir Bergmundsson, 
framkvæmdastjóri lækninga, s. 432 1000, netfang thorir.bergmundsson@hve.is  og 
Guðjón S. Brjánsson, forstjóri í s. 432 1010, netfang gudjon.brjansson@hve.is     
Vakin er athygli á möguleika fyrir 2 – 3 áhugasama heilsugæslulækna að koma til starfa og fá tækifæri til að 
móta og þróa starfsemina í ljósi ýmissa hugmynda um aukið samstarf við sveitarfélagið á sviði heilbrigðis- og 
félagsþjónustu.

Akranes er stærsta bæjarfélagið á Vesturlandi en þar búa tæplega 7000 manns. Hröð íbúafjölgun hefur verið á Akranesi síðasta áratuginn en það tekur aðeins um 40 mínútur að keyra 
frá Reykjavík upp á Akranes ef farið er um Hvalfjarðargöng. Reglubundnar strætisvagnaferðir eru á milli Akraness og Reykjavíkur. Yfirbragð bæjarins er friðsælt og barnvænt. Stofnanir 
bæjarins eru rómaðar fyrir gott faglegt starf og íþrótta- og menningarlíf er í miklum blóma. Frábær aðstaða er til útivistar, meðal annars með 18 holu golfvelli.
Þjónustusvæði heilsugæslustöðvarinnar er Akraneskaupstaður og Hvalfjarðarsveit og íbúafjöldi er um 7,600.  Á stöðinni starfa 4-5 heilsugæslulæknar auk 7 hjúkrunarfræðinga í  
ungbarna- og mæðravernd, heimahjúkrun, skólahjúkrun, heilsueflandi móttöku og öðrum almennum og sérstökum verkefnum. Næringarfræðingur, sálfræðingar og iðjuþjálfi starfa í  
tengslum við heilsugæslustöðina. Við stöðina er starfar sérhæft teymi fagfólks við greiningu hegðunar- og þroskafrávika barna.
Heilsugæslustöðin er hluti af Heilbrigðisstofnun Vesturlands sem tók til starfa 1. janúar 2010 og samanstendur að auki af starfsstöðvum í Borgarnesi, Stykkishólmi, Grundarfirði, Ólafsvík, 
Búðardal, Hólmavík og Hvammstanga.  

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

Hluti af atvinnulífinu

www.n1.is facebook.com/enneinn
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Nánari upplýsingar um störfin veitir Dagur Benónýsson  
í síma 440 1030 eða 862 6557

Höfuðborgarsvæðið:
Óskum eftir að ráða starfsfólk til starfa við bílaþjónustu  
N1 á höfuðborgar svæðinu. 

Hæfniskröfur:
• Reynsla og þekking á smur- og hjólbarðaþjónustu
• Rík þjónustulund
• Samskiptahæfni
• Vönduð vinnubrögð
• Reglusemi og stundvísi

Langitangi Mosfellsbæ:
N1 óskar eftir að ráða vanan starfsmann á hjólbarðaverkstæði 
sitt á Langatanga í Mosfellsbæ.

Hæfniskröfur:
• Reynsla og þekking á smur- og hjólbarðaþjónustu
• Rík þjónustulund
• Samskiptahæfni
• Vönduð vinnubrögð
• Reglusemi og stundvísi

Bílaþjónusta N1 
leitar að liðsstyrk

Hjólbarðaverkstæði N1 hafa öll hlotið vottun samkvæmt gæðakerfi Michelin, en þá vottun fá eingöngu þau hjólbarðaverkstæði 
sem uppfylla ströngustu gæðakröfur Michelin.



Kranamenn óskast
Óskum eftir öflugum kranamönnum með meirapróf og réttindi til að 

stjórna 65tm og 72tm bílkrönum. Mikill kostur að geta gripið í hamar, 

borvél og fleiri hefðbundin tæki og tól.

 
Smiðir og verkamenn óskast
Óskum eftir iðnmenntuðum smiðum og verkamönnum í reisingu 

stálgrindarhúsa. Leitum að metnaðarfullum, duglegum og 

sjálfstæðum aðilum með reynslu sem geta hafið störf sem fyrst eða 

með haustinu.

Bílstjórar með meirapróf
Óskum eftir reglusömum og duglegum bílstjórum til aksturs á fóðri, 

gámum og fleiru, sem þurfa að vera reiðubúnir í langkeyrslu og stöku 

gistingu á landsbyggðinni.

Landstólpi     Gunnbjarnarholti     801 Selfoss
landstolpi@landstolpi.is     www.landstolpi.is

Umsóknir ásamt ferilskrá skulu eingöngu sendar með 
tölvupósti á landstolpi@landstolpi.is fyrir 15. september.

Landstólpi er vaxandi fyrirtæki með kjarnastarfsemi í heildsölu og smásölu 
landbúnaðarvara og byggingu stálgrindarhúsa. Hjá fyrirtækinu starfa 25 manns.

Domus Medica óskar eftir að ráða móttökuritara 
í 100% starf (09:00-17:00) og 50% starf (09:00-
13:00). Í boði er skemmtilegt og krefjandi starf 
sem felst m.a. í símsvörun, skráningu tíma pantana 
og móttöku sjúklinga. Við leitum af jákvæðum 
einstaklingi með ríka þjónustulund sem býr yfir 
almennri tölvukunnáttu og góðri ensku kunnáttu. 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf fljótlega.

Áhugasamir vinsamlega sendið umsókn og 
ferilskrá fyrir 5. september á tölvupóstfangið 
domusmedica@domusmedica.is

MÓTTÖKURITARI

Helstu verkefni og ábyrgð
•	 Umsjón	og	ráðgjöf	varðandi	félags-	og	frístundastarf	í			
	 hverfunum	og	stuðla	að	eflingu	þeirra
•	 Stuðla	að	þátttöku	íbúa	í	félags-	og	frístundastarfi	sem	og	sam	
	 félagsverkefnum
•	 Vinna	að	jákvæðri	uppbyggingu	félagsauðs	í	hverfunum.
•	 Þátttaka	í	stefnumörkun	um	félags-	og	frístundamál	hverfanna.
•	 Þátttaka	í	framkvæmd	forvarnarstefnu	Reykjavíkurborgar	og		
	 umsjón	með	forvörnum	í	hverfunum.
•	 Starfar	með	hverfisráðum	að	ýmsum	hverfatengdum	verkefnum.
•	 Byggja	upp	og	leiða	samstarf	á	milli	stofnanna,	félagasamtaka	og		
	 einstaklinga	í	hverfunum	um	ýmis	hverfistengd	verkefni
•	 Ber	ábyrgð	á	miðlun	upplýsinga,	s.s.	á	heimasíðu	Miðgarðs
	 Þatttaka	í	þverfaglegri	vinnu
•	 Umsjón	með	lýðræðisverkefnum.	

Menntunar og hæfniskröfur:
•	 Háskólamenntun	sem	nýtist	í	starfi.	Framhaldsmenntun	æskileg.
•	 Þekking	og	reynsla	af	samfélagsvinnu	og	frístundastarfi.	
•	 Framúrskarandi	hæfni	í	mannlegum	samskiptum.
•	 Frumkvæði,	nákvæmni	og	sjálfstæði	í	starfi
•	 Hæfni	til	að	tjá	sig	í	ræðu	og	riti	á	íslensku

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

Umsóknarfrestur er til 05.09. 2015

Launakjör	eru	samkvæmt	kjarasamningi	Reykjavíkurborgar	og	Starfsmannafélags	Reykjavíkurborgar.

Nánari	upplýsingar	veitir	Ingibjörg	Sigurþórsdóttir	í	síma	411-1400	eða	með	því	að	senda	fyrirspurn	á		
ingibjorg.th.sigurthorsdottir@reykjavik.is

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um störfin á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf 

Verkefnastjóri félagsauðs og frístunda í Miðgarði,  
þjónustuMiðstöð grafarVogs og kjalarness

Velferðarsvið

Miðgarður, þjónustuMiðstöð grafarVogs og kjalarness auglýsir eftir Verkefnastjóra félagsauðs og frí-
stunda. uM er að ræða fullt starf.

Emmessís ehf. leitar að:
Lagermanni með lyftarapróf og reynslu af birgðahaldi. 
Helstu verkefni eru 
tiltekt pantana, 
utanumhald á lager, 
talningar og frágangur á vörum. 
Við leitum að duglegum einstaklingi með góða  
þjónustulund. 
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Bílstjóra með meirapróf og góða þjónustulund við sölu og 
dreifingu á vörum fyrirtækisins.  
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Umsóknir sendist á ragnar@emmessis.is eigi síðar en 
föstudaginn 4. september 2015.
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www.vedur.is
522 6000

Snjóathuganir á Ólafsvík
Veðurstofa Íslands er opinber stofnun 
sem heyrir undir umhverfis- og auðlinda-
ráðuneytið. Hjá stofnuninni starfa um 
130 manns með fjölbreytta menntun og 
starfsreynslu sem spannar mörg fræða-
svið. Auk þess starfa um 120 manns við 
athugana- og eftirlitsstörf víðsvegar um 
landið. Hlutverk stofnunarinnar er öflun, 
varðveisla og  úrvinnsla gagna, sem og 
miðlun upplýsinga á helstu eðlisþáttum 
jarðarinnar, þ.e. lofti, vatni, jörð, snjó, 
jöklum og hafi. Starfsemin fer fram á fjórum 
sviðum: Eftirlits- og spásviði, Athugana- og 
tækni sviði, Úrvinnslu- og rannsóknasviði, 
Fjár mála- og rekstrarsviði og Skrifstofu 
for stjóra. Nánari upplýsingar um stofnunina 
má finna á heimasíðu hennar www.vedur.is

Gildi Veðurstofunnar eru þekking, 
áreiðanleiki, framsækni og samvinna. 
Ráðningar hjá stofnuninni munu taka 
mið af þessum gildum.

Veðurstofa Íslands óskar eftir að ráða snjó 
athugunar mann til starfa á Ólafsvík. Um er að 
ræða hlutastarf í tímavinnu, sem alla jafna er 
unnið á tímabilinu 15. október til 15. maí.

Snjóathugunarmaður fylgist með snjóalögum 
og veðri í nágrenni við sitt byggðalag og 
aðstoðar við að meta yfirvofandi hættu á snjó
flóð um. Einnig sinnir snjóathugunar maður 
reglulegum mælingum á snjó, mælir snjó flóð 
sem falla og skrifar um þau skýrslur.

Umsækjandi verður að þekkja vel til veður og 
snjóaðstæðna á Ólafsvík. Hann verður að geta 
gert snjóathuganir til fjalla, jafnvel við erfiðar 
aðstæður, og starfað undir miklu álagi þegar 
hættuástand skapast. Nýr starfsmaður mun fá 
þjálfun í öryggisatriðum sem tengjast starfinu 
og mati á snjóflóðahættu. 

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf í 
byrjun október.

Laun taka mið af kjarasamningum ríkisins og 
viðeigandi stéttarfélags.

Nánari upplýsingar um starfið veita 
Harpa Grímsdóttir, fagstjóri ofanflóðavár 
(harpa@vedur.is) og Borgar Ævar Axelsson, 
mannauðsstjóri (borgar@vedur.is) í síma  
522 6000.

Umsóknarfrestur er til og með 
7. september nk.

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að 
sækja um starfið á www.starfatorg.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

• Ákveða, skipuleggja og veita 
hjúkrunarmeðferð í samráði við 
skjólstæðing og bera ábyrgð á 
meðferð

• Skipuleggja og veita fræðslu til 
sjúklinga og aðstandenda

• Þátttaka í teymisvinnu

Við sækjumst eftir hjúkrunarfræðingum sem búa yfir þekkingu og reynslu sem og nýútskrifuðum 
hjúkrunarfræðingum. Deildin sinnir sjúklingum eftir aðgerð á heila, mænu og taugum auk 
þjónustu við sjúklinga með stoðkerfisvandamál og eftir liðskiptaaðgerðir. 
Kjörið tækifæri til að kynnast gefandi og einstaklingshæfði hjúkrun sjúklinga sem þurfa mikla 
og flókna umönnun. 
Boðið verður upp á sérstakt starfsþróunarár fyrir nýútskrifaða hjúkrunarfræðinga næsta haust 
í formi fyrirlestra, umræðufunda, handleiðslu og ráðgjafar.

Hæfnikröfur

• Faglegur metnaður og ábyrgð 
í starfi

• Jákvætt viðmót og góðir 
samskiptahæfileikar

• Íslenskt hjúkrunarleyfi

Nánar upplýsingar veitir Dröfn 
Ágústsdóttir, deildarstjóri, 
(drofna@landspitali.is, 824 5946).

Umsóknarfrestur er til
og með 7. september 2015. 

Starfshlutfall er 50-100% og eru 
störfin laus frá 15. sept. 2015 eða  
eftir nánara samkomulagi. 

Laun skv. kjarasamningi fjármála-
ráðherra og stéttarfélags.  
Sótt er um starfið rafrænt á;  
www.landspitali.is, undir „laus 
störf“. Öllum umsóknum verður 
 svarað. Tekið er mið af jafnréttis-
stefnu LSH við ráðningar á 
spítalanum. Umsókn fylgi náms- 
og starfsferilskrá.

HJÚKRUNARFRÆÐINGAR 

Heila-, tauga- og bæklunarskurðdeild

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á 
www.nordicvisitor.com/atvinna/ 
Umsóknarfrestur er 4. september 2015.

Starfsmaður í hvataferðadeild

Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu af sambærilegu starfi 
eða reynslu úr ferðaþjónustu. 

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

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

Nordic Visitor leitar eftir metnaðarfullum og kraftmiklum 
einstaklingi í hvataferðadeild fyrirtækisins til að sinna sölu 
og skipulagningu hvataferða og annarra viðburða. 

VILT ÞÚ SKAPA GÓÐAR MINNINGAR?

Virka óskar eftir starfsmanni í hlutastarf 
í fataefna- og bútasaumsdeild. 

Leitum eftir jákvæðum og þjónustuliprum 
einstaklingi á aldrinum 18 ára og upp úr! 

Upplýsingar í síma 825 0022, 
eða sendið umsókn á dagbjort@virka.is 

Virka óskar eftir starfsmanni í hlutastarf 
í fataefna- og bútasaumsdeild. 

Leitum eftir jákvæðum og þjónustuliprum 
einstaklingi á aldrinum 18 ára og upp úr! 

Upplýsingar í síma 825 0022, 
eða sendið umsókn á dagbjort@virka.is Vinsamlegast athugið - hentar ekki með skóla

Virka óskar eftir starfsmanni í hlutastarf 
í fataefna- og bútasaumsdeild. 

Leitum eftir jákvæðum og þjónustuliprum 
einstaklingi á aldrinum 18 ára og upp úr! 

Upplýsingar í síma 825 0022, 
eða sendið umsókn á dagbjort@virka.is 

Virka óskar eftir starfsmanni í hlutastarf 
í fataefna- og bútasaumsdeild. 

Leitum eftir jákvæðum og þjónustuliprum 
einstaklingi á aldrinum 18 ára og upp úr! 

Upplýsingar í síma 825 0022, 
eða sendið umsókn á dagbjort@virka.is Vinsamlegast athugið - hentar ekki með skólaEinnig sumarstarf í boði.

Afgreiðslustarf
Virka óskar eftir starfsmanni í hálfsdagsstarf.

Einnig er afleysingastarf í boði. 
Við leitum eftir jákvæðum og þjónustuliprum 

einstaklingi með einhverja þekkingu á saumaskap.

Upplýsingar í síma 825 0022 
eða sendið umsókn á dagbjört@virka.is

www.intellecta.is

Ráðgjöf
Að gera betur í dag en
í gær er drifkraftur
nýrra hugsana og betri
árangurs

Ráðningar Rannsóknir
Réttir starfsmenn í
réttum hlutverkum
ráða mestu um
árangur fyrirtækja

Rannsóknir auka
þekkingu og
gera ákvarðanir
markvissari

Velkomin á nýja heimasíðu Intellecta. Fjölbreytt störf í boði

Virka óskar eftir starfsmanni í hlutastarf 
í fataefna- og bútasaumsdeild. 

Leitum eftir jákvæðum og þjónustuliprum 
einstaklingi á aldrinum 18 ára og upp úr! 

Upplýsingar í síma 825 0022, 
eða sendið umsókn á dagbjort@virka.is 

Virka óskar eftir starfsmanni í hlutastarf 
í fataefna- og bútasaumsdeild. 

Leitum eftir jákvæðum og þjónustuliprum 
einstaklingi á aldrinum 18 ára og upp úr! 

Upplýsingar í síma 825 0022, 
eða sendið umsókn á dagbjort@virka.is Vinsamlegast athugið - hentar ekki með skóla

Virka óskar eftir starfsmanni í hlutastarf 
í fataefna- og bútasaumsdeild. 

Leitum eftir jákvæðum og þjónustuliprum 
einstaklingi á aldrinum 18 ára og upp úr! 

Upplýsingar í síma 825 0022, 
eða sendið umsókn á dagbjort@virka.is 

Virka óskar eftir starfsmanni í hlutastarf 
í fataefna- og bútasaumsdeild. 

Leitum eftir jákvæðum og þjónustuliprum 
einstaklingi á aldrinum 18 ára og upp úr! 

Upplýsingar í síma 825 0022, 
eða sendið umsókn á dagbjort@virka.is Vinsamlegast athugið - hentar ekki með skólaEinnig sumarstarf í boði.

Afgreiðslustarf
Virka óskar eftir starfsmanni í hálfsdagsstarf.

Einnig er afleysingastarf í boði. 
Við leitum eftir jákvæðum og þjónustuliprum 

einstaklingi með einhverja þekkingu á saumaskap.

Upplýsingar í síma 825 0022 
eða sendið umsókn á dagbjört@virka.is

Vélvirki eða vélfræðingur.
Myllan óskar að ráða vélvirkja eða vélfræðing til starfa 
í viðgerðardeild fyrirtæksins. Einnig kemur til greina að 

ráða duglegan einstakling án réttinga með góða  
starfsreynslu.

Meðal helstu verkefna:
•	 Viðhald	og	viðgerðir	á	framleiðsluvélum	og	búnaði.
•	 Bilanagreining
•	 Almenn	viðgerðarvinna
•	 Samskipti	við	framleiðsludeildir

Hæfniskröfur:
•	 Sveinspróf	eða	sambærileg	menntun	æskileg
•	 Frumkvæði	og	sjálfstæði	í	vinnubrögðum
•	 Skipulögð	vinnubrögð
•	 Almenn	tölvuþekking
	

Nánari	upplýsingar	um	starfið	gefur	Flóvent	Sigurðsson		
verkstjóri	í	s.	510	2300	og	flovent@myllan.is

Áhugasamir	fylli	út	atvinnuumsókn	á	vef	fyrirtækisins,		
myllan.is

Umsóknarfrestur er til 15. september 2015

Myllan er leiðandi fyrirtæki á íslenskum matvælamarkaði, sem 
sérhæfir sig í markaðssetningu og framleiðslu á brauðum, kökum 
og skyldum vörum fyrir neytendamarkað, hótel og veitingahús, 
mötuneyti og stofnanir. Myllan stefnir að því að uppfylla  
fjölbreyttar þarfir viðskiptavina sinna á sínu sviði með viðeigandi 
lausnum í hverju tilfelli.



| atvinna | LAUGARDAGUR  22. @

www.vedur.is
522 6000

Sérfræðingur í mælarekstri
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um 
að sækja um starfið á www.starfatorg.is.

Veðurstofa Íslands er opinber stofnun 
sem heyrir undir umhverfis- og auðlinda-
ráðuneytið. Hjá stofnuninni starfa um 
130 manns með fjölbreytta menntun og 
starfsreynslu sem spannar mörg fræða-
svið. Auk þess starfa um 120 manns við 
athugana- og eftirlitsstörf víðsvegar um 
landið. Hlutverk stofnunarinnar er öflun, 
varðveisla og  úrvinnsla gagna, sem og 
miðlun upplýsinga á helstu eðlisþáttum 
jarðarinnar, þ.e. lofti, vatni, jörð, snjó, 
jöklum og hafi. Starfsemin fer fram á fjórum 
sviðum: Eftirlits- og spásviði, Athugana- og 
tækni sviði, Úrvinnslu- og rannsóknasviði, 
Fjár mála- og rekstrarsviði og Skrifstofu 
for stjóra. Nánari upplýsingar um stofnunina 
má finna á heimasíðu hennar www.vedur.is

Gildi Veðurstofunnar eru þekking, 
áreiðanleiki, framsækni og samvinna. 
Ráðningar hjá stofnuninni munu taka 
mið af þessum gildum.

Veðurstofa Íslands auglýsir eftir sérfræðingi  
í mælarekstri, til starfa á Athugana- og 
tækni sviði, tímabundið starf í eitt ár. Sviðið 
sinnir marg þættu hlutverki fyrir langtíma 
náttúru fars- og auðlindarannsóknir og vöktun 
náttúruvár. Sviðið ber ábyrgð á frumskráningu 
allra mæligagna og gagnastraumum til innri 
og ytri viðskiptavina. Í boði er spennandi og 
krefjandi starf í hópi 25 starfsmanna við 
rekstur á viðamiklu mælikerfi sem telur yfir 
600 stöðvar, vítt og breytt um landið. 

Helstu verkefni 
Sérfræðivinna við mælarekstur, eftirlit og 
upp bygg ingu mælakerfa, ásamt miðlun 
mæli gagna og úrvinnslu. Starfið spannar 
mæla rekstur á sviði veðurmælinga, jarð eðlis - 
fræð legra mælinga og vatna mæl inga, auk 
annarra sértækra mælinga. Starfinu gæti 
einnig fylgt hlutverk á sviði gagna strauma, 
um þróun og endurnýjun gagna flutningsleiða.

Menntunar- og hæfniskröfur 
  Háskólanám á sviði, verkfræði, tæknifræði 

eða raunvísinda. Framhaldsnám (M.Sc) á 
framangreindum sviðum er kostur. 

  Farsæl reynsla á sviði mælareksturs og 
úrvinnslu mæligagna, gagnaumsýslu og 
streymi mæligagna er kostur. 

  Góð tölvuþekking. Reynsla á sviði forritunar 
mælitækja er kostur. 

  Þekking á viðhaldi og viðgerð mælitækja 
og eftirlit með sannprófun þeirra er kostur. 

  Færni í mannlegum samskiptum, 
frumkvæði og hæfni til að vinna sjálfstætt 
og í teymisvinnu. 

  Góð færni í íslensku og ensku. 
  Farsæl reynsla af ferðum í óbyggðum og 

ökuréttindi C1E er kostur. 

Laun taka mið af kjarasamningum ríkisins og 
viðeigandi stéttarfélags. 

Nánari upplýsingar um starfið veita 
Óðinn Þórarinsson, framvæmdastjóri 
Athugana- og tæknisviðs (odinn@vedur.is) 
og Borgar Ævar Axelsson, mannauðsstjóri 
(borgar@vedur.is) í síma 522 6000.

Umsóknarfrestur er til og með  
7. september nk.

Microsoft sérfræðingur

Þekking og reynsla af rekstri 
Microsoft lausna

Microsoft prófgráður og þekking á 
Skype for Business er kostur

Við óskum eftir sérfræðingum til að ganga til liðs við eitt stærsta og 

öflugasta rekstrarteymi landsins. Sérfræðingar Sensa sjá um úrlausn 

vandamála hjá viðskiptavinum, daglegan rekstur sértækra kerfa ásamt 

því að bera ábyrgð á lausnum og tölvukerfum valinna viðskiptavina.

Citrix sérfræðingur

Þekking og reynsla af rekstri 
XenApp og XenDesktop

Citrix prófgráður eru kostur, sér í 
lagi í virtualization

Sérfræðingar óskast!

Ef þú telur þig hafa það sem þarf til að ná árangri í krefjandi umhverfi þá vinsamlegast 

sendu okkur upplýsingar um þig á starf@sensa.is. Umsóknum þarf að skila inn fyrir 

1. september nk. Allar umsóknir eru meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.

Ármúla 31 – 108 Reykjavík – S. 425 1500 – www.sensa.is

Sensa er í fararbroddi í hýsingar-, rekstrar- og samskiptalausnum þar sem sterk liðsheild, hátt 

þekkingarstig og verðmæt viðskiptasambönd spila stórt hlutverk. Sensa er Cisco Gold Partner og 

stærsti sölu- og þjónustuaðili Cisco samskiptabúnaðar á Íslandi. Þá er Sensa eini samstarfsaðili 

Microsoft á Íslandi sem er með Premier samning. Mikil áhersla er lögð á velferð starfsmanna, góðan 

starfsanda og hvetjandi og skemmtilegt starfsumhverfi, m.a. með því að veita starfsmönnum 

tækifæri til að vaxa með þjálfun og símenntun. Sensa leggur áherslu á vönduð og fagleg 

vinnubrögð og hefur ávallt þarfir viðskiptavina í fyrirrúmi.

Réttindagæslumaður fatlaðs 
fólks á Austurlandi

Velferðarráðuneytið auglýsir lausa til umsóknar 
stöðu réttindagæslumanns fatlaðs fólks á  
Austurlandi skv. 4. gr. laga um réttindagæslu fyrir 
fatlað fólk nr. 88/2011 og reglugerð nr. 973/2012.  
Um hálft starf er að ræða 

Helstu verkefni réttindagæslumanns er að fylgjast 
með högum fatlaðs fólks, veita því nauðsynlegan 
stuðning við að leita réttar síns og koma með 
ábendingar til þjónustuaðila. 
Nánari upplýsingar um réttindagæslu er að finna á  
www.vel.is/rettindagaesla 

MenntunAR- og HæfniskRöfuR
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
• Þekking og áhugi á réttindum fatlaðs fólks.
• Reynsla af starfi með fötluðu fólki.
• Þekking á mismunandi tjáskiptaleiðum  
 fatlaðs fólks.
• Færni til að vinna sjálfstætt og skipulega
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Þekking á stjórnsýslu er  kostur 

Um launakjör fer eftir kjarasamningi fjármála- og 
efnahagsráðherra og Félags háskólamenntaðra 
starfsmanna Stjórnarráðsins. Æskilegt er að  
viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Ráðuneytið 
hvetur karla jafnt sem konur til að sækja um starfið.

Nánari upplýsingar um starfið veitir  
Halldór Gunnarsson, halldor.gunnarsson@vel.is 
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og starfs-
feril skulu berast velferðarráðuneytinu, Hafnarhús-
inu við Tryggvagötu, 150 Reykjavík eða á netfangið:  
postur@vel.is eigi síðar en 7. september nk.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu hefur verið tekin. Umsóknir gilda í sex 
mánuði frá lokum umsóknarfrests.

Velferðarráðuneytinu, 22. ágúst 2015.

Starfsmaður á skrifstofu
Steypustöðin ehf. óskar eftir að ráða  

starfsmann á skrifstofu félagsins.

Helstu verkefni eru símsvörun og móttaka viðskiptavina, 
afstemmingar og ýmis tilfallandi skrifstofu- og  
bókhaldsstörf.

Leitað er að starfsmanni með þekkingu á bókhaldi og 
góða almenna tölvuþekkingu. Reynsla af notkun Navision 
er æskileg en ekki nauðsynleg.

Um er að ræða framtíðarstarf. 
Viðkomandi þarf að hafa ökuréttindi og náð 20 ára aldri.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Umsóknarfrestur er til og með 28. ágúst 2015

Umsóknum skal skilað til Önnu Stellu Guðjónsdóttir  
fjármálastjóra á netfangið anna@steypustodin.is

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun hefur 
verið tekin um ráðningu.
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kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

Gerðarsafn

· Starfsmaður í móttöku Gerðarsafns,   
 listasafn Kópavogs

Leikskólar

· Leikskólakennari í leikskólann Núp

· Sérkennari í leikskólann Núp

· Deildarstjóri í leikskólann Núp 

· Matráður afleysing í leikskólann Sólhvörf

· Leikskólakennarar í leikskólann Urðarhól

Grunnskólar

· Skólaliðar í dægradvöl Salaskóla

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 

Local opnar nýjan veitingastað að Reykjavíkurvegi 62 í Hafnarfirði á 
næstu dögum og okkur vantar duglegt og skemmtilegt fólk til starfa þar. 
Þau störf sem eru í boði eru bæði fullt starf á virkum dögum og hlutastarf 
á kvöldin og um helgar.

Umsækjandi þarf að vera eldri en 20 ár, vera fljót/ur að læra, vera 
skemmtileg/ur, vera með góða samskipta- og skipulagshæfileika og geta 
leyst hin ýmsu tilfallandi verkefni innan fyrirtækisins með bros á vör.
 
Umsækjandi þarf að hafa reynslu af sambærilegu starfi og hafa tvo 
meðmælendur sem eru tilbúnir að segja okkur hversu frábær viðkomandi er.
Góð laun og skemmtilegt starfsumhverfi í boði fyrir réttan aðila.

Ef þú hefur áhuga á að vinna með okkur þá endilega sendu okkur umsókn 
ásamt ferilskrá á thorbergur@localsalad.is og mundu að tiltaka hvaða 
starf þú ert að sækja um. 

Við hlökkum til að heyra frá þér

localsaladlocalsaladlocalsalad.is

LOCAL OPNAR Í HAFNARFIRÐI

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Verkefnastjóri Ríkiskaup Reykjavík 201508/849
Umsjónarmaður Þjóðskjalasafn Íslands Reykjavík 201508/848
Heimilislæknar Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201508/847
Yfirlæknir Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201508/846
Snjóathugunarmaður Veðurstofa Íslands Ólafsvík 201508/845
Sérfræðingur í mælarekstri Veðurstofa Íslands Reykjavík 201508/844
Sjúkraliði, heimahjúkrun Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri 201508/843
Hjúkrunarfræðingur/sjúkraliði Heilbrigðisstofnun Austurlands Borgarfj. eystri 201508/842
Verkefnastjóri Háskólinn á Akureyri Akureyri 201508/841
Sérfræðingur Umhverfisstofnun Akureyri/Egilsst 201508/840
Sérfræðingar Umhverfisstofnun, efnateymi Ýmsir staðir 201508/839
Aðstoð í mötuneyti Samgöngustofa Reykjavík 201508/838
Eftirlitsmaður í flugleiðsögudeild Samgöngustofa Reykjavík 201508/837
Geislafræðingur Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Keflavík 201508/836
Eftirlitsmaður við fyrirtækjaeftirlit Vinnueftirlitið Egilsstaðir 201508/835
Réttindagæslumaður fatlaðs fólks Velferðarráðuneytið Austurland 201508/834
Starfsmaður í ræstingum Alþingi, skrifstofa Reykjavík 201508/833
Aðalbókari Vegagerðin Reykjavík 201508/832
Símsvörun og alm. skrifst.störf Matvælastofnun Selfoss 201508/831
Lögreglumaður Lögreglustjórinn í Vestmannaeyjum Vestm.eyjar 201508/830
Hjúkrunarfræðingar LSH, heila-, tauga- og bækl.skurðd. Reykjavík 201508/829
Hjúkrunarfræðingur LSH, skurðlækningadeild Reykjavík 201508/828
Hjúkrunarfræðingur, næturvaktir LSH, HNE-, lýta og æðaskurðdeild Reykjavík 201508/827
Ljósmæður LSH, meðgöngu- og sængurlegudeild Reykjavík 201508/826
Sérfræðilæknir í endurhæf.lækn. LSH, endurhæfingardeild Grensási Reykjavík 201508/825
Sjúkraliði, næturvaktir LSH, skurð- og þvagfæraskurðdeild Reykjavík 201508/824
Deildarstjóri Stofnun Árna Magnúss. í ísl. fræðum Reykjavík 201508/823
Ræstingar/umsjón Háskólinn á Akureyri Akureyri 201508/822
Framkvæmdastjóri fjármála Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201508/821
Aðstoðarmaður í mötuneyti Veðurstofa Íslands Reykjavík 201508/820

 
 

 

Grunnskóli Grindavíkur óskar eftir 
kennurum og þroskaþjálfa til   

starfa næsta skólaár    
Umsóknarfrestur er til 4. september.  

Viðkomandi þurfa að geta hafið störf sem fyrst.        

Í Grunnskóla Grindavíkur eru lausar stöður sérkennara og 
þroskaþjálfa

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

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

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

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

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

HJÚKRUNARFRÆÐINGAR 

Skurðlækningadeild

Helstu verkefni og ábyrgð

• Ákveða, skipuleggja og veita 
hjúkrunarmeðferð í samráði við 
skjólstæðing og bera ábyrgð á 
meðferð

• Skipuleggja og veita fræðslu til 
sjúklinga og aðstandenda

• Þátttaka í teymisvinnu

Við sækjumst eftir hjúkrunarfræðingum sem búa yfir þekkingu og reynslu sem og 
nýútskrifuðum hjúkrunarfræðingum á bráðaskurðdeild. 
Kjörið tækifæri til að kynnast hjúkrun sjúklinga sem þurfa mikla og flókna umönnun. 
Boðið verður upp á sérstakt starfsþróunarár fyrir nýútskrifaða hjúkrunarfræðinga næsta 
haust í formi fyrirlestra, umræðufunda, handleiðslu og ráðgjafar.

Hæfnikröfur

• Faglegur metnaður og ábyrgð í 
starfi

• Jákvætt viðmót og góðir 
samskiptahæfileikar

• Íslenskt hjúkrunarleyfi

Nánar upplýsingar veitir Elín 
María Sigurðardóttir, deildarstjóri, 
(elinmsig@landspitali.is, 825 5914).

Umsóknarfrestur er til
og með 7. september 2015. 

Starfshlutfall er 50-100% og eru 
störfin laus frá 15. sept. 2015 eða 
eftir nánara samkomulagi. 

Laun skv. kjarasamningi fjár-
málaráðherra og stéttarfélags. Sótt 
er um starfið rafrænt á;  
www.landspitali.is, undir „laus 
störf“. Öllum umsóknum verður  
svarað. Tekið er mið af jafnréttis-
stefnu LSH við ráðningar á 
spítalanum. Umsókn fylgi náms- 
og starfsferilskrá.

HLUTI AF BYGMA

ALLT FRÁ GRUNNI AÐ GÓÐU HEIMILI 
SÍÐAN 1956

HÚSASMIÐJAN Í BORGARNESI 
LEITAR AÐ ÖFLUGUM 
LIÐSMANNI

Umsóknir berist fyrir 31. ágúst n.k. 

til Gauta Sigurgeirssonar, rekstrarstjóra verslunarinnar á 

netfangið gauti@husa.is eða í síma 660 3019.

Öllum umsóknum verður svarað.

Viljum ráða metnaðarfullan og 
þjónustulundaðan starfmann til sölu- og 
afgreiðslustarfa í verslun okkar í Borgarnesi

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

Ábyrgðarsvið
• Sala, afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini
• Önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur
• Reynsla af afgreiðslustörfum kostur
• Þekking á málningar- og múrefnum kostur
• Samskiptahæfni, sjálfstæð og vönduð vinnubrögð

Metnaður
Þjónustulund
Sérþekking

Húsasmiðjan leggur metnað sinn í að 

veita fyrsta flokks þjónustu og hafa gott 

aðgengi að vörum sínum og starfsfólki.  

Það sem einkennir starfsmenn 

Húsasmiðjunnar eru eftirfarandi gildi:

SÖLUMAÐUR MAZDA 
Sölumaður fyrir nýja og notaða Mazda bifreiðar óskast til starfa 

hjá Brimborg í Reykjavík.  Krefjandi, fjölbreytt og spennandi starf 
fyrir metnaðarfullan og drífandi einstakling. 

Kynntu þér starfið nánar og sæktu um í dag á www.brimborg.is
Umsóknarfrestur er til 4. september 2015.

ATVINNA
RAFVIRKI

 
Vanur rafvirki sem getur unni sjálfstætt óskast til starfa.

Mikil vinna.

Umsóknir berist á netfangið
a.oskarsson@simnet.is eða í síma 892 3427.

VERKAMENN
Verkamenn óskast til eftirlits og umhirðu með færibandakerfi.

Unnið er á 12 tíma vöktum frá kl. 05:00 – 17:00.
Unnið er samkvæmt vaktakerfinu 2-2-3.

Umsækjendur þurfa að vera líkamlega hraustir
og góðir í mannlegum samskiptum.

Umsóknir berist á netfangið
a.oskarsson@simnet.is eða í síma 892 3427.

Umsækjendur þurfa að geta staðist bakgrunnsskoðun til að
mega vinna innan haftasvæðis Keflavíkurflugvallar.

A. Óskarsson verktaki ehf  
Reykjanesbæ

Starf skipulags- og  
byggingarfulltrúa.

Grundarfjarðarbær auglýsir starf byggingar- og  
skipulagsfulltrúa laust til umsóknar. 

Um er að ræða mjög spennandi starf í áhugaverðu samfélagi.     
Leitað er eftir öflugum og metnaðarfullum einstaklingi sem er 
reiðubúinn að þróa starfið á traustum grunni.   Byggingarfulltrúi 
ber m.a. ábyrgð á skráningu mannvirkja, úttektum, staðfestingu 
eignaskiptayfirlýsinga, gjaldtöku, skráningu, varðveislu og miðl-
un upplýsinga um mannvirki til íbúa.  

Um er að ræða 100% starf og er  
umsóknarfrestur til og með 3. september nk.

Samkvæmt auglýsingunni er starfssvið byggingarfulltrúa  
eftirfarandi:

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

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

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

Laun eru samkvæmt kjarasamningum stéttarfélaga við  
Samband íslenskra sveitarfélaga.

Umsækjendur eru beðnir um að senda umsókn á netfangið 
thorsteinn@grundarfjordur.is, eigi síðar en 3. september nk. 
Einnig er óskað eftir að umsækjendur tilgreini a.m.k. tvo 
umsagnaraðila í umsókn sinni. Nánari upplýsingar veitir  
Þorsteinn Steinsson, bæjarstjóri Grundarfirði í síma 4308500 
eða tölvupósti: thorsteinn@grundarfjordur.is.

Grundarfjarðarbær
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We’re looking for a creative Content writer that likes the challenge of digging into nerdy stuff like IP address 
management, DHCP and DNS, and other similar matters that relate to the backbone of company networks; 
transforming technical subject matters into humanly relevant messages that resonate with, engage and educate a 
variety of audiences.

 

All applications are strictly confidential and will be answered. Please send a CV with an introduction letter 
to careers@menandmice.com by September 1st, 2015. 

For further information please contact Men & Mice: tel. +354- 412-1500, careers@menandmice.com

Men & Mice, HQ in Iceland, offer solutions built to meet the challenges of DNS, DHCP & IP Address management in 
large and growing computer networks through simplified and streamlined IP Address management administration. 
Customers of Men & Mice include Microsoft, Intel, Intuit, Xerox, HP, IMF, Sprint, Nestlé, Unilever to name a few.

menandmice.com

Creative Content Writer

        Education and experience
        Demonstrate stellar storytelling ability, with written and 
        verbal communication skills and a keen eye for detail.
        Excellent command over English, especially    
        conversational English.
        Must be a quick learner, detailed and organized, result   
        oriented, and have an affinity for technology. 
        Must have experience or education in English,   
        Communications, Technology or in similar fields.

        Essential duties & responsibilities
        Research, write and edit material for  
        marketing communications 
        including print and online articles,   
        white papers, case studies, blog   
        posts, website content, newsletters, 
        info graphics and more.

SÖLUFÓLK Í VERSLUN FULLT STARF

Ert þú eldhress, drífandi og með ríka þjónustulund?

Þá ert þú starfskrafturinn sem við viljum vinna með.

Aðalverkefnin eru ráðgjöf, sala og þjónusta við 

viðskiptavini ásamt vöruframsetningu.

jens@byggtogbuid.is 
svarar umsóknum 
til 31. ágúst

Hæfniskröfur:

• Reynsla af verslunarstörfum

• Nákvæmni og sjálfstæði í vinnubrögðum

• Brennandi áhugi á sölumennsku

• Þolinmæði, stundvísi og skipulagshæfileikar

KRINGLUNNI • SÍMI 568 9400 • BYGGTOGBUID.IS

ht.is

Hvetjum alla sem uppfylla þessi skilyrði og hafa 
áhuga á auglýstum störfum til þess að fylla út 
rafræna umsókn á heimasíðu okkar www.ht.is/starf

MARKAÐSFULLTRÚI
Óskum eftir markaðsfulltrúa sem aðstoðar við markaðssetningu 
fjölmargra vöru merkja. Starfið felur í sér  vöruframsetningu, umsjón 
með samfélagsmiðlum og vef síðum ásamt textaskrifum, þýðingum 
og öðrum sölu- og markaðstengdum verkefnum. Brennandi áhugi og 
reynsla af markaðsmálum og samfélagsmiðlum æskileg ásamt reynslu 
af notkun þeirra. Sköpunar- og drifkraftur er æskilegur sem og hæfni til 
að vinna undir álagi. Góð íslensku- og enskukunnátta er nauðsynleg.

Heimilistæki var stofnað 
árið 1962 og er í dag 
leiðandi fyrirtæki í sölu á 
raf- og heimilistækjum á 
Íslandi. Starfræktar eru 7 
verslarnir um land allt undir 
merkjum Heimilistækja. 

Boðið er upp á vandaðar 
vörur frá fjölda virtra 
framleiðanda á borð við 
Philips, Whirlpool, Kenwood, 
Denon, Nikon, DeLonghi, 
Braun, Panasonic, NAD, 
Beko og Vestfrost.

Glófi ehf. leitar að metnaðarfullum 
einstaklingum til að vinna að  
framleiðslu á VARMA ullarvörum og 
sérframleiðslu á ullarvörum fyrir 
hönnuði á saumastofu okkar í Ármúla .

Hæfniskröfur:
• Reynsla eða almenn kunnátta á saumavélar

og í saumaskap.
• Metnaður, drifkraftur og geta unnið sjálfstætt 
• Hæfni í mannlegum samskiptum 
• Jákvætt viðhorf til teymisvinnu 

 
Glófi ehf er stærsti framleiðandi á prjóna- og mokkavöru á 
Íslandi. Aðalvörumerki fyrirtækisins er VARMA the warmth 
of Iceland. Markmið og áherslur fyrirtækisins er að þróa og 
nýta íslenskt hráefni sem mest og setja á markaðinn 
fallegar og vandaðar prjóna- og mokkavörur. Öll 
framleiðsla fer fram á Íslandi. Umsvif fyrirtækisins eru í 
stöðugri aukningu og og leitum við því að einstakling sem 
hefur áhuga og metnað til að taka þátt í uppbyggingu á 
þessu gamalgróna vörumerki. Sjá einnig www.varma.is og 
á Facebook undir VARMA the warmth of Iceland

Hæfniskröfur:
•	 Reynsla	eða	almenn	kunnátta	á	saumavélar
		 og	í	saumaskap.
•	 Metnaður,	drifkraftur	og	geta	unnið		
	 sjálfstætt
•	 Hæfni	í	mannlegum	samskiptum
•	 Jákvætt	viðhorf	til	teymisvinnu

Umsóknir	sendist	á	saeunn@varma.is	fyrir	31.ágúst	
Öllum	umsóknum	verður	svarað.

Glófi ehf. leitar að metnaðarfullum  
einstaklingum til að vinna að  framleiðslu 
á VARMA ullarvörum og sérframleiðslu á 

ullarvörum fyrir hönnuði á saumastofu okkar í 
Ármúla .

Glófi	ehf	er	stærsti	framleiðandi	á	prjóna-	og	mokkavöru	á	
Íslandi.	Aðalvörumerki	fyrirtækisins	er	VARMA	the	warmth	
of	Iceland.	Markmið	og	áherslur	fyrirtækisins	er	að	þróa	og	
nýta	íslenskt	hráefni	sem	mest	og	setja	á	markaðinn	fallegar	
og	vandaðar	prjóna-	og	mokkavörur.	Öll	framleiðsla	fer	fram	
á	Íslandi.	Umsvif	fyrirtækisins	eru	í	stöðugri	aukningu	og	og	
leitum	við	því	að	einstakling	sem	hefur	áhuga	og	metnað	til	að	
taka	þátt	í	uppbyggingu	á	þessu	gamalgróna	vörumerki.		
Sjá	einnig	www.varma.is	og	á	Facebook	undir	VARMA	the	
warmth	of	Iceland

Glófi ehf. leitar að metnaðarfullum 
einstaklingum til að vinna að  
framleiðslu á VARMA ullarvörum og 
sérframleiðslu á ullarvörum fyrir 
hönnuði á saumastofu okkar í Ármúla .

Hæfniskröfur:
• Reynsla eða almenn kunnátta á saumavélar

og í saumaskap.
• Metnaður, drifkraftur og geta unnið sjálfstætt 
• Hæfni í mannlegum samskiptum 
• Jákvætt viðhorf til teymisvinnu 

 
Glófi ehf er stærsti framleiðandi á prjóna- og mokkavöru á 
Íslandi. Aðalvörumerki fyrirtækisins er VARMA the warmth 
of Iceland. Markmið og áherslur fyrirtækisins er að þróa og 
nýta íslenskt hráefni sem mest og setja á markaðinn 
fallegar og vandaðar prjóna- og mokkavörur. Öll 
framleiðsla fer fram á Íslandi. Umsvif fyrirtækisins eru í 
stöðugri aukningu og og leitum við því að einstakling sem 
hefur áhuga og metnað til að taka þátt í uppbyggingu á 
þessu gamalgróna vörumerki. Sjá einnig www.varma.is og 
á Facebook undir VARMA the warmth of Iceland

Hæfniskröfur:
•	 Reynsla	eða	almenn	kunnátta	á	saumavélar
		 og	í	saumaskap.
•	 Metnaður,	drifkraftur	og	geta	unnið		
	 sjálfstætt
•	 Hæfni	í	mannlegum	samskiptum
•	 Jákvætt	viðhorf	til	teymisvinnu

Umsóknir	sendist	á	saeunn@varma.is	fyrir	31.ágúst	
Öllum	umsóknum	verður	svarað.

Glófi ehf. leitar að metnaðarfullum  
einstaklingum til að vinna að  framleiðslu 
á VARMA ullarvörum og sérframleiðslu á 

ullarvörum fyrir hönnuði á saumastofu okkar í 
Ármúla .

Glófi	ehf	er	stærsti	framleiðandi	á	prjóna-	og	mokkavöru	á	
Íslandi.	Aðalvörumerki	fyrirtækisins	er	VARMA	the	warmth	
of	Iceland.	Markmið	og	áherslur	fyrirtækisins	er	að	þróa	og	
nýta	íslenskt	hráefni	sem	mest	og	setja	á	markaðinn	fallegar	
og	vandaðar	prjóna-	og	mokkavörur.	Öll	framleiðsla	fer	fram	
á	Íslandi.	Umsvif	fyrirtækisins	eru	í	stöðugri	aukningu	og	og	
leitum	við	því	að	einstakling	sem	hefur	áhuga	og	metnað	til	að	
taka	þátt	í	uppbyggingu	á	þessu	gamalgróna	vörumerki.		
Sjá	einnig	www.varma.is	og	á	Facebook	undir	VARMA	the	
warmth	of	Iceland

Tæknimaður í Orkuverum
Deilir auglýsir laust starf tæknimanns í kvörðun mælitækja 
og bilanagreiningu þeirra.

Menntun á sviði 
Vélfræði er nauðsynleg, reynsla í raf – og vélfræði  eða 
sambærileg menntun. 
 
Reynsla og þekking af viðhaldsstörfum við orkuver er  
einnig kostur en ekki skilyrði.
  
Hæfniskröfur starfsmanns eru 
nákvæmni, góð almenn eðlisfræði-, stýritækni- og raf-
magnsfræði kunnátta. Starfsmaður þarf að hafa mikinn 
áhuga á mælitækni almennt og tölvufærni sem til þarf til að 
sinna þessu verkefnum.
 
Við hvetjum jafnt konur sem karla til að sækja um starfið. 
Fullum trúnaði er heitið og öllum umsóknum verður svarað.

Umsóknir og fyrirspurnir sendist á Jóhann Jónasson á 
netfangið jj@deilir.com. 
Lokadagur umsókna er til og með 30. Ágúst nk.
 
Deilir sérhæfir sig í þjónustu við Jarðorkuver. Starfsmenn 
Deilis eru sérfræðingar í gufuhverflum og tengdum búnaði, 
og veita orkufyrirtækjum faglega þjónustu varðandi 
upptektir, ástandsgreiningu hluta og varahlutaþjónustu. 
Sjá nánar á www.deilir.com 

Blikksmiður
Blikksmiðjan Vík ehf óskar eftir að ráða blikksmið eða mann 

vanan blikksmíði, þarf að geta starfað sjálfstætt.  

Umsóknir sendist á eyjolfur@blikkvik.is  
öllum umsóknum verður svarað.



Starfssvið:

•  Umsjón með innheimtu viðskiptamanna
• Færsla bókhalds
• Afstemmingar lánadrottna
• Afstemmingar banka
• Önnur tilfallandi skrifstofustörf
 
Hæfnikröfur:

• Bókhaldsþekking skilyrði
• Reynsla af innheimtu kostur
• Góð almenn tölvufærni – sérstaklega í excel
• Hröð og nákvæm vinnubrögð
• Hæfni í mannlegum samskiptum

Hugbúnaðarsérfræðingur
í upplýsingatæknideild

Starfssvið:

•  Þróun á Dynamics NAV hugbúnaði
• Rekstur á SQL og Native NAV gagnagrunnum
• Þjónusta við notendur
 
Hæfnikröfur:

• Menntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af þróun á Dynamics NAV hugbúnaði
• Þekking á SQL gagnagrunnum
• Færni til að greina og finna lausnir
• Reynsla af smásölukerfum er kostur
• Sjálfstæð vinnubrögð og þjónustulund
 

Bókhaldsfulltrúi á 
fjármálasviði

Deildarstjóri á 
fjármálasviði
Starfssvið:

Umsjón með bókhaldi samstæðunnar, rekstraruppgjör, 
kostnaðareftirlit, greining á rekstrarupplýsingum og upplýsingagjöf 
til fyrirtækja innan samstæðunnar. Samskipti og upplýsingagjöf til 
ytri endurskoðanda samstæðunnar. Aðstoð við áætlanagerð 
samstæðunnar.

•  Mánaðarleg uppsetning rekstrar- og efnahagsreiknings 
   samstæðunnar
•  Upplýsingagjöf og aðstoð við framkvæmdastjórnir samstæðunnar 
   í rekstri félaganna
•  Aðstoð og samræming á áætlanagerð samstæðunnar
•  Samskipti við ytri endurskoðendur og upplýsingagjöf til þeirra
•  Umsjón með innheimtumálum samstæðunnar
•  Kostnaðareftirlit með rekstrareiningum samstæðunnar
•  Skattaleg uppgjör
•  Stefnumótun á hlutverki og verksviði bókhaldsdeildar
•  Stjórnun og mönnun bókhaldsdeildar
 
Hæfnikröfur:

• Háskólamenntun í fjármálum, viðskiptafræði, 
   endurskoðun eða sambærilegt
•  Sjálfstæði í vinnu og öguð vinnubrögð
•  Reynsla af uppgjörum stórra fyrirtækja
•  Reynsla af áætlanagerð
•  Hæfni til að setja fram greinargóðar skýrslur
•  Reynsla af endurskoðunarskrifstofu kostur

FESTI HF. sérhæfir sig í rekstri verslunarfyrirtækja. 

Fyrirtæki í eigu FESTI eru INTERSPORT, BAKKINN vöruhótel, ELKO og Kaupás,
sem rekur matvöruverslanir undir merkjum Krónunnar, Nóatúns og Kjarvals.

Umsóknarfrestur er til 30. ágúst
Sótt er um störfin á www.festi.is og umsóknarfrestur 
er til og með 30. ágúst.

Nánari upplýsingar um störfin veitir mannauðsstjóri 
Guðríður H. Baldursdóttir í netfanginu gudridur@festi.is

FESTI hf. :: Skarfagörðum 2 :: 104 Reykjavík ::  559 3000
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Velferðasvið Kópavogsbæjar opnar nýjan íbúðakjarna fyrir fatlað fólk og leitar 
að hæfum og kraftmiklum einstaklingum í stöðu deildarstjóra og almennra 
starfsmanna. Um framtíðarstörf er að ræða. 

Deildarstjóri:
• Gerð er krafa um háskólamenntun á sviði þroskaþjálfa eða mennta- og félagsvísinda.
• Deildarstjóri ber ábyrgð á faglegu starfi í samvinnu við forstöðumann. 
• Um er að ræða allt að 100% starf í vaktavinnu.
Almennir starfsmenn:
• Gerð er krafa um félagsliðamenntun, stúdentspróf eða aðra sambærilega menntun. 
• Starfið felst m.a. í einstaklingsmiðuðum persónulegum stuðningi við íbúa, 

jafnt innan sem utan heimilis.
Umsóknarfrestur er til og með 28. ágúst 2015.
Upplýsingar um störfin er að finna undir Laus störf á vef Kópavogsbæjar, kopavogur.is.
Einnig veitir Guðlaug Ósk Gísladóttir nánari upplýsingar í síma 570 1500, 
netfang gudlaugo@kopavogur.is.
Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um starfið.
Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar, kopavogur.is.

Viltu taka þátt 
í uppbyggingu og þróun?PI
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kopavogur.is

STARFSSVIÐ
• Innkaupastýring, pantanir frá 
   innlendum og erlendum birgjum

• Yfirsýn yfir birgðastöðu og 
   hýsingarkostnað

• Flutningsmál og kostnaðargreiningar

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi 
   t.d. viðskiptafræði eða verkfræði

• Mjög góð tölvuþekking

• Góð greiningarhæfni

• Þekking á AGR og Navision kostur

Sækja skal um á www.kaupas.is/starfsumsokn fyrir 30. ágúst 2015. 
Nánari upplýsingar veitir Guðríður H. Baldursdóttir mannauðsstjóri á gudridur@festi.is  

Vörustýringarsvið Kaupás hefur umsjón með pöntunum inn í vöruhús frá innlendum og 
erlendum birgjum, tollunum, eftirlit með flutningskostnaði, birgðakostnaði, veltuhraða birgða 
og dreifingu til verslana.

Kaupás er framsækið fyrirtæki sem rekur 23 matvöruverslanir undir merkjum Krónunnar, Nóatúns og Kjarval. 
Krónan er lágvöruverðsverslun í mikilli sókn, en tilkynnt hefur verið um opnun þriggja nýrra Krónuverslana á árinu 2015. 

Nóatún er Íslendingum að góðu kunn og Kjarval er stærsta verslanakeðjan á Suðurlandinu. Árið 2014 keypti Festi hf. 
Kaupás að fullu en Festi hf. er eignarhaldsfélag sem sérhæfir sig í rekstri verslunarfyrirtækja.

Fulltrúi á vörustýringarsviði

 
 

Trésmíðaverkstæði á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir 
húsgagnasmið/húsgagnasmíðameistara  

til starfa sem fyrst.

Áhugasamir vinsamlegast sendið ferilskrá á netfangið: 
treborg@treborg.is

Starfsmaður í 
hurðadeild Héðins

Hurðadeild Héðins óskar eftir laghentum einstaklingi til að 
sinna fjölbreyttum störfum við hurðauppsetningar, viðgerðir 
og sitthvað fleira.

Skilyrði að viðkomandi hafi bílpróf og kunni íslensku.
Öllum umsóknum verður svarað.

Umsóknir sendist til joi@hedinn.is og einnig er hægt að 
sækja um á vefsíðu Job.is.

Gjáhellu 4,  221 Hafnarfirði, sími 569-2100, hedinn.is 

Starf á húsnæðissviði  
Þjóðskjalasafns Íslands

Þjóðskjalasafn Íslands auglýsir laust til umsóknar starf á  
húsnæðissviði. Sviðið hefur umsjón með fasteignum, 
viðtöku skjalaafhendinga, flutningum skjala og umhirðu í 
skjalageymslum. Öryggiseftirlit er eitt af verkefnum sviðsins.

Helstu verkefni og ábyrgð
Starfið felst einkum í daglegri vinnu við umsjón fasteigna 
Þjóðskjalasafns, þ.m.t. eftirlit með húsnæði, tilfallandi 
viðhaldi og þrifum fasteigna og umhirðu í skjalageymslum. 
Meðal verkefna eru einnig viðtaka og uppröðun skjalasafna, 
flutningur og endurpökkun skjala, merking safna og skráning 
staðsetninga. Viðkomandi tekur eftir atvikum þátt í öðrum 
verkefnum Þjóðskjalasafns.

Hæfnikröfur 
• Reynsla og þekking á viðhaldi fasteigna er nauðsynleg.
• Góð kunnátta í algengum notendaforritum  
 er nauðsynleg. 
• Góð kunnátta í íslensku er nauðsynleg.
• Iðn- eða tæknimenntun sem nýtist í starfi er æskileg.
• Þekking og reynsla af vinnu við lagerstörf er kostur.
• Leitað er að fjölhæfum og áhugasömum starfsmanni  
 sem er handlaginn og vandvirkur, lipur í framkomu og  
 sýnir frumkvæði í starfi.

Frekari upplýsingar um starfið 
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og 
viðkomandi stéttarfélags. 
Miðað er við 100% starfshlutfall.

Umsóknarfrestur er til og með 7. september 2015.

Sótt er um starfið rafrænt á;  
www.skjalasafn.is undir „laus störf“. 

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg ferilskrá og kyn-
ningarbréf þar sem greinir frá ástæðu umsóknar og hæfni 
viðkomandi til að gegna starfinu.  Afrit prófskírteina fylgi. 

Nánari upplýsingar veitir 
Helga Jóhannesdóttir, fjármálastjóri -  
helgajo@skjalasafn.is– 590-3300.

Þjóðskjalasafn Íslands starfar skv. lögum nr. 77/2014 um 
opinber skjalasöfn. Hlutverk safnsins er að varðveita og veita 
aðgang að opinberum skjölum og skjölum einkaaðila með 
réttindi borgaranna, hag stjórnsýslunnar og varðveislu sögu 
íslensku þjóðarinnar að leiðarljósi.
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Starfsmaður óskast 
Vantar vanan mann til viðgerða á  

kæliskápum og þvottavélum.
Upplýsingar í síma 892-9345 milli kl. 17 – 20  

eða á netfangið: agustr@simnet.is

Sinnum er þjónustufyrirtæki sem hefur það að leiðarljósi að bjóða upp á fjölþætta 
velferðarþjónustu til einstaklinga sem vegna aldurs, fötlunar, heilsubrests eða annarra 
persónulegra aðstæðna þurfa á þjónustu og aðstoð að halda við daglegt líf. Sinnum  
leggur ríka áherslu á persónulega, einstaklingsmiðaða og sveigjanlega þjónustu með það 

að markmiði að mæta þörfum einstaklingsins í því umhverfi sem hann er í hverju sinni.

Viltu vinna í hvetjandi og  
skemmtilegu starfsumhverfi ?
Vegna aukinna umsvifa vantar okkur að ráða fólk í  
eftirfarandi störf:

Starfsfólk í almenna heimaþjónustu
Um er að ræða skemmtileg og fjölbreytileg verkefni, fullt 
starf eða hlutastarf, dagvinnu og/eða kvöld- og helgarvinnu.

Starfsfólk í teymi sem annast umönnun hjá langveikum 
einstaklingi
Við leitum að einstaklingum sem eru eldri en 25 ára og hafa 
reynslu af umönnun. 

Um er að ræða hlutastörf og getur vinnutíminn verið 
sveigjanlegur en er þó aðallega á tímabilinu 09.00–14.00 á 
virkum dögum.

Starfsfólk í liðveislu
Um er að ræða fjölbreytt verkefni sem fela í sér persónu-
legan stuðning og aðstoð við einstaklinga innan og utan 
heimilis.

Um er að ræða hlutastörf í dagvinnu og/eða kvöld- og  
helgarvinnu.  Kjörið fyrir skólafólk meðfram námi.

Við leitum að áreiðanlegum einstaklingum sem hafa jákvætt 
viðhorf, lipurð í mannlegum samskiptum og hafa ánægju af 
því að sinna fólki.  Í öllum störfum þarf að hafa bíl til afnota.

Sinnum leggur ríka áherslu á uppbyggilegt og hvetjandi 
starfsumhverfi og sveigjanleika í starfi.

Umsóknir má senda á netfangið sinnum@sinnum.is eða 
skila inn á heimasíðu Sinnum, www.sinnum.is

Nánari upplýsingar fást í síma 519-1400

www.gardabaer.is

Fræðslu- og menningarsvið

Laus er til umsóknar 100% staða verkefnastjóra á 
skóladeild fræðslu– og menningarsviðs

Verkefnastjóri á skóladeild hefur umsjón með 
starfi daggæslu og leikskóladeildar og stýrir þeim 
verkefnum sem undir verkefnastjóra heyra. 
Verkefnastjóri starfar að faglegri þróun og ráðgjöf 
og tekur þátt í stefnumótun skólamála með 
deildarstjóra, sviðsstjóra, skólastjórnendum og 
skólanefndum.  

Helstu verkefni:
 • Hefur umsjón með daggæslu, innritun barna í 
  leikskóla og leikskólavistun
 • Sinnir eftirliti með starfi leikskóla og daggæslu 
 • Sinnir ráðgjöf, stýrir þróunarstarfi, skipuleggur 
  sí og endurmenntun.
 • Hefur umsjón með sérverkefnum og 
  þróunarverkefnum.
 • Vinnur að gerð fjáhagsáætlana í samráði við 
  deildarstjóra, sviðstjóra, fjármálastjóra og 
  skólastjórnendur.

Menntunar og hæfniskröfur:
 • Háskólamenntun á sviði leikskólakennarafræða 
  og eða uppeldis og menntunarfræða
 • Framhaldsmenntun sem nýtist í starfi æskileg
 • Reynsla af starfi í leikskóla
 • Góð tök á íslensku og ensku
 • Góð tölvukunnátta
 • Frumkvæði, samskiptahæfni og sjálfstæði í 
  vinnubröguðum

Áhersla er á fagleg vinnubrögð, skipulagshæfileika, 
samstarfsvilja og samskiptahæfni. Viðkomandi þarf 
að vera drífandi leiðtogi í samstarfi við 
leikskólastjórnendur samhliða því að geta unnið 
náið með öðrum aðilum innan skólasamfélagsins í 
Garðabæ.

Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um 
starfið.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands 
íslenskra sveitarfélaga við hlutaðeigandi 
stéttarfélög.

Umsóknarfrestur er til og með 2 september 
nk. Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að 
sækja um starfið á heimasíðu Garðabæjar, 
www.gardabaer.is. 

Umsókninni skal fylgja greinargóð skýrsla um störf 
umsækjanda og menntun, reynslu og verkefni sem  
hann hefur unnið að og geta varpað ljósi á færni 
hans til að sinna starfi verkefnisstjóra á skóladeild 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Katrín 
Friðriksdóttir deildarstjóri skóladeildar 
(katrinf@gardabaer.is) eða Margrét Björk 
Svavarsdóttir (margretsv@gardabaer.is) eða í síma 
5258500

VERKEFNASTJÓRI Á SKÓLADEILD

Í Garðabæ eru starfandi 11 leikskólar, 7 grunnskólar og einn tónlistarskóli. Skólar í Garðabæ 
mynda samstæða heild til að tryggja að samræmi og samhengi sé í menntun barna og ungmenna.

Við óskum eftir ábyrgðarfullu og kraftmiklu starfsfólki í vaktstjórn
og við almenna afgreiðslu á þjónustustöðvum Olís um allt land.

Störfin fela í sér almenna afgreiðslu, 
áfyllingar vöru, vörumóttöku, þrif, 
þjónustu við viðskiptavini og annað 
tilfallandi.

Áhersla er lögð á ríka þjónustulund, 
stundvísi, snyrtimennsku og hæfni
í mannlegum samskiptum.

Unnið er á tvískiptum vöktum.

Skilyrði er að umsækjendur hafi
hreint sakavottorð og séu reyklausir.

Aðeins er hægt að sækja um störfin
á vefsíðunni olis.is/atvinna.

OLÍS VILL FJÖLGA
Í GÓÐUM HÓPI STARFSFÓLKS

Hjá Olís er lögð áhersla á góðan aðbúnað starfsfólks, 

stuðning til náms og heilsueflingar, heiðarleika í 

samskiptum, snyrtimennsku og fagleg vinnubrögð.

radum.is
Við finnum rétta starfsfólkið

Starfsmaður óskast 
Vantar vanan mann til viðgerða á  

kæliskápum og þvottavélum.
Upplýsingar í síma 892-9345 milli kl. 17 – 20  

eða á netfangið: agustr@simnet.is

Sinnum er þjónustufyrirtæki sem hefur það að leiðarljósi að bjóða upp á fjölþætta 
velferðarþjónustu til einstaklinga sem vegna aldurs, fötlunar, heilsubrests eða annarra 
persónulegra aðstæðna þurfa á þjónustu og aðstoð að halda við daglegt líf. Sinnum  
leggur ríka áherslu á persónulega, einstaklingsmiðaða og sveigjanlega þjónustu með það 

að markmiði að mæta þörfum einstaklingsins í því umhverfi sem hann er í hverju sinni.

Viltu vinna í hvetjandi og  
skemmtilegu starfsumhverfi ?
Vegna aukinna umsvifa vantar okkur að ráða fólk í  
eftirfarandi störf:

Starfsfólk í almenna heimaþjónustu
Um er að ræða skemmtileg og fjölbreytileg verkefni, fullt 
starf eða hlutastarf, dagvinnu og/eða kvöld- og helgarvinnu.

Starfsfólk í teymi sem annast umönnun hjá langveikum 
einstaklingi
Við leitum að einstaklingum sem eru eldri en 25 ára og hafa 
reynslu af umönnun. 

Um er að ræða hlutastörf og getur vinnutíminn verið 
sveigjanlegur en er þó aðallega á tímabilinu 09.00–14.00 á 
virkum dögum.

Starfsfólk í liðveislu
Um er að ræða fjölbreytt verkefni sem fela í sér persónu-
legan stuðning og aðstoð við einstaklinga innan og utan 
heimilis.

Um er að ræða hlutastörf í dagvinnu og/eða kvöld- og  
helgarvinnu.  Kjörið fyrir skólafólk meðfram námi.

Við leitum að áreiðanlegum einstaklingum sem hafa jákvætt 
viðhorf, lipurð í mannlegum samskiptum og hafa ánægju af 
því að sinna fólki.  Í öllum störfum þarf að hafa bíl til afnota.

Sinnum leggur ríka áherslu á uppbyggilegt og hvetjandi 
starfsumhverfi og sveigjanleika í starfi.

Umsóknir má senda á netfangið sinnum@sinnum.is eða 
skila inn á heimasíðu Sinnum, www.sinnum.is

Nánari upplýsingar fást í síma 519-1400



Málverkagallerýið Art2b leitar að manneskju 
í afgreiðslustarf.

Star�ð felur í sér umsjón með útstillingu 
mynda, afgreiðslu listaverka og önnur 

tilfallandi verk.

Viðkomandi þarf að vera iðin og geta unnið 
sjálfstætt.

Áhugasamir senda umsókn á 
johann@art2b.is

AFGREIÐSLUMAÐUR
•	 Svæðisstjóri	á	austurlandi.	Með	aðsetur	á		

Fáskrúðsfirði.
•	 Viðkomandi	þarf	að	hafa	meirapróf	vera	

nákvæmur,drífandi	og	með	mikla	þjónustulund
•	 Meiraprófsbílstjóri	í	útkeyrslu	á	frá	Egilsstöðum	og	

Fáskrúðsfirði
•	 Flutningsstyrkur	í	boði	fyrir	þá	sem	búa	utan		

austurlands.

Frekari	upplýsingar	gefur	Arnar	Ólafsson		
í	síma	7731630	eða	arnar@nesfrakt.is

Farið	verður	með	allar	umsóknir	sem	trúnaðarmál.

Nesfrakt óskar eftir starfsmönnum  
í eftirtaldar stöður

Viltu vinna með okkur?
Hrafnistuheimilin eru að leita að starfsfólki í ýmis störf:

•        Sjúkraliða
•        Starfsfólk í aðhlynningu
•        Starfsmann í vinnustofu
•        Starfsmann í félagsstarf

Nánari upplýsingar og umsóknareyðublöð 
má nálgast á heimasíðu Hrafnistu, www.hrafnista.is

Starfsmaður í afgreiðslu  
Gleraugnaverslun óskar eftir starfsmanni í  

heilsdagsstarf og starfsmanni í helgarvinnu.
Upplýsingar sendist til box@frett.is fyrir 28. ágúst 

merkt „Gleraugnaverslun-2208“ 

JÁ IÐNAÐARMENN

VERKSTJÓRI

JÁ Iðnaðarmenn óska eftir ö�ugum 
og áreiðanlegum verkstóra til að 

hafa y�rumsjón með vinnusvæðum, 
starfsfólki og verkum.

Æskilegt er að viðkomandi sé 
lærður smiður með góða reynslu að 

baki.

ÞJÓNUSTUMAÐUR

JÁ Iðnaðarmenn óska eftir 
starfsmanni á þjónustubifreið.

Viðkomandi þarf að keyra á milli 
birgja og þjónusta verk með efni og 

annað tilfallandi.

Áhugasamir senda umsókn á 
johann@jaidnadarmenn.is

Minjagripaverslunin Lundinn leitar 
að starfsfólki. Við leitum að glaðlegu 

og duglegu fólki. Tungumálakunnátta 
skilyrði og reynsla af sölustörfum 

mikill kostur.

Áhugasamir sendi umsókn og ferilskrá 

með mynd á info@pu�n.is fyrir 25 ágúst.

STARF Í 
MIÐBÆNUM

Laugavegur 44 & 83, Hafnarstræti 5 og Skólavörðustíg 10

Umsækjendur eru beðnir um að fylla út umsókn á heimasíðu BL ehf. undir léninu www.bl.is/atvinna
Umsóknarfrestur er til 31. ágúst nk. Nánari upplýsingar veitir Hrafnhildur Hauksdóttir, starfsmanna- og gæðastjóri.

Okkur hjá BL ehf. vantar bifvélavirkja vegna vinnu utan 
hefðbundins opnunartíma á verkstæði okkar að Sævarhöfða 2. 

Um er að ræða vinnutíma frá kl. 17:00-23:00.
Í boði er björt og glæsileg vinnuaðstaða og möguleiki á 
sérhæfingu eftir getu og áhuga starfsmanna.

Hæfniskröfur:
·  Bifvélavirkjamenntun. Nokkurra ára starfsreynsla nauðsynleg
·  Gott tölvulæsi. 
·  Unnið er með rafrænar verkbeiðnar
·  Sjálfstæð, skipulögð og fagleg vinnubrögð eru nauðsynleg

VIÐ BÆTUM Í HÓPINN

Starfsfólk BL leitast eftir að ráða til sín samstarfsfólk sem hefur gaman af að 
veita góða þjónustu, löngun til að skara framúr, hefur nægjanlegt sjálfstæði 
til að grípa inn í og stýra málum í réttan farveg, hefur gaman af samvinnu og 
mannlegum samskiptum og síðast en ekki síst er létt í lund.

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

Bifvélavirkjar og bifreiðasmiður óskast.
 Ertu B-týpa og bifvélavirki?

Við leitum að starfsmanni á réttingaverkstæði okkar að Viðarhöfða 4. 
Vinnutími er mánudaga-fimmtudaga frá kl. 8-17 og á föstudögum frá 
kl. 8-16.

Hæfniskröfur: 
· Bifreiðasmiður eða reynsla sem nýtist í starfi.
·  Skipulögð og fagleg vinnubrögð eru nauðsynleg.
· Hæfni í mannlegum samskiptum.

Bifreiðasmiður

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

Sterk tengsl í 
íslensku atvinnulífi  
www.hagvangur.is

Viltu vinna með okkur?
Hrafnistuheimilin eru að leita að starfsfólki í ýmis störf:

•        Sjúkraliða
•        Starfsfólk í aðhlynningu
•        Starfsmann í vinnustofu
•        Starfsmann í félagsstarf

Nánari upplýsingar og umsóknareyðublöð 
má nálgast á heimasíðu Hrafnistu, www.hrafnista.is

Starfsmaður í afgreiðslu  
Gleraugnaverslun óskar eftir starfsmanni í  

heilsdagsstarf og starfsmanni í helgarvinnu.
Upplýsingar sendist til box@frett.is fyrir 28. ágúst 

merkt „Gleraugnaverslun-2208“ 

| atvinna | 22. ágúst 2015  LaUGaRDaGUR
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FRÁBÆRT TÆKIFÆRI
BILAPARTASALA,NEYÐARÞJÓNUSTA 24/7. MJÖG GÓÐ 

STAÐSETNING MIÐSVÆÐIS Í KÓP. VERÐ KR 5.000.000 KR
ALLAR NÁNARI UPPLÝSINGAR Í SIMA 8966076  OG  

Á NETFANGINU AS@REMAX.IS

ÚTBOÐ

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Ríkiskaup f.h. Íslandspósts ohf óska eftir tilboðum í verkið: 

20147 - Malbikun og yfirborðsfrágangur  
á lóð Íslandspósts, Stórhöfða 32 

Verkið felur í sér frágang á efsta burðalagi undir malbik á nýju 
bílastæði, malbika nýja bílastæðið með 7sm lagi.  Ganga frá niður-
föllum, kantsteinum og merkingum á bílastæðinu.   Reiknað er með 
að yfirboð fullbúins malbikaðs nýs plans sé um 3.000m²   vélsteyptir 
kantsteinar séu um 170 lengdarmetrar og merkingarlínur bílastæða 
um  650 lengdarmetrar. Setja þarf niður 10 niðurfallsristar í nýtt 
plan.    

Vegna eldri húsagötu skal leggja 5 sm malbiksslitlag á húsagötu að 
lóð Stórhöfða 32.  Yfirlögn 5sm malbikslags á eldra malbik á götu er 
um 1000 m².  Fræsing vegna yfirlagningar  er um 35 lm og frágangur 
niðurfalala og brunn um  10 rista og loka. 

Verktaki skal skila verkinu af sér fullbúnu í síðasta lagi þann 29.10 
2015

Nánari upplýsingar er að finna í útboðsgögnum sem verða aðgengi-
leg á vef Ríkiskaupa, www.rikiskaup.is  miðvikudaginn 26.08.2015.  
Tilboð verða opnuð í viðurvist þeirra bjóðenda sem þess óska 
þriðjudaginn 08. September 2015 kl. 11.00 hjá Ríkiskaupum.

Tillaga að aðalskipulagi  
Hörgársveitar 2012-2024

Sveitarstjórn Hörgársveitar auglýsir tillögu að aðalskipulagi Hörgársveitar 
2012-2024 samkvæmt 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 með síðari 
breytingum.
Skipulagstillagan tekur til landnotkunar í öllu landi Hörgársveitar. Hún 
samanstendur af greinargerð, uppdrætti, forsendum og umhverfisskýrslu 
dags. 29. maí 2015 með lagfæringum m.t.t. bréfs Skipulagsstofnunar 
dagsett 2. júlí 2015.

Aðalskipulagið verður til sýnis á skrifstofu Hörgársveitar í  
Þelamerkurskóla, þar sem nánari upplýsingar eru veittar, frá 24. ágúst 
til og með 8. október 2015. Enn fremur er tillagan til sýnis hjá Skipulags-
stofnun, Laugavegi 166, Reykjavík. Þá er hægt að kynna sér tillöguna á 
heimasíðu Hörgársveitar www.horgarsveit.is.
Þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur á að gera 
skriflegar athugasemdir við skipulagstillöguna og skulu þær hafa borist 
skrifstofu Hörgársveitar eigi síðar en 8. október 2015.  Þeir sem ekki gera 
athugasemdir innan tilskilins frests teljast samþykkir tillögunni.

Sveitarstjórinn í Hörgársveit
Snorri Finnlaugsson

1

Meginmál alltaf í Frutiger 45 Light, 9,5 p á 11 p 
fæti. Kerning: -20. Brjóta málsgreinar upp með auka 
línubili. 

Haus auglýsingarinnar helst óbreyttur en hæð þeirra 
er breytileg. 

Rammi: 0,5 p í 60% svörtu allt í kring. Liggur á bak 
við haus auglýsingar. 

Hod tate elessit at velit alit alit nulla commod tet wis 
nonsed del iliquis nulla facillaor inci tie dolor auguer 
alis esed ercilisi bla commodolore magna. Ea faci tet, 
sustis nonseniatie esto eugiam, quipit et.

KNAPPAR FYRIRSAGNIR 
ALLTAF Í HÁSTÖFUM

Einivellir 3
Hafnarfjarðarbær auglýsir fjölbýlishúsalóðina að  
Einivöllum 1-3 lausa til úthlutunar.

Lóðin er 6967 m2 að stærð og nýtingarhlutfallið allt að 
0,6  Á lóðinni er gert ráð fyrir allt að 45 íbúðum í þremur 
húsum.  Stærðardreifing íbúða skal vera nokkuð jöfn.

Verð pr. íbúð kr 3.484.642 m.v. heildarstærð húss 4180 m2.  
Ef mannvirki er stærra þá þarf að greiða fyrir umfram- 
fermetra skv. gildandi  gatnagerðargjaldskrá við samþykkt 
á byggingaráformum. Gatnagerðargjald vegna umfram-
fermetra er kr. 29.836 m2. Framangreind verð eru m.v. 
byggingarvísitölu í júlí 2015.

Nánari upplýsingar á www.hafnarfjordur.is

Umsóknum skal skila inn rafrænt í gegnum Mínar síður á 
heimasíðu bæjarins og umsóknarfrestur er til  5.september 
2015.

Aðstoð við skráningu er hægt að fá hjá Þjónustuveri  
Hafnarfjarðar í síma 585-5500.

HS Veitur hf   Brekkustíg 36   260 Reykjanesbæ
Sími 4225200   www.hs.is   hs@hs.is

ÚTBOÐ

ÚTBOÐ

HS Veitur hf. óska eftir tilboðum í: 
Varmadælu fyrir hitaveituna í  

Vestmannaeyjum
Verkið felst í framleiðslu og afhendingu,  
CIP Vestmanneyjar, gerð teikninga og verklýsingar fyrir 
uppsetningu, eftirlit með uppsetningu, prófunum og 
gangsetningu 8 – 12 MW varmadælu sem tengd verður 
hitaveitunni í Vestmannaeyjum.  
Varmagjafi varmadælunar verður 6 – 12°C heitur sjór

Verkinu er lýst í útboðsgögnum nr. HSV-VF041202

Útboðsgögn er hægt að sækja á vef HS Veitna hf.  
www.hsveitur.is

Tilboð verða opnuð fimmtudaginn 15. október kl 14:00 á 
skrifstofu HS Veitna hf, Brekkustíg 36, 260 Reykjanesbær. 

Breiðholtslaug: Aðstaða fyrir  
líkamsræktaraðstöðu, nr. 12988. 

Íþrótta- og tómstundasvið og Umhverfis- og skipulags- 
svið, óska eftir umsóknum áhugasamra aðila til að taka 
þátt í uppbyggingu og rekstri líkamsræktaraðstöðu 
í tengslum við Breiðholtslaug ásamt því að koma að 
fjármögnun, framkvæmdum og rekstri viðkomandi 
aðstöðu.

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

Innkaupadeild

FORVAL

Innkaupadeild

F.h. umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar er óskað 
eftir umsóknum ráðgjafa um að fá að taka þátt í lokuðu útboði 
vegna:

Viðbygging og endurbætur  á  
Klettaskóla – Eftirlit. Forval nr. 13584.
Verkið samanstendur af þremur meginhlutum.  Í fyrsta lagi 
er nýbygging norðvestan við núverandi hús, sem inniheldur 
íþróttahús og sundlaug, hátíðarsal og aðalanddyri.  Í öðru lagi 
er félagsmiðstöð í nýbyggingu austan við núverandi hús.  Í 
þriðja lagi er létt viðbygging sem kemur ofan á miðálmu nú-
verandi húss og inniheldur nýja stjórnunardeild.  Í fjórða lagi 
er endurgerð núverandi húss að innan ásamt lítilsháttar ytri 
breytingum.  Endurgerðin er mismikil eftir húshlutum, mestu 
er breytt í vestur- og suðurálmu, en nokkrar breytingar eru 
einnig í austur- og miðálmu.
Forvalsgögn á geisladiski verða seld á 3.000 kr.  
frá mánudeginum 24. ágúst 2015 í þjónustuveri Reykjavíkur-
borgar, 1. hæð, Borgartúni 12–14, 105 Reykjavík. 
Umsóknum  skal skila eigi síðar en: Kl. 13:00 Föstudaginn 
4. september 2015 í Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík. 
Umsóknum skal skilað í þjónustuver Reykjavíkurborgar.

Upplýsingar um störf in veitir Tor� Pálsson, starfsmannastjóri í 
síma 585-5290 eða tor�p@jardboranir.is. Sækja skal um störf in 
á www.jardboranir.is fyrir 31. ágúst næstkomandi.

Jarðboranir hf. leita að ö�ugu fólki til starfa við borfram-
kvæmdir hér á landi og erlendis. Um er að ræða kre�andi og 
spennandi störf við djúpboranir eftir jarðhita sem og aðrar 
borframkvæmdir. 

Reynsla af störfum við borframkvæmdir er æskileg en þó 
ekki skilyrði. Meirapróf og vinnuvélaréttindi eru mikill kostur.

Ertu í stuði? 
 

Hófst þú nám í rafiðngrein,  
raf- eða rafvélavirkjun, rafveituvirkjun eða 

rafeindavirkjun en laukst því ekki? 
 
Ertu að starfa við þær greinar  þrátt fyrir að 
hafa ekki lokið sveinsprófi? 
Hefur þú hug á að ljúka því námi sem þú hófst? 
 
Kynningarfundur verður á Stórhöfða 27  
mánudaginn 24. ágúst 2013 kl. 17:00. 
 
 

“Ertu í stuði?” er verkefni sem ætlað er að finna leiðir 
til að meta þá færni sem þátttakendur hafa aflað sér í 
námi og starfi.  
Markmiðið er að þátttakendur ljúki sveinsprófi. 
 

Nánari upplýsingar er hægt að fá á 
heimasíðu Fræðsluskrifstofu rafiðnaðarins  
             www.rafnam.is - Raunfærnimat 

eða í  síma 580 5256 

Raunfærnimat
í hljóðvinnslu 

 
Starfar þú við upptökur,  

   hljóðvinnslu eða mögnum 
og hefur gert það í nokkur ár? 

 
    Kynningarfundur um raunfærnimat í
    hljóðvinnslu verður á Stórhöfða 27 
    þriðjudaginn 25. ágúst 2015 kl. 17:00. 
  

“          Markmiðið með raunfærnimati
            er að meta færni og gefa út 
                staðfestingu á henni.
 

Nánari upplýsingar er hægt að fá hjá 
     Fræðsluskrifstofu rafiðnaðarins  

           www.rafnam.is - Raunfærnimat 
eða í  síma 580 5256 



Uppspretta ánægjulegra viðskipta

Þorrasalir 13-15

Stefán Jarl Martin
Lögg. leigumiðlari. Sölufulltr.

892 9966
stefan@fastlind.is

Hannes Steindórsson
Löggiltur fasteignasali

699 5008
hannes@fastlind.is

Kristján Þ. Hauksson
Sölufulltrúi.

696 1122
kristjan@fastlind.is

Opið hús mánudaginn 24. ágúst 
frá kl. 18:00 -19:00   hlökkum til að sjá þig

Glæsilegar útsýnisíbúðir.
Vandað lyftuhús við golfvöll GKG.

Fallegt útsýni og frábær staðsetning.

OPIÐ
 HÚS



AndriÞórunn Kristján ArnaStefán Kristín LáraHannes Bjarni VenniJóhanna Gunnar Þórey Harpa MagnúsAnton

Sólvallagata 80
101 REYKJAVÍK

Björt og falleg tveggja herbergja íbúð á 2. hæð 
í snyrtilegu og nýlegu fjölbýli við Sólvallagötu. 
Stutt í alla helstu þjónustu, skóla og leikskóla.

STÆRÐ: 65 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

29.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008

Perlukór 3c
203 KÓPAVOGUR

Glæsileg neðri sérhæð ásamt stæði í bílageymslu. 
Sér inngangur, vandaðar innréttingar, suður 
verönd og garður. Gríðarlega vönduð eign sem 
hefur hlotið hönnunarverðlaun Kópavogsbæjar.

STÆRÐ: 150,4 fm SÉRHÆÐ      HERB: 5

49.900.000
Heyrumst
Stefán   892 9966

OPIÐ HÚS    23. ágúst 17:30 – 18:00

Laugarnesvegur 80
105 REYKJAVÍK

Rúmgóð íbúð á 1. hæð. Íbúðin skiptist í tvö 
svefnherbergi, stofu, baðherbergi og eldhús. 
Henni fylgir herbergi í kjallara með aðgengi að 
sturtu og salerni ásamt tveim sérgeymslum. 

STÆRÐ: 93 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

29.900.000
Heyrumst
Venni   699 7372

OPIÐ HÚS    23. ágúst 16:00 – 16:30

Ásbúð 43
210 GARÐABÆ

Glæsilegt, mikið endurnýjað raðhús á tveimur 
hæðum. Fjögur svefnherbergi (fimm skv.
teikningu). Tvöfaldur bílskúr, stórt hellulagt 
bílaplan með hita í. Fjölskylduvænt hverfi.    

STÆRÐ: 64,5 fm RAÐHÚS      HERB: 5

64.500.000
Heyrumst
Jóhanna  698 9470

Sjafnarbrunnur 3
113 REYKJAVÍK

Nýjar og glæsilegar íbúðir í sérlega vönduðu 
húsi. Innréttingar frá Brúnás, steyptir milliveggir 
og vandaður frágangur.

STÆRÐ: 104,4 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3-4

34.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008

t

Skrúðás 11
210 GARÐABÆ

Glæsilegt og vandað einbýlishús á þremur pöllum 
á einstökum útsýnisstað. Fallegur viðhaldslítill 
garður með skjólveggjum og veröndum.
Fjölskylduvænt hverfi. Laust við kaupsamning.    

STÆRÐ: 268,8 fm EINBÝLI       HERB: 5

94.000.000
Heyrumst
Jóhanna  698 9470

OPIÐ HÚS    23. ágúst 15:30 – 16:30

OPIÐ HÚS    23. ágúst 14:30 – 15:00

Laugavegur 42
101 REYKJAVÍK

Einstök mikið endurnýjuð penthouse íbúð í 
fallegu steinhúsi byggðu árið 1912. Mikil lofthæð, 
fallegir gluggar.  Stórar útsýnissvalir. Gengið inn 
frá Frakkastíg.

STÆRÐ: 86,6 fm FJÖLBÝLI         HERB: 3

41.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008

Haukalind 6
201 KÓPAVOGUR

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

STÆRÐ: 221,4 fm RAÐHÚS      HERB: 6

62.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702

OPIÐ HÚS    24. ágúst 17:00 – 17:30

BÓKIÐ SKOÐUN



Tækifæri á Grandanum
— Lóðir fyrir atvinnuhúsnæði 
framtíðarinnar

FISKISLÓÐ 33, 35 & 37
•  Miðsvæðis í Reykjavík
•  Einstakt tækifæri til að byggja atvinnuhúsnæði í 101 Reykjavík
•  Alls 12.000 fm. á þremur lóðum undir atvinnuhúsnæði
•  Búið að greiða gatnagerðargjöld miðað við 6.200 fm fasteignir

Guðlaugur I. Guðlaugsson
Lögg. fasteignasali

Kjartan Hallgeirsson
Lögg. fasteignasali

588 9090 | www.eignamidlun.is
Grensásvegur 11 | 108 Reykjavík

Borg fasteignasala
Ármúla 7

108 Reykjavík
www.fastborg.is 519 5500

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Siggi Fannar
Aðstoðarmaður

fasteignasala
 897 5930

Hringbraut 119

Til leigu verslunar og þjónustuhúsnæði 
á góðum stað við Hringbraut í vesturbæ 
Reykjavíkur. Húsnæðið er alls 106,1 fm og 
hefur verið nýtt m.a undir hárgreiðslustofu. 
Húsnæðið stendur við fjölfarna stofnbraut 
á neðstu hæð við “JL húsið”  Næg bílastæði. 
Tilboð óskast. 

TILBOÐ ÓSKAST

106,1
m2.

TIL LEIGU vEITInGArEKSTUr OG ÞJÓnUSTU HÚSnÆÐI

TIL
LEIGU

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Siggi Fannar
Aðstoðarmaður

fasteignasala
 897 5930

rafstöðvarvegur

TIl leigu skrifstofu og þjónustuhúsnæði 
sem hentar undir fjölbreytta starfsemi  á 1. 
hæð á einstökum stað við Rafstöðvarveg í 
Elliðaárdalnum. Um er að ræða um 1350 fm.  
Stórir gluggar með fallegu útsýni. Einstök 
náttúrufegurð allt um kring. 
Næg bílastæði. Tilboð óskast. 

TILBOÐ ÓSKAST

1350
m2.

TIL LEIGU ÞJÓnUSTU HÚSnÆÐI

TIL
LEIGU

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Siggi Fannar
Aðstoðarmaður

fasteignasala
 897 5930

Eyravegur 2

TIl leigu gott verslunar og þjónustu húsnæði 
á áberandi stað á Selfossi. Húsnæðið hefur 
m.a verið nýtt undir veitingarekstur. Næg 
bílastæði og sést vel af þjóðvegi. Húsnæðið 
er alls um 100 fm. Stækkanlegt um allt að 
100 fm.  TIlboð óskast. 

TILBOÐ ÓSKAST

ÞJÓNUSTU,- OG VERSLUNARHÚSNÆÐI
100
m2.

TIL LEIGU ÞJÓnUSTU HÚSnÆÐI

TIL
LEIGU

TIL LEIGU 



Borg fasteignasala
Síðumúla 23

108 Reykjavík
www.fastborg.is 519 5500

Ásbúð 43

Opið hús mánudaginn 24. ágúst kl. 17.30-18.00

Glæsilegt og mikið endurnýjað raðhús á tveimur 
hæðum með 4-5 svefnherbergi, glæsilegt 
alrými með opnu eldhúsi, stofu og borðstofu 
auk sjónvarprýmis. Stór bílskúr, hellulagt stórt 
bílaplan og gróin garður.

Verð: 64.500.000

6-7
herb.

OPIÐ
HÚS

220
m2.

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. 

Verð: 28.900.000

4
herb.

117,3 
m2.

Skeiðarás 10

Möguleiki á Leigu 

92,9 fermetra iðnaðarhúsnæði miðsvæðis á 
góðum stað í Garðabæ. Stór innkeyrslu hurð 
og önnur minni við hliðina, lofthæð um 3,5 m.
 ** Möguleiki á Leigu **

Verð: 15.400.000

92,9 
m2.

Úlfar Þór
Fasteignasali
 897 9030

Þóra
Fasteignasali
 777 2882

Þóra
Fasteignasali
 777 2882

Þóra
Fasteignasali
 777 2882

Skipholt 6 - 801 Selfoss
Tækifæri í ferðaþjónustu.
10.8 ha.land í Biskupstungum. Beint á móti 
Úthlíð. Gott land sem hentar vel undir 
LÚXUS-gistingu, sem hefur notið mikilla 
vinsælda hjá erlendum ferðamönnum.

Verð: 9.900.000

Stefán Páll 
Aðstoðarmaður 

fasteignasala
 781 5151

Stefán Páll 
Aðstoðarmaður 

fasteignasala
 781 5151

Grenigrund 16 

Opið hús mánudaginn 24. ágúst kl. 18:00 -18:30

129,9 fm efri sérhæð í rólegum botnlanga 
ásamt 32 fm bílskur. Fjögur svefnherbergi 
stór stofa og borðastofa. Stutt í útivist og 
aðalbrautir höfuðborgarsvæðisins

Verð: 36.400.000

SérhæðOPIÐ
HÚS

161,9
m2.

Brekkuhvarf 11
Glæsilega eign í Kópavogi. Eignin skiptist 
í einbýlishús með bílskúr innréttaður sem 
íbúð ásamt hesthúsi. Húsið stendur á fallegri 
afgirtri 1.828 fermetra lóð. 

Verð: 95.000.000

6
herb.

Holtsvegur 23-25
Glæsilega 181,8 fermetra þakíbúð-pent-
house merkt 0501 í nýbyggingu við Holtsveg í 
Garðabæ. Íbúðin skiptist í tvö svefnherbergi, 
hjónaherbergi með fataherbergi inn af og sér 
baðherbergi.

Verð: 79.800.000

181,8
m2.

Skemmuvegur 4

Til leigu skrifstofuhúsnæði

Til leigu 432 fermetra skrifstofu og 
þjónustuhúsnæði við Skemmuveg í Kópavogi. 
Húsnæðið skiptist í fjórar lokaðar skrifstofur, 
opið vinnusvæði, geymslu, ræstiherbergi 
baðherbergi með sturtuaðstöðu. Í bakhluta er 
fullbúið eldhús með möguleika á að nýta það 
sem fundarherbergi.

TIL
LeIGu

432
m2.

Þóra
Fasteignasali
 777 2882

einivellir 7 - íbúð 103

Opið hús mánudaginn 24. ágúst kl. 18.30-19.00

Falleg og vel skipulögð íbúð á 1. hæð með sér 
inngangi og sér, afgirtum palli. Falleg og vel 
skipulögð íbúð með opnu alrými fyrir stofu, 
borðstofu og tengdingu við eldhús.

Verð: 26.500.000

2-3
herb.

OPIÐ
HÚS

81,3
m2.

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
Aðstoðarmaður 
fasteignasala

 695 2893

Stefán Jóhann
Ólafsson
Löggiltur
Fasteignasali

 864 8808 

Brandur
Fasteignasali
 897 1401

Brandur
Fasteignasali
 897 1401

Brandur
Fasteignasali
 897 1401

Siggi Fannar 
Aðstoðarmaður 

fasteignasala
 897 5930

Tækifæri í ferðaþjónustu.

Opið hús ???

Holtsgata 13

Opið hús þriðjudaginn 25. ágúst  kl. 17-17.30

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

Verð: 36.900.000

4
herb.

OPIÐ
HÚS

97
m2.

Úlfarsbraut 50-56

Ný og vel hönnuð raðhús í Úlfarsfellinu - stutt er í 
fallegar gönguleiðir í útivistarparadís.

Húsin eru hönnuð með sveigjanleika í huga þannig 
að mögulegt er að innrétta frá 3-5 svefnherbergja 
allt eftir þörfum fjölskyldunnar.

Húsin verða til afhendingar í júlí 2015 afhendast 
fullbúin að utan og bílaplan frágengið. 

Verð: 40.900.000

 183,5
m2.
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Eiríkur Svanur Sigfússon, löggiltur fasteignasali
Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali

Fjórar 3ja herbergja, 92,4 m²
Átta 4ra herbergja, 116 m²
Lyfta – Sér inngangur af svölum
Verð: 28,5 - 36,5 milljónir kr.
Afhending sumar 2015

Klukkuvellir 1

Opið hús
 

Glæsilegar fullbúnar íbúðir
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 í dag mánudag 8. maí milli kl. 17:00 - 18:00

Aðeins 6 4ra herb. íbúðir eftir
Lyfta – Sér inngangur af svölum
Verð: 34,1 – 35,6 millj.
Afhending við kaupsamning

Opið hús sunnudag 23. ágúst milli kl. 15:30 – 16:30

SKIPALÓN 1 - 220 Hafnarfirði

FR
U

M
 -

 w
w

w
.f

ru
m

.is

FRÁBÆR STAÐSETNING – verslun og þjónusta í göngufæri

Ø  Nýjar 2ja, 3ja, 4ra og 5 herbergja íbúðir.
Ø  Glæsileg hönnun frá ASK Arkitektum.
Ø  Stærðir frá 69,5 fm til 153,8 fm.
Ø  16 íbúðir með sér stæði í bílgeymslu.
Ø  Lyfta í sameign.
Ø  Mynd-dyrasími.

Ø  Innréttingar og hurðir frá Parka ehf.
Ø  Eldhústæki eru frá Gorenje.
Ø  Sérgeymsla í kjallara fylgir öllum íbúðum.
Ø  Húsið er klætt með álklæðningu að utan.
Ø  Afhending í sept. – okt. 2015.
Ø  Verð frá 25,3 – 50,8 millj.

Sími 520 7500
www.hraunhamar.is

Sími 520 2600
www.as.is

Söluaðilar:

Traustur verktaki  
– FM-hús ehf.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 23. ág. kl. 14 – 15

Sölumenn verða á staðnum
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Rúmgóðar suðvestursvalir 


