
smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 
er opinn alla virka daga frá 8-17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.isatvinna Allar atvinnuauglýsingar 

vikunnar á visir.is

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

Alþýðusamband Íslands leitar að metnaðarfullum einstaklingi með góða þekkingu á 
vinnumarkaðinum og umhverfi verkalýðshreyfingarinnar og brennandi áhuga á þeim 
málefnum sem ASÍ vinnur að. Viðkomandi starfar í nánu samstarfi við forsvarsmenn 
aðildarsamtaka ASÍ, starfsmenn stéttarfélaga og eftirlitsfulltrúa þeirra, starfsfólk ASÍ og 
samstarfsaðila utan verkalýðshreyfingarinnar með það að markmiði að atvinnurekendur 
virði gildandi löggjöf og kjarasamninga.

Upplýsingar veita:
Geirlaug Jóhannsdóttir
geirlaug@hagvangur.is 

Leifur Geir Hafsteinsson
leifurgeir@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 27. september nk.

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

Sérfræðingur í vinnuvernd og vinnustaðaeftirliti

Starfs- og ábyrgðarsvið:
 • Að efla starf ASÍ og samstarfsaðila á sviði vinnustaðaeftirlits 
 • Að halda utan um skipulag og framkvæmd vinnustaðaeftirlitsins 
    af hálfu ASÍ 
 • Að bera ábyrgð á daglegum samskiptum við samstarfsaðila 
   utan verkalýðshreyfingarinnar
 • Að auka þekkingu og vitund um mikilvægi vinnuverndar
 • Að sjá um upplýsingamiðlun og kynningar á sviði vinnuverndar 
 • Að leiða stefnumótun á sviði vinnuverndar

Menntunar- og hæfniskröfur:
 • Góð þekking á vinnumarkaðinum og umhverfi 
   verkalýðshreyfingarinnar 
 • Menntun og/eða reynsla sem nýtist í starfi
 • Frumkvæði og góðir skipulagshæfileikar
 • Færni í mannlegum samskiptum 
 • Góð tölvukunnátta
 • Reynsla af teymisvinnu
 • Reynsla af vinnu við stefnumótun og vitundarvakningu

Alþýðusamband Íslands eru heildarsamtök launafólks. Félagsmenn í ASÍ eru um hundrað þúsund í 
fimm landssamböndum og 51 aðildarfélagi um land allt. Þar af eru ríflega 98.000 virkir á vinnumarkaði. 
Félagsmenn í aðildarfélögum ASÍ eru starfandi á flestum sviðum samfélagsins, á almennum vinnumarkaði 
og hjá ríki og sveitarfélögum. Alþýðusambandið berst fyrir bættum kjörum félagsmanna sinna og stendur 
vörð um hagsmuni þeirra og réttindi. 

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. 

OKKUR VANTAR MIKILVÆGA HLEKKI Í KEÐJUNA
Landspítali auglýsir laus störf geislafræðinga, hjúkrunarfræðinga, lífeindafræðinga og sjúkraliða.
Hafir þú áhuga á að takast á við krefjandi starf í líflegu og skemmtilegu umhverfi þá erum við að leita að þér.

Nánari upplýsingar á heimasíðu Landspítala; www.landspitali.is, undir „laus störf”
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EINHOLT 2   |   105 REYKJAVÍK   |   STAY@STAY.IS   |   STAY.IS

STAY APARTMENTS er 
framsækið íbúðarhótel með yfir 
70 íbúðum í rekstri í miðbæ 
Reykjavíkur. Við erum að leita að 
starfskrafti í eftirfarandi stöður:

Aðstoðarhótelstjóri. Starfið felur í sér 
að sjá um bókunarkerfi hótelsins, bókunar-
vélar, tölvupóstasamskipti, daglegan rekstur, 
launaútreikninga og annað tilfallandi. Reynsla 
í hótelrekstri æskileg en ekki nauðsynleg.

Handlaginn. Starfið felur í sér almennt 
viðhald á íbúðum og tilfallandi minniháttar 
framkvæmdir. 

Þerna. Viðkomandi þarf að hafa reynslu í 
þrifum, vera sjálfstæður, stundvís og drífandi 
einstaklingur.

Vinsamlegast sendið umsóknir merktar því 
starfi sem sótt er um á halldor@stay.is.

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Sérfræðingur í þjóðhagsvarúð Fjármálaeftirlitið Reykjavík 201509/929
Kerfisstjóri Fjármálaeftirlitið Reykjavík 201509/928
Sjúkraþjálfari Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins Reykjavík 201509/927
Sérfr. í málefnum útlendinga Innanríkisráðuneytið Reykjavík 201509/926
Aðalvarðstjóri Lögreglustjórinn á höfuðb.svæðinu Reykjavík 201509/925
Starf við ræstingar Þjóðminjasafn Íslands Reykjavík 201509/924
Verkefnisstjóri Háskóli Íslands, launadeild Reykjavík 201509/923
Tæknimaður á rannsóknarstofu Háskóli Íslands, Jarðvísindastofnun Reykjavík 201509/922
Rannsóknarstaða Háskóli Íslands, Kerfislíffræðisetur Reykjavík 201509/921
Bókari Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupsst. 201509/920
Launafulltrúi Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201509/919
Fjármálastjóri Umhverfisstofnun Reykjavík o.fl. 201509/918
Sérfræðilæknar Landspítali, aðgerðasvið Reykjavík 201509/917
Sérfræðingur í heimilislækningum Heilsugæslan í Garðabæ Garðabær 201509/916
Emb.nefndarm. í úrsk.n. velf.mála Velferðarráðuneytið Reykjavík 201509/915
Emb. form. úrsk.nefndar velf.mála Velferðarráðuneytið Reykjavík 201509/914
Móttökuritari Heilsugæslan Árbæ Reykjavík 201509/913
Ljósmæður Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201509/912
Líffræðingur/lífeindafræðingur Landspítali, veirufræðideild Reykjavík 201509/911
Lífeindafræðingur Landspítali, sýklafræðideild Reykjavík 201509/910
Deildarlæknar Landspítali, Barnaspítali Hringsins Reykjavík 201509/909
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, hjartagátt Reykjavík 201509/908
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, svefnrannsóknir Reykjavík 201509/907
Sjúkraliði Landspítali, speglunardeild Reykjavík 201509/906
Sérfræðilæknir Landspítali, skurðlækningasvið Reykjavík 201509/905
Umsjónarmaður m. húsi og innk. Menntaskólinn í Kópavogi Kópavogur 201508/904
Lögreglumaður Lögreglustjórinn á Suðurlandi Selfoss 201508/903
Skrifstofumaður Sýslumaðurinn á Norðurlandi vestra Blönduós 201508/902
Veiðieftirlitsmenn Fiskistofa H.fj./Stykkish. 201508/901

Rekstrarstjóri hafna Norðurþings
Norðurþing óskar eftir að ráða rekstrarstjóra fyrir hafnir Norðurþings, með starfsstöð á Húsavík.

Starfssvið:
•	Stjórnun	og	daglegur	rekstur
•	Annast	kostnaðareftirlit	með	einstökum	tekju-	og	kostnaðarþáttum	
hafnanna	og	eftirlit	með	fjárhagskuldbindingum

•	Eftirlit	og	eftirfylgni	á	reglugerðum
•	Samskipti	við	viðskiptavini	hafnanna
•	Annast	ýmis	samskipti	og	uppgjör	við	Samgöngustofu,	
Siglingasvið	Vegagerðarinnar	og	Fiskistofu

•	Verkstýring
•	Umsjón	með	markaðsstarfi	hafnanna

Menntunar- og hæfniskröfur:
•	Menntun	sem	nýtist	í	starfi
•	Reynsla	af	rekstri	og	stjórnun	skilyrði
•	Skipstjórnarréttindi	kostur
•	Þekking	á	starfsemi	hafna	(hafnsækinni	starfsemi)	æskileg	
•	Mjög	góð	hæfni	í	mannlegum	samskiptum
•	Frumkvæði,	metnaður	og	vönduð	vinnubrögð	
•	Almenn	tölvukunnátta
•	Hæfni	til	að	tjá	sig	í	máli	og	riti	á	íslensku	og	ensku

Umsóknarfrestur er til og með 28. september 2015. 
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Capacent, www.capacent.is.	
Umsókn	um	starfið	þarf	að	fylgja	ítarleg	starfsferilsskrá	og	kynningarbréf	þar	sem	gerð	er	grein	fyrir	ástæðu	
umsóknar	og	rökstuðningur	fyrir	hæfni	við	komandi	í	starfið.	Nánari	upplýsingar	veita	Þóra	Pétursdóttir	
(thora.petursdottir@capacent.is)	og	Auður	Bjarnadóttir	(audur.bjarnadottir@capacent.is)	hjá	Capacent	Ráðningum.	

Hafnir	Norðurþings	eru	þrjár.	Húsavíkurhöfn	er	þeirra	stærst	og	flokkast	sem	meðalstór	fiski-	og	flutningahöfn	í	dag.	Miklar	framkvæmdir	standa	þó	fyrir	
dyrum	á	hafnarsvæðinu	m.a.	á	viðleguköntum,	brimvarnargörðum	og	vegna	dýpkana,	í	ljósi	iðnaðaruppbyggingarinnar	á	Bakka.	Lengd	bryggjukanta	
verður	ríflega	700	metrar	og	mesta	dýpi	við	kant	12	metrar	við	Bökugarð	á	um	200	metra	kafla.		Dráttarbraut	er	í	höfninni	fyrir	250	þungatonn.

Á	Raufarhöfn	er	meðalstór	fiskihöfn.	Lengd	bryggjukanta	er	500	metrar	og	er	mesta	dýpi	við	kant	8,5	metrar	á	50	metra	kafla	og	6,5	metrar	á	160	metra	
kafla.	Dýpi	í	innsiglingu	er	9,5	metrar.		

Á	Kópaskeri	er	smábátahöfn.	Lengd	bryggjukanta	er	119	metrar	og	er	mesta	dýpi	við	kant	4	metrar	á	50	metra	kafla.		Flotbryggja	staðsett	í	höfninni	sem	
rúmar	4	báta.

Meiraprófsbílstjóri
Bílstjóri með CE réttindi óskast í 100% starf
við áfyllingar flugvéla á Reykjavíkurflugvelli,  

ADR-réttindi kostur.

Ferilskrá sendist til:  jobs@globalfuel.is
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Störf á heimilum og  
vinnustöðum fatlaðs fólks

Stuðningsfulltrúar óskast til starfa á heimilum og 
vinnustöðum félagsins í Reykjavík. 

Á heimilin vantar fólk í hlutastörf í vaktavinnu, þessi 
störf gætu vel hentað með námi. Hlutverk starfsfólks 
í búsetu er fyrst og fremst fólgið í því að aðstoða 
íbúa í daglegu líf i og efla sjálfstæði þeirra.

Á vinnustöðunum er annars vegar laust 62% starf í 
eldhúsi Lækjaráss, Stjörnugróf og hins vegar 100% 
starf í vinnu og virkni í Lyngási, Safamýri. Starfs- 
mennirnir taka þát t í f jölbreyt tum og spennandi 
verkefnum í samvinnu við góðan starfsmannahóp  
í sveigjanlegu og skemmtilegu vinnuumhverfi. 

Umsækjendur þurfa að hafa náð 20 ára aldri og eru 
störfin laus nú þegar.

Upplýsingar um félagið og atvinnuumsókn má finna á 
heimasíðu þess www.styrktarfelag.is. Einnig getur 
Þórhildur Garðarsdót tir veit t nánari upplýsingar í 
síma 414 0500.

Launakjör eru samkvæmt gildandi kjarasamningum 
Áss styrktarfélags við SFR.

Aðstoðarmaður bakara eða  
bakaranemi óskast

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst,  
vinnutími frá 5:00 til 13:00 og aðra hverja helgi.

Áhugasamir sæki um á netfangið
bjornsbakari@bjornsbakari.is merkt ATVINNA.

Pantone
Black

Pantone
021 CV

Sérfræðingur í innkaupum
Elkem Ísland auglýsir starf sérfræðings í innkaupum lausa til umsóknar. Leitað er að dugmiklum og jákvæðum einstaklingi sem hefur 
áhuga á að starfa í góðu teymi starfsmanna.

Starfssvið:
•	Innkaup	á	tækni-	og	rekstrarvörum
•	Innkaupastýring	og	innleiðing	innkaupaferla
•	Umsjón	og	eftirfylgni	með	birgðastöðu	lagers
•	Samningagerð	og	samskipti	við	birgja	
•	Tölvuvinnsla	og	skráningar	tengdar	starfinu
•	Sérverkefni	á	sviði	innkaupamála

Menntunar- og hæfniskröfur:
•	Reynsla	af	innkaupum	er	æskileg
•	Háskólamenntun	sem	nýtist	í	starfi
•	Frumkvæði	og	metnaður	til	að	ná	árangri	í	starfi
•	Sjálfstæði	í	vinnubrögðum	en	jafnframt	hæfni	til	að	leiða	teymi
•	Nákvæmni	og	skipulag	í	vinnubrögðum
•	Þjónustulund	og	samskiptahæfni
•	Kunnátta	og	greiningarhæfni	í	Microsoft	Excel
•	Gott	vald	á	íslensku	og	ensku

Umsóknarfrestur er til og með 20. september 2015. 
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Capacent, www.capacent.is.	
Umsókn	um	starfið	þarf	að	fylgja	ítarleg	starfsferilsskrá	og	kynningarbréf	þar	sem	gerð	er	grein	fyrir	ástæðu	
umsóknar	og	rökstuðningur	fyrir	hæfni	við	komandi	í	starfið.	Nánari	upplýsingar	veita	Helga	Jónsdóttir	
(helga.jonsdottir@capacent.is)	og	Jóna	Björk	Sigurjónsdóttir	(jona.sigurjonsdottir@capacent.is)	hjá	Capacent	ráðningum.

Elkem	Ísland	kappkostar	að	starfa	í	víðtækri	sátt	við	starfsfólk	sitt,	viðskiptavini,	íslenskt	samfélag	og	lífríki	náttúrunnar.	Með	öryggi,	fagmennsku	og	heiðar	-
leika	að	leiðarljósi	leggjum	við	okkar	af	mörkum	til	framleiðslu	á	hágæða	kísilmálmi.	Fyrirtækið	ber	virðingu	gagnvart	því	jafnvægi	sem	ávallt	þarf	að	ríkja	á	
milli	nýtingar	og	verndunar	náttúruauðlinda.	Elkem	Ísland	er	hluti	af	Elkem	A/S	samsteypunni	sem	hefur	í	meira	en	hundrað	ár	verið	frumkvöðull	í	tækniþróun	
í	kísiliðnaði	og	haft	frumkvæði	að	þróun	margvíslegra	lausna	á	sviði	umhverfismála.	Elkem	Ísland	starfar	samkvæmt	vottaðri	gæða-	og	umhverfisstjórnun.

Hjá TM er viðskiptavinurinn og hagsmunir hans okkar megin viðfangsefni. Það er mark-
mið okkar að viðskiptavinir upplifi í öllum sínum samskiptum við TM að ekkert trygg-
ingafélag á Íslandi veiti betri vernd gegn áföllum. Í því felst að viðskiptavinurinn sé rétt 
tryggður á hverjum tíma og fái ávallt framúrskarandi þjónustu við úrlausn sinna mála 
hvort heldur við kaup á tryggingum, við tjón, í lánaviðskiptum eða greiðsluþjónustu.

TM hefur staðið efst tryggingafélaga í Íslensku ánægjuvoginni í fjórtán skipti af sextán og er 
það íslenska fyrirtæki sem oftast allra hefur hlotið viðurkenninguna.  

Sérfræðingur í 
fjárfestingum 
TM auglýsir laust starf við eignastýringu

Einstaklingar sem eru jákvæðir og hafa til að bera frumkvæði, kraft og útsjónarsemi 
ásamt framúrskarandi samskiptahæfileikum eru hvattir til að sækja um starfið. 

Umsóknarfrestur um starfið er til og með 22. september nk. Umsækjendur eru 
vinsamlegast beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Capacent, www.capacent.is. 

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð 
er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Nánari 
upplýsingar veita Tómas Oddur Hrafnsson (tomas.hrafnsson@capacent.is) og Jóna Björk 
Sigurjónsdóttir (jona.sigurjonsdottir@capacent.is) hjá Capacent ráðningum.

Starfssvið
• Dagleg stýring fjáreigna félagsins.
• Mat á fjárfestingakostum og 
 eftirfylgni með fjárfestingum 
 félagsins.
• Mælingar á afkomu og árangri 
 einstakra eigna og eignasafnsins í 
 heild. 
• Skýrslugerð og miðlun upplýsinga 
 til stjórnenda og eftirlitsaðila. 

Hæfniskröfur
• Háskólapróf í viðskiptafræði, hagfræði, 
 verkfræði eða sambærileg menntun sem 
 nýtist í starfi. 
• Framúrskarandi greiningarhæfileikar.
• Reynsla af fjármálamarkaði er æskileg.
• Geta til að setja fram og miðla upplýsingum 
 á skýran hátt.
• Geta til að vinna undir miklu álagi
• Góð enskukunnátta, góðir samskipta-
 hæfileikar og haldgóð tölvukunnátta.

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



Umsóknarfrestur er til 28. september nk. og sækja þarf um starfið á www.byko.is. Nánari upplýsingar veitir Árni Reynir Alfredsson, markaðsstjóri, arnireynir@byko.is. 

GRAFÍSKUR HÖNNUÐUR
Við hjá BYKO óskum eftir að ráða grafískan hönnuð í fullt starf á markaðssviði fyrirtækisins. 
Mikil fjölbreytni ríkir í starfsemi BYKO og erum við ávallt að leita að góðu fólki. Ef þú býrð yfir hæfileikum til að starfa sjálfstætt, ert jákvæð/ur og 
átt gott með að vinna með öðrum þá hvetjum við þig til að sækja um. Við bjóðum upp á góða vinnuaðstöðu, frábæra samstarfsfélaga og mikla 
framtíðarmöguleika hjá traustu og markaðssinnuðu fyrirtæki. Starf á markaðssviði felur í sér fjölbreytt viðfangsefni er snúa að kynningarmálum 
fyrirtækisins, þar á meðal þátttöku í skilgreiningu verkefna og útfærslu á lausnum. Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um starfið. 

ÁBYRGÐARSVIÐ:
• Hönnun prentefnis, svo sem blaða, bæklinga og dreifirita.
• Hönnun auglýsinga í prentmiðla, á vef og skjámiðla. 
• Vefhönnun og framþróun vefs, í samvinnu við vefstjóra.
• Samskipti við prentsmiðjur.
• Samskipti við birtingahús og fjölmiðla vegna auglýsingabirtinga.
• Samskipti innan fyrirtækisins við vinnslu markaðsefnis. 
• Önnur verkefni sem unnin eru í samráði við næsta yfirmann.

VIÐ LEITUM AÐ EINSTAKLINGI MEÐ:
• Menntun á sviði grafískrar hönnunar.
• Umtalsverða reynslu af auglýsingagerð.
• Þekkingu á vefhönnun.
• Fagleg, skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð.
• Hæfni í mannlegum samskiptum og vilja til að vinna í hóp.
• Næmt auga fyrir smáatriðum.
• Hæfileika til að hugsa út fyrir boxið og leita nýrra lausna.

Spennandi tækifæribyko.is

Hjúkrunarstjóri og deildarstjóri 
hjúkrunardeilda á HVEST 
Laus eru til umsóknar störf hjúkrunarstjóra og deildarstjóra hjá Heilbrigðisstofnun Vestfjarða.

Umsóknarfrestur er
til og með 26. september nk.

SÆKJA UM:
Nánari upplýsingar um störfin veitir Hildur Erla Björgvinsdóttir, hildur@radum.is í síma 519 6770. Áhugasamir eru vinsamlegast beðnir að sækja um störfin 
á heimasíðu Ráðum www.radum.is. Með umsókn skal fylgja greinargóð ferilskrá. Öllum umsóknum verður svarað þegar ráðning hefur verið ákveðin.
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HElStU vERKEfNi og ÁByRgð: 
 » Stjórnun á daglegri starfsemi hjúkrunarheimilanna 
Eyri á Ísafirði og á Bolungarvík (HB)

 » Almennt starf hjúkrunarfræðings 
 » Þátttaka í teymisvinnu
 » Önnur verkefni sem tilheyra starfinu 

MENNtUNAR- og HÆfNiSKRÖfUR:
 » Íslenskt hjúkrunarleyfi
 » framhaldsmenntun sem nýtist í starfi er æskileg
 » Reynsla af hjúkrunarstjórnun
 » Reynsla af öldrunarhjúkrun, hjúkrun á hjúkrunarheimili 
og hjúkrun á legudeildum

 » Reynsla af rafrænni sjúkraskrárgerð æskileg
 » faglegur metnaður, áreiðanleiki og góð samskiptahæfni

Deildarstjóri hjúkrunardeilda Hjúkrunar heimilis ins Eyrar á Ísafirði og 
Hjúkrunar heimilis Bolungarvíkur (HB) er með meginstarfsstöð á Ísafirði. 
Laun eru samkvæmt kjarasamningum. Gert er ráð fyrir að deildarstjóri 
hefji störf fljótlega.

DEiLDarstjóri HjúkrUnarDEiLDa

HElStU vERKEfNi og ÁByRgð:
 » Dagleg stjórnun hjúkrunardeildar og stjórnun 
hjúkrunar starfssemi heilsugæslustöðvar HvESt á Patreksfirði

 » Umsjón með innkaupum 
 » yfirumsjón með ræstingum 
 » Almennt starf hjúkrunarfræðings 
 » Þátttaka í teymisvinnu
 » Önnur verkefni sem tilheyra starfinu 

MENNtUNAR- og HÆfNiSKRÖfUR:
 » Íslenskt hjúkrunarleyfi
 » framhaldsmenntun sem nýtist í starfi er æskileg
 » Reynsla af hjúkrunarstjórnun
 » Reynsla af öldrunarhjúkrun, hjúkrun á hjúkrunarheimili og hjúkrun á legudeildum
 » Reynsla af rafrænni sjúkraskrárgerð
 » faglegur metnaður, áreiðanleiki og góð samskiptahæfni

Hjúkrunarstjóri HVEst starfar á heilbrigðisstofnun Vestfjarða á Patreksfirði. 
Laun eru samkvæmt kjarasamningum. Gert er ráð fyrir að hjúkrunarstjóri 
hefji störf fljótlega. 

HjúkrUnarstjóri

Heilbrigðisstofnun
Vestfjarða

www.intellecta.is

Starf á fjármálasviði - viðskiptafræðingur
Traust þjónustufyrirtæki óskar eftir að ráða talnaglöggan og nákvæman
einstakling á fjármálasvið fyrirtækisins. Viðkomandi þarf að hafa reynslu
af bókhaldi og fjármálum. Gott tækifæri fyrir öflugan aðila sem vill
þróast í starfi.

Nánari upplýsingar um starfið má finna á www.intellecta.is



VIÐ LEITUM AÐ STARFSFÓLKI

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

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

Blómaskreytir

Blómaval Skútuvogi óskar eftir að ráða blómaskreyti í 100% starf.

Í starfinu felst gerð blómaskreytinga, þjónusta við viðskiptavini, móttaka og 
afgreiðsla pantana, vöruframsetning, útstillingar og önnur tilfallandi störf. 
Viðkomandi þarf að hafa reynslu af starfi í blómaverslun, viðhafa sjálfstæð og 
vönduð vinnubrögð, með ríka samskiptahæfni og mikla þjónustulund. Menntun í 
blómaskreytingum er kostur.

Ráðum ehf. er dótturfyrirtæki Expectus og sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf. Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum lausnir sem henta hverjum 
viðskiptavini. Má þar nefna - starfsgreiningar, auglýsingagerð, úrvinnslu, viðtöl, umsagnir, hæfnismat og fleira. 
Ráðum hóf starfsemi í mars árið 2012 og í apríl 2014 sameinuðu Ráðum og Expectus krafta sína í þeim tilgangi að bjóða viðskiptavinum fyrirtækjanna öflugri þjónustu til 
árangurs á sviði ráðninga og ráðgjafar. Fyrirtækin hafa það eitt að markmiði að skapa virði með viðskiptavinum sínum.

Nánari upplýsingar veita Agla Sigr. Björnsdóttir, agla@radum.is og Hildur Erla Björgvinsdóttir, hildur@radum.is.

sölumaður í fagmannadeild

Húsasmiðjan í Hafnarfirði leitar að metnaðarfullum og þjónustulunduðum 
sölumanni í fagmannadeild.

Í starfinu felst þjónusta við viðskiptavini, sala, afgreiðsla, tiltekt pantana, 
vöruframsetning og önnur tilfallandi störf. 
Viðkomandi þarf að búa yfir haldgóðri þekkingu á byggingarvörum, 
viðhafa sjálfstæð og vönduð vinnubrögð, með ríka samskiptafærni 
og hafa reynslu af sambærilegu starfi.

Vélamaður á tæknisViði

Ölgerðin óskar eftir að ráða iðinn og samviskusaman einstakling 
í framleiðslusal fyrirtækisins.

Í starfinu felst ábyrgð á framleiðsluvélum m.a. á breytingum og fínstillingum 
á vélbúnaði sem notaður er við framleiðslu á vatni, gosi og öli. Leitað er að 
starfsmanni með iðnmenntun, t.d. vélstjórn, vélvirkjun eða bifvélavirkjun. Um 
vaktavinnu er að ræða og eru konur jafnt og karlar hvattar til að sækja um.

Bókari

Rótgróið fyrirtæki í Reykjavík óskar eftir að ráða bókara í 100% starf.

Leitað er að jákvæðum, samviskusömum og skipulögðum alhliða bókara með 
að minnsta kosti 5 ára starfsreynslu í bókhaldi. Mikill kostur ef viðkomandi hefur 
þekkingu og reynslu af DK bókhaldskerfi og sé viðurkenndur bókari.

sölumaður í timBurráðgjöf

Húsasmiðjan í Grafarholti leitar að metnaðarfullumog þjónustulunduðum 
sölumanni í timburráðgjöf.

Í starfinu felst þjónusta við viðskiptavini og söluráðgjöf á byggingarefnum. 
Viðkomandi þarf að hafa haldgóða þekkingu á timbri og byggingarvörum, 
viðhafa sjálfstæð og vönduð vinnubrögð auk ríkrar samskiptahæfni. 
Hentugt starf fyrir nema í húsasmíði og öðrum iðngreinum.

saumastarf

Starfsmaður óskast í saumavinnu hjá fyrirtæki sem sérhæfir sig í gluggatjöldum.

Starfið felur m.a. í sér saumaskap á gluggatjöldum, tauköppum, felligardínum 
og m.fl. Leitað er að einstaklingi sem er samviskusamur, nákvæmur og er vanur 
saumavinnu. Um 100% starf er að ræða. Einungis reyklausir einstaklingar með 
góða íslenskukunnáttu koma til greina.

ÞjónustuVer

Fyrirtæki á fjármálamarkaði óskar eftir að ráða starfsmann í þjónustuver. Í starfinu 
felst að svara fyrirspurnum viðskiptavina í gegnum síma, netspjall og tölvupósta, 
veita ráðgjöf og úrlausn mála.

Leitað er að þjónustuliprum einstaklingi sem hefur gaman af mannlegum 
samskiptum, er með jákvætt viðhorf og er tilbúinn að starfa í góðu teymi 
starfsmanna.

aðstoðarVeitingastjóri

American Style óskar eftir að ráða aðstoðarveitingastjóra í 72-100% starf.

Í starfinu felst afgreiðsla og þjónusta í veitingasal, mönnun á vaktir og annað 
sem tilheyrir starfinu. Aðstoðarveitingastjóri ber ábyrgð á staðnum í fjarveru 
veitingastjóra. Leitað er að starfsmanni sem er með mikla hæfni í mannlegum 
samskiptum, getur unnið undir álagi og er með reynslu af heimilisrekstri.

- helgarVinna
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Byggiðn – Félag byggingamanna óskar eftir 
mælingamanni í fullt starf. Starfið felst í að fara á 
vinnustaði, magntaka verk trésmiða og reikna út.

HÆFNISKRÖFUR:
 > Sveinspróf í húsasmíði
 > Góð alhliða tölvukunnátta
 > Góðir samskiptahæfileikar
 > Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
 > Kostur að umsækjandi hafi reynslu við að 

vinna í uppmælingakerfi

Umsóknarfrestur er til og með 28. september nk. og skulu 
umsóknir berast á netfangið finnbjorn@byggidn.is eða 
í pósti á Byggiðn – Félag byggingamanna, Borgartúni 30, 
105 Reykjavík. Öllum umsóknum verður svarað og 
umsækjendum tilkynnt um málalok þegar ákvörðun 
hefur verið tekin.

Nánari upplýsingar um starfið veitir formaður félagsins, 
Finnbjörn A. Hermannsson í síma 535-6006.

Byggiðn – Félag byggingamanna er 
stéttafélag faglærðra byggingamanna og 
málsvari þeirra og samningsaðili um kaup 
og kjör á vinnumarkaði. Byggiðn varð til við 
sameiningu Trésmiðafélags Reykjavíkur og 
Félags Byggingamanna, Eyjafirði árið 2008.

Málsvari byggingamanna

STARFSMAÐUR VIÐ
UPPMÆLINGAKERFI
HÚSASMIÐA

Upplýsingar um star�ð veitir 

Haraldur Líndal Pétursson 

í síma 5200 800 eða haraldur@ronning.is 

Umsóknum skal skilað fyrir 22. september.   

Hæfniskröfur: 

• Sveinspróf í rafvirkjun 

• Starfsreynsla í ra�ðnaði 

• Nákvæm og vönduð vinnubrögð 

• Góð enskukunnátta 

• Rík þjónustulund

• Samskiptahæfni og útsjónarsemi 

• Reynsla af sölustörfum kostur

Upplýsingar um star�ð veitir Hallur Vilhjálmsson þjónustustjóri 

í síma 5200 800 eða hv@ronning.is. Umsóknum skal skilað fyrir 22. september. 

Johan Rönning hf. var stofnað árið 1933. Fyrirtækið er leiðandi á sviði rafbúnaðar og rekur jafnframt verslunar- 
og þjónustufyrirtækin Sindra og Hebron. Hjá félaginu starfa 75 starfsmenn í Reykjavík, Fjarðabyggð, 
Reykjanesbæ, Hafnar�rði, á Selfossi og Akureyri. Höfuðstöðvar félagsins eru að Klettagörðum 25 í Reykjavík. 
Johan Rönning hf. er góður og eftirsóttur vinnustaður.

REYKJAVÍK
Klettagörðum 25 
Sími 5 200 800

SELFOSSI
Eyravegi 67
Sími 4 800 600

AKUREYRI
Draupnisgötu 2
Sími 4 600 800

REYÐARFIRÐI
Nesbraut 9
Sími 4 702 020

REYKJANESBÆ
Hafnargötu 52
Sími 4 207 200

HAFNARFIRÐI
Bæjarhrauni 12
Sími 5 200 800

www.ronning.is

Söluráðgja� á rafbúnaðarsviði
Johan Rönning óskar eftir að ráða metnaðarfullan, þjónustulundaðan og sveigjanlegan söluráðgjafa til starfa á 

rafbúnaðarsviði. Um er að ræða fjölbreytt og spennandi starf í góðu starfsumhver� að Klettagörðum 25 með jákvæðu 

og hressu starfsfólki. Johan Rönning hefur 5 ár í röð verið valið fyrirmyndarfyrirtæki VR ásamt því að hljóta nafnbótina 

fyrirtæki ársins 2012, 2013, 2014 og 2015. Johan Rönning hlaut einnig jafnlaunavottun VR árið 2013, eitt af fyrstu 

fyrirtækjum á landinu til að hljóta slíka viðurkenningu. Fyrirtækið leggur mikið upp úr opnum og heiðarlegum samskiptum. 

Starfsmaður í þjónustudeild
Johan Rönning óskar eftir að ráða hörkuduglegan liðsmann í þjónustudeild 

fyrirtækisins að Klettagörðum 25, Reykjavík. Þjónustudeild sér um alla umsýslu á 

vörum félagsins gagnvart viðskiptavinum og útibúum. Um er að ræða framtíðarstarf 

þar sem viðkomandi hefur möguleika á að vinna sig upp innan fyrirtækisins.

Star�ð felst í: 

• Sölu og þjónustu á rafbúnaði 

• Tilboðsgerð og tækniráðgjöf 

• Lausnamiðuðum hugsunarhætti 

Hæfniskröfur: 

• Öguð og áreiðanleg vinnubrögð

• Rík þjónustulund

• Samskiptahæfni

• Lyftararéttindi kostur

Star�ð felst í: 

• Tiltekt og frágangi á pöntunum 

• Samskiptum við viðskiptavini 

• Öðrum tilfallandi störfum innan  

   þjónustudeildar 

Er kraftur í þér?
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Heilsuleikskólinn Brimver/Æskukot á 
Eyrarbakka og Stokkseyri auglýsir eftir:

 
•	 sérkennslustjóra	sem	einnig		
	 væri	staðgengill	leikskólastjóra
•	 deildarstjóra	
•	 leikskólakennurum

Nánari	upplýsingar	um	störfin	eru	á	vef	Árborgar	
www.arborg.is

Aðstoðarleikskólastjóra 
vantar við Auðarskóla

Laus er staða aðstoðarleikskólastjóra við leikskóladeild Auðarskóla.  
Auðarskóli, sem er samrekinn leik-, grunn- og tónlistarskóli, er stað-
settur í Búðardal.  Einkunnarorð skólans eru: Ábyrgð –Ánægja-   
Árangur. Leikskólinn er tveggja deilda og að jafnaði dvelja þar 35 
– 40 börn frá 12 mánaða aldri.  Húsnæði leikskólans er nýlegt og að-
staða og aðbúnaður góður. Næsti yfirmaður aðstoðarleikskólastjóra 
er skólastjóri. Við leitum að einstaklingi sem er jákvæður, skapandi 
og hefur hæfileika til að virkja krafta starfsfólks til góðra verka.

Menntun og hæfniskröfur:  
- Leikskólakennaramenntun
- Góð færni í mannlegum samskiptum
- Áhugi og metnaður fyrir faglegu leikskólastarfi
- Skipulagshæfni
- Frumkvæði
- Sjálfstæði í vinnubrögðum

Laun eru samkvæmt kjarasamningum  
Kennarasambands Íslands.   

Nánari upplýsingar veitir Eyjólfur Sturlaugsson  
skólastjóri í síma 899-7037.   
Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á netfangið  
eyjolfur@audarskoli.is 

Áhugasamir sendi umsókir ásamt ferilskrá rafrænt á sama netfang.  
Umsóknarfrestur er til og með 14. september.

Nánari upplýsingar umskólann má finn á  
www.audarskoli.is
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Ferðaskrifstofa Guðmundar Jónassonar
Borgartún 34, 105 Reykjavík, S: 511 1515

GUÐMUNDUR JÓNASSON EHF
er eitt af elstu ferðaþjónustufyrirtækjum landsins. 
Fyrirtækið rekur öfluga ferðaskrifstofu, gerir út fjölda hóp-
ferðabifreiða og rekur auk þess gistiheimili. Hjá fyrirtækinu 
starfar samhentur hópur starfsfólks með breiða þekkingu 
og reynslu af ferðaþjónusturekstri. Vegna aukinna verk- 
efna leitum við að hæfu fólki í eftirfarandi störf:

Sölufulltrúi  
á ferðaskrifstofu

Hæfniskröfur:
• haldgóð þekking á íslenskri ferðaþjónustu
• brennandi áhugi á sölumennsku
• góð tungumálakunnátta, a.m.k. íslenska og enska
• góð tölvukunnátta, Word, Excel, ofl
• fjölhæfni, nákvæmni, frumkvæði og sjálfstæði í starfi

Allar nánari upplýsingar um starfið veitir:
Valgerður Lindberg, sölustjóri ferðaskrifstofu, en umsókn- 
um skal skilað á netfangið valgerdur@gjtravel.is 

Vaktstjóri í stjórnstöð
Hæfniskröfur:
• réttindi til aksturs hópferðabifreiða
• afburðahæfni í mannlegum samskiptum
• tungumálakunnátta, a.m.k. íslenska og enska
• góð tölvukunnátta, Word, Excel, ofl
• fjölhæfni, nákvæmni, frumkvæði og sjálfstæði í starfi

Allar nánari upplýsingar um starfið veitir:  
Stefán Gunnarsson, en umsóknum skal skilað á netfangið  
stefan@gjtravel.is 

Bifreiðastjórar  
í framtíðarstörf og  

afleysingar 
Hæfniskröfur:
• réttindi til aksturs hópferðabifreiða
• glaðlegir, jákvæðir og snyrtilegir
• tungumálakunnátta, a.m.k. íslenska og enska
• stundvísir og reglusamir

Allar nánari upplýsingar um starfið veitir: 
Sigurður Sigurðsson, en umsóknum skal skilað á netfangið  
sigurdur@gjtravel.is 

Umsóknarfrestur um öll störfin er til 20. september og 
verður öllum umsóknum svarað. 

Konur jafnt sem karlar eru hvattir til að sækja um.
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Tæknimaður 
Jarðvísindastofnun Háskóla Íslands

Laust er til umsóknar starf tæknimanns á rannsóknarstofu 
í jarðefnafræði.

Starfið felur í sér undirbúning sýna og 
efnagreiningar, umsjón með rannsóknarstofu 
í jarðefnafræði, umsjón með öryggismálum 
á rannsóknarstofum og aðstoð og þjálfun 
framhaldsnema og starfsfólks á sviði 
efnagreininga.  

Hæfniskröfur
• BS-gráða í jarðfræði eða efnafræði
• MS-gráða er kostur
• Haldgóð reynsla af vinnu á rannsóknarstofu 

og efnagreiningum
• Góð enskukunnátta í ræðu og riti
• Góð samstarfshæfni og lipurð í mannlegum 

samskiptum
 
Ráðið verður í starfið til tveggja ára með 
möguleika á framlengingu.

Umsóknarfrestur er til 5. október 2015.
 
Nánari upplýsingar veitir Svandís Helga Halldórsdóttir, 
skrifstofustjóri, í síma 525 4492, svandish@hi.is. 

Á Verkfræði- og náttúruvísindasviði starfa rúmlega þrjú hundruð 
manns við rannsóknir og kennslu. Stærsta rannsóknarstofnun 
sviðsins er Raunvísindastofnun sem skiptist í Jarðvísindastofnun 
og Eðlisvísindastofnun.

Jarðvísindastofnun og Jarðvísindadeild Háskóla Íslands vinna náið 
saman að rannsóknum og menntun á sviði jarðvísinda undir 
sameiginlegri stjórn. Þar starfar 31 sérfræðingur og kennarar sem 
vinna að fjölbreyttum verkefnum.

TAKTU ÞÉR 
GÖNGUTÚR
Á LAUNUM!
Póstdreifing leitar að duglegu og ábyrgu fólki 
til að bera út blöð í þínu nágrenni. Vinnutími 
eru sex dagar í viku, mánudaga til laugardaga, 
milli klukkan 6:00 og 7:00.

Hægt er að sækja um starfið á vefsíðu okkar 
www.postdreifing.is

PÓSTDREIFING EHF
Vatnagörðum 22 | 104 Reykjavík | S. 585 8300

www.postdreifing.is  | postdreifing@postdreifing.is     

Helstu verkefni og ábyrgð:
	 	 Útreikningur	og	frágangur	launa
	 	 Upplýsingagjöf	til	starfsmanna	vegna	
	 	 útborgunar	launa	
	 	 Ýmsar	greiningar,	samantektir	og	úrvinnsla	
	 	 á	sviði	kjaramála
	 	 Ráðgjöf	til	stjórnenda	á	sviði	kjaramála
	 	 Samskipti	við	starfsmenn,	lífeyrissjóði,	
	 	 stéttarfélög	og	opinbera	aðila	
	 	 Útreikningar	á	kjörum	og	réttindum	
	 	 starfsmanna	skv.	kjarasamningum	
	 	 Eftirlit	með	framkvæmd	kjarasamninga

Hæfnikröfur:	
	 	 Viðskiptafræðimenntun	eða	sambærileg	
	 	 menntun	
	 	 Reynsla	af	launabókhaldi	er	kostur	
	 	 Þekking	á	launa-	og	mannauðskerfum	ríkisins	
	 	 er	æskileg
	 	 Góð	kunnátta	og	færni	í	Excel
	 	 Þekking	á	kjarasamningum	og	lögum	um	
	 	 réttindi	og	skyldur	starfsmanna	er	æskileg		
	 	 Nákvæmni,	talnagleggni	og	sjálfstæð	
	 	 vinnubrögð	
	 	 Jákvæðni	og	hæfni	í	mannlegum	samskiptum	

Frekari upplýsingar um starfið 
Nánari	upplýsingar	veitir	Sigríður	Rósa	Magnúsdóttir,	
deildarstjóri	launadeildar	í	síma	585-1342	netfang:	
sigridur.rosa.magnusdottir@heilsugaeslan.is

Laun	samkvæmt	gildandi	kjarasamningi	fjármálaráðherra	og	Kjarafélags	viðskipta-	og	hagfræðinga.

Umsókn	skal	fylgja	ítarleg	náms-	og	starfsferilsskrá	og	kynningarbréf	þar	sem	gerð	er	grein	fyrir	ástæðu	umsóknar		
og	rökstuðningur	fyrir	hæfni	viðkomandi	í	starfið.	Jafnframt	skal	leggja	fram	staðfestar	upplýsingar	um	menntun.		
Umsókn	getur	gilt	í	6	mánuði.	Mat	á	hæfni	umsækjenda	byggist	á	innsendum	gögnum	og	viðtölum	við	umsækjendur.		
Gögn	sem	ekki	er	hægt	að	senda	rafrænt	skulu	berast	Svövu	Þorkelsdóttur,	mannauðsstjóra	Heilsugæslu	höfuðborgarsvæðisins,	
Álfabakka	16,	109	Reykjavík.	Tekið	er	mið	af	jafnréttisstefnu	Heilsugæslu	höfuðborgarsvæðisins	við	ráðningu	í	starfið.		
Öllum	umsóknum	verður	svarað	þegar	ákvörðun	um	ráðningu	liggur	fyrir.		

Sækja	skal	um	starfið	rafrænt	á	vef	Heilsugæslu	höfuðborgarsvæðisins	(www.heilsugaeslan.is),	undir	laus	störf	eða	
á	Starfatorgi	(www.starfatorg.is).

Ábyrgð  –  Fagmennska  –  Traust  –  Þjónusta  –  Framþróun

Starf launafulltrúa 
hjá Heilsugæslu 
höfuðborgarsvæðisins
Heilsugæsla	höfuðborgarsvæðisins	auglýsir	100%		
starf	launafulltrúa.	Æskilegt	er	að	viðkomandi	geti		
hafið	störf	þann	1.	nóvember	næstkomandi	eða	eftir	
nánara	samkomulagi.

Umsóknarfrestur er til og með 28. september 2015.
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Starf hjá fjölskyldu í Sviss
Íslensk hjón með þrjú börn (6, 8 og 9 ára) leita að  

Au-Pair til starfa í Sviss. Ráðningatími er frá október.   
Þetta er tækifæri fyrir einstakling sem hefur áhuga  

á að vinna með börnum og starfa erlendis.  
Góð aðstaða og ýmis tækifæri fyrir réttan aðila. 

Áhugasamir hafið samband við fjolasteingrims@gmail.com

Starfsmaður í viðhaldsdeild

BM Vallá óskar eftir að ráða starfsmann  
í viðhaldsdeild fyrirtækisins. 

Vinnan felst í viðhaldi og viðgerðum á stórum bifreiðum, 
vélum og tækjum ásamt viðhaldi og viðgerðum í verksmiðjum 

fyrirtækisins. 
Við óskum eftir stundvísum og samviskusömum starfsmanni 

sem er vanur slíkum störfum. 

Vinsamlegast sendið umsóknir á  
Gylfa Þór Helgason, gylfi@bmvalla.is

BM Vallá ehf.
Bíldshöfða 7 

KERFISSTJÓRI
SÉRFRÆÐINGUR Í 

ÞJÓÐHAGSVARÚÐ

  Fjármálaeftirlitið 
leitar að öflugum 
einstaklingi í 
kerfisumsjón og 
þjónustu.

  Fjármálaeftirlitið 
óskar eftir sérfræðingi í 
teymi þjóðhagsvarúðar 
á greiningasviði.

FJÁRMÁLAEFTIRLITIÐ
THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY, ICELAND

Upplýsingatæknisvið sér um þróun og rekstur tölvukerfa, ásamt því að þjónusta 
starfsfólk og eftirlitsskylda aðila við notkun kerfanna. Einnig hefur sviðið eftirlit með 
upplýsingatæknikerfum eftirlitsskyldra aðila og sinnir tölvurannsóknum. Viðkomandi 
þarf að hafa góða öryggisvitund og þekkingu og reynslu af kerfisrekstri. Í boði er 
fjölbreytt og krefjandi starf í skemmtilegu umhverfi. 

Starfssvið
• Uppfærsla og rekstur upplýsingatæknikerfa
• Uppsetning og viðhald tölvubúnaðar
• Umsjón með eldvegg, vefsíum og öðrum öryggisbúnaði
• Þjónusta við notendur tölvukerfa 
• Annað sem til getur fallið á upplýsingatæknisviði

Hæfniskröfur
• Viðeigandi menntun í kerfisrekstri eða tölvunarfræðum
• Reynsla af rekstri tölvukerfa 
• Þekking og reynsla af rekstri VMware
• Þekking og reynsla af Microsoft lausnum, s.s. Exchange, Lync, SCCM og 

Sharepoint er kostur
• Þekking og reynsla af stjórnun eldveggja og öðrum vörnum er kostur
• Þekking á Agile vinnubrögðum er kostur
• Frábær hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði, kraftur og öguð vinnubrögð

Hlutverk þjóðhagsvarúðar er að greina kerfisáhættu og þróun á fjármálamarkaði og 
miðla þeim upplýsingum út á við og til annarra starfseininga Fjármálaeftirlitsins. Einnig 
gerir teymið tillögur um breytingar á lögum og mótar reglur og leiðbeiningar er varða 
stýringu áhættu á fjármálamarkaði.  

Starfssvið
• Ábyrgð á gerð og framkvæmd álagsprófa
• Yfirsýn yfir fjármálamarkaðinn
• Mótun þjóðhagsvarúðartækja
• Mótun reglna og viðmiða
• Samskipti við eftirlitsskylda aðila og aðra hagsmunaaðila
• Þátttaka í alþjóðlegu samstarfi

Hæfniskröfur
• Háskólagráða í hagfræði, viðskiptafræði, verkfræði, eða sambærilegu.  

Framhaldsmenntun kostur
• Þekking og reynsla af gerð og framkvæmd álagsprófa
• Yfirgripsmikil þekking á fjármálamarkaði
• Rík greiningarhæfni
• Sjálfstæði í vinnubrögðum
• Færni í ritun og framsetningu texta á íslensku og ensku
• Góð hæfni í samskiptum og teymisvinnu
• Frumkvæði, jákvæðni, nákvæmni og skipulögð vinnubrögð

Umsjón með starfinu hafa Bjarni Þór Gíslason upplýsingatæknistjóri 
(bjarnithor@fme.is) og Árni Ragnar Stefánsson mannauðsstjóri (arni@fme.is).

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um starfið á heimasíðu 
Fjármálaeftirlitsins, www.fme.is eða á www.starfatorg.is.

Umsóknarfrestur er til og með 27. september nk. Umsókn um starfið þarf að fylgja 
ítarleg ferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og 
hæfni viðkomandi til að gegna starfinu rökstudd.

Umsjón með starfinu hafa Sigurður Árni Kjartansson forstöðumaður á greiningasviði 
(sigurdurk@fme.is) og Árni Ragnar Stefánsson mannauðsstjóri (arni@fme.is). 

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu 
Fjármálaeftirlitsins, www.fme.is eða á www.starfatorg.is.

Umsóknarfrestur er til og með 27. september nk. Umsókn um starfið þarf að fylgja 
ítarleg ferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni 
viðkomandi til að gegna starfinu rökstudd.



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 óskar eftir móttökustjóra

Við óskum eftir að ráða móttökustjóra í fullt starf  
í móttöku okkar í skaftahlíð 
Helstu verkefni og ábyrgð 
- Daglegur rekstur og þjónusta við viðskiptavini 
- Ábyrgð á uppgjöri 
- Mönnun í móttöku
- Skipting verkefna 
- Útlit móttöku
- Önnur tilfallandi verkefni 

Hæfniskröfur
- Reynsla af sambærilegu starfi 
- Reynsla af stjórnun 
- Þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum 
- Góð almenn tölvukunnátta 
- Sveigjanleiki og frumkvæði í starfi 

Viðkomandi þarf að vera orðinn 25 ára. 

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir 
Vilborg einarsdóttir, vilborg@365.is 

umsóknarfrestur er til 19. september hægt er að 
sækja um með því að senda umsókn í tölvupósti á 
vilborg@365.is 
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Tanntæknir í Tannlæknadeild

Leitað er að kröftugum einstaklingi sem nýtur þess að 
vinna með fólki, leiðbeina og þjónusta í starfi tanntæknis 
á aðgerðarstofu Tannlæknadeildar. 

Helstu verkefni:
• Undirbúningur fyrir verklega kennslu, vinna 

við sótthreinsun, rafræn skráning 
sjúkragagna, röntgenmyndataka o.fl.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Tanntæknamenntun frá námsbraut 

tanntækna eða sambærileg menntun er 
æskileg

• Starfsreynsla í faginu er æskileg
• Góð færni í mannlegum samskiptum og rík 

þjónustulund er mjög mikilvæg

Nánari upplýsingar veitir Hanna G. Daníelsdóttir, 
deildarstjóri í klíník Tannlæknadeildar, í síma 525 4888, 
hgd@hi.is.

Umsóknarfrestur er til og með 16. september 2015.

Sjá nánar www.hi.is/laus_storf.

Bílamálari óskast
 
Óskum eftir bílamálara til vinnu hjá  
Bílaréttingum og sprautun Sævars.  
Okkur vantar að bæta við okkur aðila  
í nú þegar flottan hóp starfsmanna.  
Mjög góðir tekjumöguleikar fyrir  
duglega og metnaðarfulla einstaklinga.

Umsóknir sendist á  
bilaretting@bilaretting.is merktar „Atvinna“.

Meiraprófsbílstjóri
Bílstjóri með CE réttindi óskast í 100% starf
við áfyllingar flugvéla á Reykjavíkurflugvelli,  

ADR-réttindi kostur.

Ferilskrá sendist til:  jobs@globalfuel.is

Fiskistofa er þjónustu- og eftirlitsstofnun með sex starfsstöðvar um land allt. Stofnunin annast stjórn-
sýslu á sviði sjávarútvegs og lax- og silungsveiði ásamt því að safna og vinna úr upplýsingum um þá 
málaflokka. Nánari upplýsingar um Fiskistofu má finna á www.fiskistofa.is.  

Gildi Fiskistofu eru traust, framsækni og virðing

Veiðieftirlitsmenn óskast á starfsstöðvar Fiskistofu í Hafnarfirði og í Stykkishólmi
Fiskistofa óskar eftir að ráða einn veiðieftirlitsmann í starfsstöð sína í Hafnarfirði og einn veiðieftirlitsmann í starfsstöð sína í Stykkishólmi. 
Stöðurnar heyra undir deildarstjóra veiðieftirlitssviðs – vestur. Um fullt starf er að ræða og er æskilegt að geta hafið störf sem fyrst.

Helstu verkefni:
• Eftirlit á sjó.  
Eftirlit á sjó felst m.a. í lengdarmælingum á fiski og tillögugerð um lokanir veiðisvæða, eftirliti 
með aflasamsetningu, eftirlit með veiðarfærum, hlutfalli smáfisks í afla og brottkasti afla.  
Þá fylgjast veiðieftirlitsmenn einnig með því að afladagbækur séu rétt útfylltar og séu í sam- 
ræmi við veiðar og afla um borð. 
• Eftirlit í landi. 
Eftirlitsstörf í landi fela m.a. í sér eftirlit með löndun, vigtun og skráningu afla, eftirlit með 
veiðarfærum og aflasamsetningu, lengdarmælingar á afla og eftirlit með færslu og skilum 
afladagbóka. Starfið felur einnig í sér eftirlit með löndunum erlendra skipa og úttektir á afurðum 
vinnsluskipa ásamt skrifstofustörfum s.s. skýrslugerð þegar vettvangsstörfum lýkur, að fylgjast 
með löndunum og skráningum í aflaskráningarkerfi Fiskistofu og öflun gagna vegna brotamála 
sem upp koma. 

Hæfniskröfur:
• Leitað er að kraftmiklum einstaklingi sem hefur haldgóða reynslu af störfum í sjávarútvegi
• Góð íslensku-, ensku- og tölvukunnátta er áskilin
• Gott líkamlegt atgervi
• Sjálfstæði, fagmennska og nákvæmni í vinnubrögðum
• Sanngirni og háttvísi
• Góð færni í mannlegum samskiptum
• Skipstjórnarréttindi eru æskileg

Nánari upplýsingar um starfið veitir Þórhallur Ottesen deildarstjóri veiðieftirlitssviðs í síma 
5697932. 

Umsóknir sem hafa að geyma ítarlegar upplýsingar um menntun, fyrri störf, meðmælendur og 
annað sem máli kann að skipta sendist á netfangið starf@fiskistofa.is eða með bréfi til Fiski- 
stofu, Dalshrauni 1, 220 Hafnarfirði merktar: „Veiðieftirlitsmaður Hafnarfirði“ eða 
„Veiðieftirlitsmaður Stykkishólmi“.

Umsóknarfrestur er til og með 5. október 2015.

Laun taka mið af kjarasamningi ríkisins við viðeigandi stéttarfélag.  
Samkvæmt jafnréttisstefnu Fiskistofu eru konur jafnt sem karlar hvattar til að sækja um. 

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

Athygli er vakin á því að umsóknir munu gilda í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út, 
með vísan til 3. tl. 2. mgr. 2. gr. regla nr. 464/1996 um auglýsingar á lausum störfum, með síðari 
breytingum, sem settar eru samkvæmt heimild í 2. mgr. 7. gr. laga nr. 70/1996 um réttindi og 
skyldur starfsmanna ríkisins.



   Þátttaka í stefnumörkun, skilgreiningu verkþátta  
og samþættingu verkefna á sviði fjarkönnunar

   Tengiliður við EUMETSAT og erlenda samstarfshópa 
varðandi tæknilega úrvinnslu og gögn

   Verkefnastjórn og þátttaka í tímabundnum 
rannsóknarverkefnum tengdum fjarkönnun

Menntunar- og hæfniskröfur
  Háskólanám á sviði raunvísinda eða verkfræði
   Framhaldsnám á sviði raunvísinda og/eða verkfræði 
   Góð forritunarkunnátta, t.d. python, C/C++, Fortran, 

Unix/Linux eða Java
   Frumkvæði og faglegur metnaður
   Skipulögð og fagleg vinnubrögð í starfi
   Hæfni í mannlegum samskiptum 
   Hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í teymisvinnu
   Greiningarhæfni og færni og geta til að miðla 

niðurstöðum innan teymis og út á við
   Farsæl reynsla á sviði rannsókna og úrvinnslu 

mæligagna kostur
   Þekking á hugbúnaðarprófunum og farsæl reynsla  

af hugbúnaðarverkefnastjórnun kostur
   Góð færni í íslensku og ensku nauðsynleg

Nánari upplýsingar um starfið veita Jórunn Harðardóttir, 
framkvæmdastjóri (jorunn@vedur.is), Halldór Björnsson, 
hópstjóri veðurs og loftslagsrannsókna (halldor@vedur.
is) og Borgar Ævar Axelsson, mannauðsstjóri (borgar@
vedur.is), í síma 522 6000.

Veðurstofa Íslands óskar eftir að ráða sérfræðing í kerfis
stjórn, nánar tiltekið „*nix nörd“, til að sinna rekstri, 
við haldi og rekstrarþróun á sérhæfðum miðlægum kerfum 
Veður stofunnar. Viðkomandi mun starfa í upp lýs inga
tæknihóp Veðurstofunnar sem er hluti af Fjármála- og 
rekstrarsviði. 

Hlutverk
Veðurstofan rekur mörg krefjandi og óhefðbundin 
upp lýsinga tæknikerfi. Hlutverk viðkomandi er að hafa 
umsjón með, þjónusta, setja upp, prófa og reka þessi 
kerfi. Viðkomandi tekur þátt í kerfishönnun og þróun og 
tekur við kerfum/hugbúnaði sem koma þarf í rekstur. 
Við komandi sér um samskipti við þjónustuaðila ef svo ber 
undir.

Menntun og hæfniskröfur
  Háskólamenntun eða farsæl reynsla á sviði  

tölvunar eða kerfisfræði 
  Farsæl reynsla af umsjón og rekstri tölvukerfa
  Þekking og farsæl reynsla á kerfisstjórnun Linux kerfa
  Frumkvæði, hæfni í mannlegum samskiptum og 

teymisvinnu 
  Hæfni í kerfislæsi, þ.e. hæfni til að ná fljótt og 

örugglega yfirsýn yfir flókin kerfi/verkefni 
  Æskileg er reynsla af kerfishönnun sem miðar að því  

að ná háum uppitíma
  Þekking á netkerfum og fjarskiptum er kostur 
  Þekking á kerfisskjölun er kostur 
  Kunnátta í forritunarmálum, s.s. Python,  

skeljaforritun er kostur 
  Gott vald á íslensku og ensku

Nánari upplýsingar um starfið veita Vigfús Gíslason, 
hópstjóri upplýsingatækni (gislason@vedur.is) og Borgar 
Ævar Axelsson, mannauðsstjóri (borgar@vedur.is) í síma 
522 6000. 

Veðurstofa Íslands auglýsir eftir sérfræðingi í úrvinnslu 
fjarkönnunargagna í fullt starf á Úrvinnslu og rann
sóknar sviði. Í boði er spenn andi, krefjandi og fjölbreytt 
fram tíðar starf. 

Á Úrvinnslu- og rannsóknasviði Veðurstofu Íslands starfa 
rúmlega 40 manns við ýmis spennandi þróunar og 
rannsóknarverkefni er tengjast veður og lofts lags
rannsóknum, jökla og vatnafræði, haffræði, jarðskorpu
hreyfing um, eldgosum, dreifingu gas og ösku skýja sem 
og ofanflóðum. Þessi verkefni byggja mörg á úrvinnslu 
fjarkönnunargagna, s.s. gagna frá veður og ratsjár
tunglum, hita mynda vélum og ýmsum öðrum fjar könn un
ar  tækjum. Gert er ráð fyrir að við komandi sér fræð ingur 
verði leiðandi í þróun aðferða og afurða sem nýtast við 
vöktun á þessum eðlisþáttum náttúrunnar.

Veðurstofan er aðili að Reiknimiðstöð evr ópskra veður
stofa, og hefur þar aðgang að reikni afli til þess að keyra 
viðamikil tölvulíkön. Veðurstofan heldur á aðild Íslands að 
Evr ópsku veðurtunglastofnuninni (EUMETSAT) og hefur 
þannig aðgang að nýjustu fjarkönnunar gögn um ásamt 
markvissri þjálfun á þessu sviði. 

Gert er ráð fyrir að viðkomandi starfsmaður fái viðeigandi 
þjálfun á þeim fagsviðum þar sem fjarkönnunargögnin 
verða nýtt.

Helstu verkefni
   Faglega leiðandi hlutverk og sérfræðivinna í 

meðhöndlun og úrvinnslu fjarkönnunar gagna, 
sérstaklega veðurtunglagagna

   Þátttaka í þróun fjarkönnunaraðferða til eftirlits  
á náttúruvá og eðlisþáttum jarðar

   Miðlun veðurtunglaafurða til eftirlits
   Uppsetning og þróun grunnkerfa í móttöku og 

úrvinnslu veðurtunglagagna

www.vedur.is
522 6000

Sérfræðingur 
í kerfisstjórn/
DevOps

Sérfræðingur í úrvinnslu 
fjarkönnunargagna

Umsóknarfrestur starfanna er til og 
með 28. september nk. 

Laun taka mið af kjarasamningum 
ríkisins og viðeigandi stéttarfélags. 

Umsækjendur eru vin saml ega  
beðnir um að sækja um störfin á 
heima  síðu Veðurstofu Íslands undir 
www.vedur.is/um-vi/laus-storf eða 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.

Launafulltrúi

Starfið felst í: Menntunar og hæfniskröfur:
 •Vinnslu launabókhalds, þ.m.t. útreikningur og 
greiðsla launa og skil launatengdra gjalda.
 •Upplýsingagjöf til starfsmanna vegna útborgunar 
launa. 
 •Ýmsar greiningar, samantektir og úrvinnsla á 
sviði kjaramála.
 •Samskipti við starfsmenn, lífeyrissjóði, stéttar-
félög og opinbera aðila.
 •Útreikningar á kjörum og réttindum starfsmanna 
skv. kjarasamningum.
 •Ýmis önnur störf í tengslum við bókhald og 
reikningagerð.

 •Góð reynsla af launabókhaldi er nauðsynleg.
 •Menntun sem viðurkenndur bókari eða 
sambærileg menntun er kostur.
 •Þekking á DK- bókhaldskerfinu og launaumhverfi.  
 •Góð kunnátta og færni í Excel.
 •Þekking á kjarasamningum og lögum um 
réttindi og skyldur starfsmanna. 
 •Góð skipulagning, nákvæmni og sjálfstæði í 
vinnubrögðum.
 •Þjónustulyndi, jákvæðni og lipurð í 
mannlegum samskiptum.

Arctic Adventures leitar að launafulltrúa í fullt starf. Um er að ræða starf í fjármáladeild 
fyrirtækisins. Þar starfar teymi sem sér um allt sem snýr að fjármálum fyrirtækisins og launum 
starfsmanna. Viðkomandi kemur til með að halda utan um öll laun starfsmanna fyrirtækisins auk 
þess að taka þátt í bókhaldstengdum verkefnum deildarinnar. 

www.adventures.is | Vatnagarðar 8 | 104 Reykjavík

Allar umsóknir berist til Jóhönnu Ellu starfsmannastjóra í johanna@adventures.is
Umsóknarfrestur er til 21. september 2015

Fjármálastjóri
Starf fjármálastjóra hjá Umhverfisstofnun er laust til 
umsóknar. Við leitum að öflugum einstaklingi með 
áhuga á sífelldu umbótastarfi.

Fjármálastjóri fer með yfirstjórn fjármála og reksturs 
hjá stofnuninni í umboði forstjóra og ber ábyrgð á 
hagkvæmri stýringu fjármuna.  Hann ber ábyrgð á 
gerð rekstraráætlana og eftirfylgni þeirra, yfirumsjón 
með bókhaldi, útsendingu og innheimtu krafna 
sem og gerð kostnaðarmata og útboðum stofn-
unarinnar. Þá ber hann ábyrgð á miðlun upplýsinga 
til yfirstjórnar og starfsmanna og er tengiliður stofn-
unar við Fjársýslu ríkisins, umhverfis- og auðlinda-
ráðuneyti og Ríkisendurskoðun. Fjármálastjóri situr 
í yfirstjórn stofnunar.

Ítarlegri upplýsingar um starfið og hæfniskröfur til 
þess er að finna á starfatorg.is og umhverfisstofnun.
is/storf_i_bodi/

Umsóknarfrestur er til og með 28. september 2015. 
Umsóknir skulu sendar til Umhverfisstofnunar, Suður-

landsbraut 24, 108 Reykjavík eða á netfangið ust@ust.is.

Akureyri - Egilsstaðir - Hella - Ísa�örður 
Mývatn - Patreks�örður - Reykjavík 

Snæfellsnes - Vestmannaeyjar

FAGMENNSKA SAMVINNA FRAMSÝNI VIRÐING
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Sölumaður óskast 
Óskum eftir að ráða sölumann í verslun okkar.  
Reynsla af sölumannsstörfum og brennandi  
þjónustulund er það sem við leitum eftir.  

Umsóknarfrestur er til 16. sept. 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. 
Umsóknir sendist á box@frett.is  merkt „Sölumaður 1209“ 

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

SÉRFRÆÐILÆKNIR

Heila- og taugaskurðlækningar

Helstu verkefni og ábyrgð

•  Sérfræðistörf í samráði við 
yfirlækni sérgreinarinnar, s.s. 
greining, meðferð og eftirfylgd 
sjúklinga með vandamál er 
tengjast sérgreininni, m.a. 
þátttaka í samráðskvaðningum 
og göngudeildarþjónustu 

•  Þátttaka í vöktum sérgreinarinnar
•  Þátttaka í kennslu og vísinda- 

vinnu í samráði við yfirlækni 

Hæfnikröfur

•  Almenn reynsla í heilaskurð-  Almenn reynsla í heilaskurð-  
aðgerðum, mænuaðgerðum 
og bakaðgerðum er skilyrði

•  Sérstök reynsla í æðagúlskirurgíu 
(aneurysmakirurgíu) er nauðsynleg

•  Reynsla í kennslu og vísindavinnu 
æskileg

•  Jákvæðni, sveigjanleiki 
og lipurð í samskiptum

•  Íslenskt sérfræðileyfi í heila- 
og taugaskurðlækningum

Laust er til umsóknar fullt starf sérfræðilæknis við heila- og taugaskurðlækningadeild 
á skurðlækningasviði. Starfið veitist frá 1. maí 2016 eða eftir nánara samkomulagi.

Umsóknarfrestur er til 
og með 29. september 2015. 

Fullt starf (100%) er bundið við 
sjúkrahúsið eingöngu. Laun skv. 
kjarasamningi fjármálaráðherra 
og stéttarfélags. Sótt er um starfið 
rafrænt á; www.landspitali.
is, undir „laus störf“. Öllum 
umsóknum verður svarað. Tekið 
er mið af jafnréttisstefnu LSH 
við ráðningar á spítalanum. 

Umsókninni fylgi aðgerðaskrá 
sem sýnir fjölda og gerð 
aðgerða sem viðkomandi 
hefur framkvæmt sem 
aðalskurðlæknir.

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

Mat stöðunefndar læknaráðs 
Landspítala byggist á innsendum 
umsóknargögnum. Viðtöl verða 
höfð við umsækjendur og byggist 
ákvörðun um ráðningu í starfið 
einnig á þeim.

Nánari upplýsingar veitir Aron 
Björnsson, yfirlæknir, (aronb@
landspitali.is, 543 7406).

Borgarbyggð auglýsir lausar eftirfarandi stöður:

Sálfræðingur 
- Starfshlutfall er 50 - 100%. 

 
Verkefni og ábyrgðarsvið
•	Forvarnarstarf	til	að	stuðla	að	velferð	barna	og	ungmenna
•	Snemmtækt	mat	á	stöðu	nemenda,		greining	og	ráðgjöf
•	Ráðgjöf	til	foreldra	og	barna
•	Stuðningur	við	starfsemi	og	starfshætti	í	skólum	með	ráðgjöf		
	 og	fræðslu
•	Greining	og	meðferð	vegna	barnaverndarmála
•	Önnur	teymisvinna	á	fjölskyldusviði

Hæfniskröfur
•	Löggildur	sálfræðingur	
•	Hæfni	í	mannlegum	samskiptum	og	þverfaglegu	starfi
•	Frumkvæði,	ábyrgð	og	sjálfstæði	í	vinnubrögðum	

Talmeinafræðingur	
- Starfshlutfall er 50-100%. 

Verkefni og ábyrgðarsvið
•	Fagleg	forysta	í	málþroska	og	læsi	barna	og	ungmenna
•	Snemmtækt	mat	á	stöðu	nemenda,	ráðgjöf	og	fræðsla
•	Ráðgjöf	til	foreldra	og	barna
•	Stuðningur	við	starfsemi	og	starfshætti	í	skólum	með	ráðgjöf		
	 og	fræðslu
•	Önnur	teymisvinna	á	fjölskyldusviði

Hæfniskröfur
•	Löggildur	talmeinafræðingur
•	Hæfni	í	mannlegum	samskiptum	og	þverfaglegu	starfi		
•	Frumkvæði,	ábyrgð	og	sjálfstæði	í	vinnubrögðum

Laun	eru	samkvæmt	samningi	Sambands	íslenskra	sveitarfé-
laga	við	viðkomandi	stéttarfélag.

Dagforeldrar
Verkefni og ábyrgðarsvið
•	Starfa	sem	sjálfstæðir	verktakar	með	starfsleyfi	og	eftirlit		
	 frá	Borgarbyggð
•	Veita	börnum	góða	umönnun,	öryggi	og	hlýju
•	Sækja	grunnnámskeið	fyrir	dagforeldra
•	Taka	þátt	í	skyndihjálparnámskeiðum	og	fræðslu	sem	boðið	er		
	 upp	á	hverju	sinni

Hæfniskröfur
•	Skal	ekki	vera	yngri	en	20	ára
•	Heilsuhraustur
•	Hafa	ríka	ábyrgðartilfinningu
•	Aðgangur	að	húsnæði	sem	uppfyllir	þau	skilyrði	sem	sett	eru		
	 fram	í	reglugerð
•	Aðgangur	að	útileiksvæði

Möguleiki	er	á	húsnæði	fyrir	dagforeldra	sem	vilja	starfa		
á	Bifröst.

Niðurgreiðslur	og	gjöld	foreldra	eru	samkvæmt	núgildandi	
reglum	um	niðurgreiðslur	til	dagforeldra	í	Borgarbyggð.

Umsóknafrestur er til og með 25. september 2015.

Upplýsingar	um	störfin	veitir	Anna	Magnea	Hreinsdóttir,	
sviðsstjóri	fjölskyldusviðs,	netfang:	
annamagnea@borgarbyggd.is	og	í	síma	840	1522.	

Umsækjendur	eru	beðnir	um	að	skila	inn	umsóknum	á	netfangið	
annamagnea@borgarbyggd.is.	Með	umsókn	þarf	að	fylgja	
starfsferilsskrá	og	kynningarbréf	þar	sem	gerð	er	grein	fyrir	
ástæðu	umsóknar	og	rökstuðningi	fyrir	hæfni	í	starfið.	

Vaktstjóri
 

Þar sem hún Ragna okkar hefur ákveðið að mennta sig 
meira, þá leitum við að öðrum frábærum vaktstjóra í sal.  

Unnið er á 2-2-3 vöktum.  
Áhugasamir eru beðnir um að senda umsókn með ferilskrá á 

karen@hotelselfoss.is eða viggo@hotelselfoss.is.

radum.is
Við finnum rétta starfsfólkið
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Smiðjuvegi 11  200 Kópavogur
S 564 4680   takplan@islandia.is

ÓSKUM EFTIR AÐ RÁÐA STARFSMENN

Þakplan ehf.
Þakdúkalagnir
Óskum eftir að ráða starfsmenn í þakdúka-lagnir.  
Helst vönum en þó ekki skilyrði.

Vinsamlegast sendið umsóknir á steinunn@takplan.is

Samtök um kvennaathvarf

Rekstrarstýra
Samtök um kvennaathvarf leita að rekstrarstýru í 60-100% 
starf. Starfið er í mótun og við leitum að vel menntuðum, 
reynslumiklum, talnaglöggum, ábyrgum og tæknilega sjálf-
stæðum femínista til að móta það með okkur.  

Samskiptahæfni, frumkvæði, jákvæðni og sjálfstæði í vinnu-
brögðum eru mikilvægir eiginleikar ásamt brennandi áhuga 
á starfsemi Kvennaathvarfsins. 

Verkefni rekstrarstýru eru meðal annars bókhald og launa-
greiðslur, samskipti við styrktaraðila, umsjón með félagatali 
og heimasíðu auk sérverkefna sem valin verða á grunni 
þekkingar og reynslu starfskonunnar.

Nánari upplýsingar á www.kvennaathvarf.is og hjá fram-
kvæmdastýru í netfangi sigthrudur@kvennaathvarf.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 21. september og skulu 
umsóknir sendar til framkvæmdastýru í tölvupósti. 

Okkur vantar 
Aðstoðarmann á prentvél 

Hér er um framtíðarstarf að ræða.

Starfsreynsla í prentsmiðju er kostur 
en ekki skilyrði.

Óskum eftir jákvæðum einstakling með ríka 
þjónustulund og á auðvelt 
með mannleg samskipti.

Umsóknir og fyrirspurnir sendist á
kjartan@isafold.is

Umsóknarfrestur er til 16. september.

Ísafoldarprentsmiðja er eitt af elstu fyrirtækjum landsins, stofnuð 1877. 
Hjá fyrirtækinu starfa 60 manns. Ísafoldarprentsmiðja býður 

heildarlausnir í prentþjónustu og er leiðandi í hagkvæmum lausnum.

Suðurhraun 1
Garðabæ

Sími: 595 0300
www.isafold.is 

u u u u

u u u u

Hæfniskröfur:
• Góðir samskiptahæfileikar og skilningur 

á mismunandi menningarumhverfi.

• Sjálfsöryggi og góð eftirfylgni.

• Góð vinnslu og lausnaþekking.

• Öguð og nákvæm vinnubrögð.

• Þekking á undirbúningi og úrvinnslu 
söluferils.

• Verkfræði- eða tæknifræðimenntun er 
kostur.

• Mjög góð enskukunnátta.

• Þekking og reynsla í notkun á 
tölvuteikniforritum (CAD).

Starfslýsing:
•  Tengiliður söludeildar við sölumenn og 

umboðsmenn. 

•  Yfirfara og staðfesta upplýsingar fyrir 
verðlagningu og gerð layout-teikninga.

• Skipulagning samskipta og stuðningur við 
söluteymi. 

•  Túlka  og vinna úr fyrirspurnum/
spurningum frá söluneti.

Söluhönnuður

Umsóknarfrestur er til 20. september 2015. Einungis er tekið við umsóknum á heimasíðu 
Marel, marel.com/jobs . 

Frekari upplýsingar um starfið veitir Snorri Þorkelsson, snorri.thorkelsson@marel.com,
sími 563 8000.

Marel leitar að söluhönnuði (Sales Engineer) til starfa í söludeild fiskiðnaðar. 
Starfið felst í gerð tilboða, umsjón söluverka,  sem og  samskiptum, stuðningi og 
upplýsingavinnslu í kringum söluteymi okkar og því þurfum við metnaðarfullan 
og úrræðagóðan einstakling.  

marel.is/jobs

Marel er alþjóðlegt 
hátæknifyrirtæki í 
fararbroddi í þróun 
og framleiðslu tækja, 
hugbúnaðar og lausna 
fyrir matvælaiðnað. 
Hjá fyrirtækinu starfa 
um 4000 manns í fimm 
heimsálfum, þar af um 
500 á Íslandi. 

Hæfniskröfur:
• BS gráða í viðskiptafræði eða 

sambærilegu fagi. 

• Að minnsta kosti fimm ára reynsla af 
sambærilegu starfi í verkefnamiðuðu 
framleiðslumhverfi.

• Mikil greiningarhæfni. 

• Mikil samkiptahæfni bæði í töluðu og 
rituðu máli.

• Mjög góð enskukunnátta.

• Góð þekking á ferlum aðfangakeðju, 
innkaupum,framleiðslu og flutningum. 

• Þekking á IFRS stöðlum. 

Starfslýsing:
• Mánaðarlegar greiningar á fjármálum 

framleiðslu og skýrslugerð.

• Mánaðarleg greining á frammistöðu 
framleiðslu með áherslu á tillögur  og 
innleiðingu úrbóta.

• Innleiðing og útreikningur á kostnaði 
(e.hourly rate calculations, product 
costing).

• Áætlanagerð (e.budgeting).

Financial Controller Local Manufacturing
Financial Controller vinnur náið með framkvæmdastjóra framleiðslu og er hluti 
af alþjóðlegu fjármálateymi aðfangakeðju fyrirtækisins (Global Supply Chain). 
Viðkomandi ber ábyrgð á að innleiða og framkvæma reglulegar greiningar á 
fjármálum tengdum framleiðslu og framleiðsluverkefnum ásamt skýrslugerð.  

Umsóknarfrestur er til 20. september 2015.  Einungis er tekið á móti umsóknum 
á heimasíðu Marel, marel.com/jobs 

Nánari upplýsingar um starfið veita Þórður Magnússon, Thordur.Magnusson@marel.com 
eða Valdís Arnórsdóttir, Valdis.Arnorsdottir@marel.com, í síma 563 8000.

Spennandi starfsvettvangur

Við bjóðum upp á 
góða vinnuaðstöðu, 
skilvirka starfsþjálfun, 
sveigjanlegan 
vinnutíma, mötuneyti, 
framúrskarandi 
íþróttaaðstöðu, gott 
félagslíf og margt fleira.

Umsjónarmaður með húsi og  
innkaupum

 
Menntaskólinn í Kópavogi óskar eftir að ráða þjónustufulltrúa  í 
fullt starf við skólann. Við skólann starfa tveir þjónustufulltrúar 
í nýju þjónustuveri sem annast umsjón með húsnæði og lóð 
skólans auk innkaupa. 

Starfið felur í sér öll almenn störf umsjónarmanns svo og 
sérhæfð störf á sviði tæknikerfa, tækjaumsjónar, viðhalds 
á húsnæði, búnaði og lóð auk þjónustu við nemendu og 
starfsmenn. Einnig umsjón með innkaupum Menntaskólans í 
Kópavogi, innkaupakerfi, lagerhaldi og afgreiðslu til faghópa. 
Æskilegt er að umsækjandi hafi iðnmenntun eða menntun á 
sviði tækni og rekstrar auk góðrar tölvufærni. Umsækjandi þarf 
að vera góður í mannlegum samskiptum hafa þjónustulund og 
sýna frumkvæði og árverkni í starfi. 

Ráðið er í starfið frá 1. október n.k. og fara launakjör 
eftir sérstökum samningi Starfsmannafélags ríkisins og 
fjármálaráðherra. Umsóknarfrestur er til 20. september. 
Ekki þarf að sækja um á sérstöku umsóknareyðublaði en í 
umsókn þarf að greina frá menntun og starfsreynslu.  
Umsókn skal senda til skólameistara.

Frekari upplýsingar um starfið veita skólameistari,  
Margrét Friðriksdóttir og aðstoðarskólameistari,  
Helgi Kristjánsson í síma 594 4000.

 
Skólameistari

Vegna mikilla anna þá óskar Vegamót  
eftir að ráða vana pizza bakara og grillara 

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

Góð laun í boði fyrir duglegan starfskraft.

Umsókn sendist á vegamot@vegamot.is
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PÍANÓSKÓLI ÞORSTEINS GAUTA

Starfskraftur óskast í þrif 
2-3 daga vikunnar.

Umsóknir sendist á pianoskoli@gmail.com

Talmeinafræðingur
Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar óskar eftir að ráða talmeina-
fræðing með löggild starfsréttindi til starfa í fullt starf frá  
15. október 2015 – 15. október 2016. 

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar er þjónustumiðstöð, með um 
20 starfsmenn, fyrir sérfræðiþjónustu í leik- og grunnskólum 
bæjarins auk þess að annast stjórnsýslumálefni skólakerfisins 
hjá sveitarfélaginu. 

Meginverkefni talmeinafræðings er: 
• að annast greiningar barna í leik- og grunnskólum  
 Hafnarfjarðar, 
• að veita foreldrum og starfsfólki leik- og grunnskóla ráðgjöf,
• fagleg forysta í málefnum varðandi málþroska og  
 talmeinaþjónustu barna,
• almenn umsýsla með málaflokknum hjá sveitarfélaginu.
• teymisvinna við aðra sérfræðinga skrifstofunnar 

Talmeinafræðingur mun starfa í teymi fagfólks á Skólaskrif-
stofunni sem sinnir margvíslegri sérfræðiþjónustu við börn 
og nemendur í leik- og grunnskólum þar sem áreiðanleiki, 
vinnusemi, frumkvæði, ábyrgð, þekking og reynsla af starfi 
með börnum og lipurð í samskiptum eru mikilvægir eiginleikar 
í starfi.

Um er að ræða eins árs tímabundna afleysingu með hugsan-
legum möguleika á framlengingu ráðningar að þeim tíma 
loknum. Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningi. 

Upplýsingar um starfið veitir Eiríkur Þorvarðarson,  
deildar stjóri á Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar 
(eirikurth@hafnarfjordur.is). 

Sótt er um starfið í gegnum ráðningarvef Hafnarfjarðar  
www.hafnarfjordur.is.  Með umsóknum skal fylgja starfs- og 
menntunarskrá (CV) auk greinargerðar um faglegar áherslur í 
starfi. Umsóknarfrestur til 20. september 2015.

Fræðslustjórinn í Hafnarfirði.

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

             

Laus er til umsóknar staða  
forstöðumanns Kötluseturs í Vík í Mýrdal.

 
Kötlusetur ses. er hvoru tveggja í senn Rannsókna- og 
fræðasetur og Menningarmiðstöð í Vík  í Mýrdal.
 
Höfuðáherslan í starfsemi Kötluseturs er á sviði ferðamála, 
náttúruvísinda og menningarmála. Stór þáttur í starfsemi 
stofnunarinnar á síðustu árum hefur snúið að uppbyggingu 
ferðaþjónustunnar í fjölbreyttri náttúru svæðisins.  Þá er 
Kötlusetur tengiliður Mýrdælinga við samstarfsverkefnið 
Kötlu Jarðvang um verndun og nýtingu jarðminja í þágu 
sjálfbærrar þróunar og eflingar byggðarinnar.

Góð menntun sem nýtist í starfi, frumkvæði, metnaður og 
þekking á starfsemi í ferðþjónustu og menningarstarfsemi 
er skilyrði fyrir ráðningu í starfið.

Æskilegt er að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst.

Umsóknarfrestur er til 24. september 2015.  
Fyrirspurnir og umsóknir berist til Ásgeirs Magnússonar 
stjórnarformanns í síma 8983340  
eða á netfangið sveitarstjori@vik.is.

Stjórnin.

Embætti nefndarmanna í  
úrskurðarnefnd velferðarmála

Velferðarráðuneytið auglýsir laus til umsóknar 
embætti þriggja nefndarmanna í úrskurðarnefnd vel-
ferðarmála. Félags- og húsnæðismálaráðherra skipar 
í embættin til fimm ára frá 1. janúar 2016.

Um störf úrskurðarnefndar velferðarmála fer sam-
kvæmt nýjum lögum um úrskurðarnefnd velferðar-
mála nr. 85/2015 sem taka gildi 1. janúar 2016.  
Hlutverk nefndarinnar er að úrskurða í kærumálum 
vegna stjórnvaldsákvarðana á sviði velferðarmála.  
Við gildistöku laganna tekur úrskurðarnefnd vel-
ferðarmála við hlutverki eftirtalinna úrskurðar- og 
kærunefnda á sviði velferðarmála;  kærunefndar 
barnaverndarmála, kærunefndar greiðsluaðlög-
unarmála, úrskurðarnefndar almannatrygginga, 
úrskurðarnefndar atvinnuleysistrygginga og vinnu-
markaðsaðgerða, úrskurðarnefndar félagsþjónustu 
og húsnæðismála og úrskurðarnefndar fæðingar- og 
foreldraorlofsmála.  Á árinu 2014 bárust framan-
greindum nefndum samtals 713 kærur og var það 
nokkur fækkun frá árinu 2013 þegar kærur voru 898.

Ráðherra skipar formann úrskurðarnefndar vel-
ferðarmála og þrjá aðra nefndarmenn í fullt starf til 
fimm ára.  Auk þeirra sitja átta aðrir nefndarmenn í 
úrskurðarnefnd velferðarmála.  Nefndin skal starfa í 
fjórum þriggja manna deildum undir stjórn formanns 
eða nefndarmanns sem skipaður er í fullt starf.  

Nefndarmenn skulu uppfylla skilyrði um embættis-
gengi héraðsdómara og hafa þekkingu og reynslu á 
sviði stjórnsýslu eða öðrum störfum sem veita hlið-
stæða lögfræðilega reynslu. Æskilegt er að umsækj-
endur hafi reynslu af gerð stjórnsýsluúrskurða og 
þekkingu og reynslu í þeim málaflokkum sem nefnd-
in fjallar um. Umsækjendur þurfa að hafa mjög gott 
vald á íslensku og góð kunnátta í ensku og Norður-
landamálum er æskileg. Áhersla er enn fremur lögð 
á styrkleika í samvinnu og samskiptum og metnað til 
að ná árangri í starfi.

Í umsóknum skulu koma fram upplýsingar um 
menntun og starfsreynslu,  umsagnaraðila og önnur 
atriði sem varpað geta ljósi á faglega eiginleika og 
færni umsækjanda sem máli skipta fyrir störf nefnd-
armanns í úrskurðarnefnd velferðarmála.

Hæfni umsækjenda verður metin af matsnefnd skv. 
2. tölul. 2. gr. laga um úrskurðarnefnd velferðarmála 
og skal nefndin láta ráðherra í té skriflega rökstudda 
umsögn um umsækjendur.

Um starfskjör nefndarmanna fer samkvæmt ákvörð-
un kjararáðs, sbr. lög nr. 47/2006 um kjararáð. 

Ráðuneytið hvetur konur jafnt sem karla til að sækja 
um embættið.

Nánari upplýsingar um störfin veitir Guðríður Þor-
steinsdóttir lögfræðingur á skrifstofu ráðuneytis-
stjóra (gudridur.thorsteinsdottir@vel.is).  Umsóknir 
ásamt upplýsingum um menntun og starfsferil skulu 
berast velferðarráðuneytinu, Hafnarhúsinu við 
Tryggvagötu, 150 Reykjavík eða á netfangið: post-
ur@vel.is eigi síðar en  5. október nk.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
skipun í embættið hefur verið tekin.  

Velferðarráðuneytinu, 10. september 2015

Embætti formanns  
úrskurðarnefndar velferðarmála
Velferðarráðuneytið auglýsir laust til umsóknar 
embætti formanns úrskurðarnefndar velferðarmála. 
Formaður nefndarinnar gegnir jafnframt embætti 
forstöðumanns nefndarinnar.  Félags- og húsnæðis-
málaráðherra skipar í embættið til fimm ára frá  
1. janúar 2016.

Um störf úrskurðarnefndar velferðarmála fer sam-
kvæmt nýjum lögum um úrskurðarnefnd velferðar-
mála nr. 85/2015 sem taka gildi 1. janúar 2016.  
Hlutverk nefndarinnar er að úrskurða í kærumálum 
vegna stjórnvaldsákvarðana á sviði velferðarmála.  
Við gildistöku laganna tekur úrskurðarnefnd vel-
ferðarmála við hlutverki eftirtalinna úrskurðar- og 
kærunefnda á sviði velferðarmála;  kærunefndar 
barnaverndarmála, kærunefndar greiðsluaðlög-
unarmála, úrskurðarnefndar almannatrygginga, 
úrskurðarnefndar atvinnuleysistrygginga og vinnu-
markaðsaðgerða, úrskurðarnefndar félagsþjónustu 
og húsnæðismála og úrskurðarnefndar fæðingar- og 
foreldraorlofsmála.  Á árinu 2014 bárust framan-
greindum nefndum samtals 713 kærur og var það 
nokkur fækkun frá árinu 2013 þegar kærur voru 898.

Ráðherra skipar formann úrskurðarnefndar vel-
ferðarmála og þrjá aðra nefndarmenn í fullt starf til 
fimm ára.  Auk þeirra sitja átta aðrir nefndarmenn í 
úrskurðarnefnd velferðarmála.  Nefndin skal starfa í 
fjórum þriggja manna deildum undir stjórn formanns 
eða nefndarmanns sem skipaður er í fullt starf.  

Formaður úrskurðarnefndar velferðarmála hefur 
yfirstjórn hennar með höndum og ber ábyrgð á starf-
semi hennar, fjárhag og daglegum rekstri.  

Formaður skal uppfylla skilyrði um embættisgengi 
héraðsdómara og hafa reynslu af dómstörfum, gerð 
stjórnsýsluúrskurða eða öðrum störfum sem veita 
hliðstæða lögfræðilega reynslu.  Umsækjendur þurfa 
að hafa mjög gott vald á íslensku og góð kunnátta 
í ensku og Norðurlandamálum er æskileg.  Þá er 
æskilegt að umsækjendur hafi reynslu af stjórnun 
og stjórnsýslu og þekkingu og reynslu í þeim mála-
flokkum sem nefndin fjallar um. Áhersla er enn 
fremur lögð á styrkleika í samvinnu og samskiptum, 
frumkvæði og metnað til að ná árangri í starfi.

Í umsóknum skulu koma fram upplýsingar um 
menntun og starfsreynslu,  umsagnaraðila og önnur 
atriði sem varpað geta ljósi á faglega eiginleika og 
færni umsækjanda sem máli skipta fyrir störf for-
manns úrskurðarnefndar velferðarmála.

Hæfni umsækjenda verður metin af matsnefnd skv. 
2. tölul. 2. gr. laga um úrskurðarnefnd velferðarmála 
og skal nefndin láta ráðherra í té skriflega rökstudda 
umsögn um umsækjendur.

Um starfskjör formanns fer samkvæmt ákvörðun 
kjararáðs, sbr. lög nr. 47/2006 um kjararáð. 

Ráðuneytið hvetur konur jafnt sem karla til að sækja 
um embættið.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðríður Þor-
steinsdóttir lögfræðingur á skrifstofu ráðuneytis-
stjóra (gudridur. thorsteinsdottir@vel.is).  Umsóknir 
ásamt upplýsingum um menntun og starfsferil skulu 
berast velferðarráðuneytinu, Hafnarhúsinu við 
Tryggvagötu, 150 Reykjavík eða á netfangið: 
postur@vel.is eigi síðar en  5. október nk.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
skipun í embættið hefur verið tekin.  

Velferðarráðuneytinu, 10. september 2015
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Orkuveita Reykjavíkur er fjölbreyttur og lifandi vinnustaður fólks 
með mikla þekkingu. Fyrirtækið leitast við að vera í fremstu röð 
hvað snertir öryggi, vinnuumhverfi og möguleika til að samræma 
vinnu og fjölskylduábyrgð.

Orkuveita Reykjavíkur hlaut 
jafnréttisviðurkenningu 
2002 og 2013

Nánari upplýsingar um þjónustu 
okkar má finna á www.or.is  

Forstöðumaður Þjónustuvers

Forstöðumaður Þjónustuvers starfar á Þjónustusviði OR 
og ber ábyrgð á rekstri þjónustuvers, þjónustuvaktar og 
innheimtu OR. Þjónustuver annast almenna afgreiðslu og 
símaþjónustu, upplýsingagjöf til viðskiptavina og þjónustu- 
vakt allan sólarhringinn fyrir fyrirtæki samstæðunnar.

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Leiða og styðja öflugan hóp starfsmanna

• Daglegur rekstur einingarinnar

• Gerð mönnunar- og þjónustuáætlana

• Þjálfun starfsmanna

• Skilgreining ferla

• Samskipti við viðskiptavini

• Samskipti við ytri aðila, s.s. vegna innheimtu

Menntunar- og hæfnikröfur
• Háskólapróf, s.s. á sviði viðskiptafræða, 
   þjónustu- eða mannauðsstjórnunar

• Framhaldsmenntun á háskólastigi er kostur

• Stjórnunarreynsla

• Mjög gott vald á íslensku og ensku

Forstöðumaður Reikningshalds

Forstöðumaður Reikningshalds starfar á Fjármálasviði OR 
og ber ábyrgð á reikningshaldi og uppgjöri OR.

Starfs-  og ábyrgðarsvið 
• Leiða og styðja öflugan hóp starfsmanna

• Daglegur rekstur einingarinnar

• Umsjón með uppgjöri og reikningshaldi samstæðunnar

• Ráðgjöf og þjónusta við dótturfélög OR

• Greiningarvinna, eftirlit og prófanir 

• Mótun stefnu og framtíðarsýnar

Menntunar - og hæfnikröfur
• Háskólapróf í viðskiptafræði skilyrði

• Reynsla af uppgjörsvinnu og samstæðuuppgjöri skilyrði

• Löggildingarpróf í endurskoðun kostur

• Stjórnunarreynsla æskileg

• Mjög gott vald á íslensku og ensku 

Nánari upplýsingar veitir Bryndís Ernstsdóttir mannauðsráðgjafi í netfanginu starf@or.is.

Þú sækir um á ráðningavef Orkuveitunnar starf.or.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 21. september 2015.

Við hvetjum bæði konur og karla til að sækja um störfin

Við leitum að leiðtogum
Orkuveita Reykjavíkur leitar að forstöðumönnum til að leiða Þjónustuver og Reikningshald OR. 
Viðkomandi verða hluti af stjórnendateymi síns sviðs og munu bera ábyrgð á þjónustu eining- 
anna við fyrirtæki samstæðunnar sem eru Veitur, Orka náttúrunnar, Gagnaveita Reykjavíkur 
og OR. Viðkomandi þurfa að búa yfir mjög góðri samskiptahæfni og þjónustulund ásamt 
sjálfstæði, frumkvæði og öguðum vinnubrögðum.
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Öflugur bókari óskast.
Hjúkrunarheimilin Eir, Skjól og Hamrar og dótturfélög 

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

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

merking fylgiskjala, skráning reikninga, innborgana 
og greiðslna.

• Afstemmingar á bókhaldsreikningum,  
bankareikningum og lánadrottnum.

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

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

 
Menntunar- og hæfniskröfur:

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

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

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

Umsóknarfrestur er til 21. september n.k. Vinsamlega 
sendið umsóknir ásamt ferilskrá í tölvutæku formi til 

edda@eir.is. Upplýsingar gefur Gylfi Ástbjartsson,  
framkvæmdastjóri fjármála, í síma 522 5700.

Viðkomandi þarf meðal annars að sinna
vörumóttöku, frágang og uppröðun 
á lager og í verslun
tiltekt, pökkun og útkeyrslu á vörum

öðrum tilfallandi verkefnum

Leitum að þjónustuliprum einstakling með reynslu 
af sambærilegum störfum eða iðnaðarstörfum.

Þar sem þjónusta og samskipti við viðskiptavini er 

Fullt starf / Framtíðarstarf
miklir möguleikar fyrir rétta einstaklinginn.

Umsóknir sendist á fossberg@fossberg.is

FOSSBERG
Starfskraftur óskast á lager

Fossberg ehf. - Dugguvogi 6 - 104 Rvk
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Tekur þú að þér
að tengja heimsálfur?
Isavia óskar e	ir fólki á sviði rafeindavirkjunar, rafvirkjunar og hugbúnaðartækni

Nánari upplýsingar er að finna á www.isavia/atvinna Umsóknarfrestur er til og með 19. september

Gildi Isavia eru  öryggi, þjónusta og samvinna
Hjá Isavia og dótturfélögum starfa um 1040 manns. Helstu verkefni fyrirtækisins eru umsjón með uppbyggingu 
og rekstri flugvalla og að veita flugleiðsöguþjónustu fyrir innanlandsflug, jafnt sem millilandaflug, auk 
yfirflugsþjónustu fyrir Norður-Atlantshafið. Isavia leggur áherslu á jafnan rétt karla og kvenna til starfa.

Tæknimaður
CNS kerfa

Við leitum að færum tæknimanni með rafeindavirkjun eða sambærilegt nám að baki. 
Viðkomandi þarf að hafa þekkingu á uppbyggingu og rekstri almennra �arskipta- og tölvu-
kerfa, sem og grunnþekkingu og reynslu af netkerfum og kapallögnum. Starfið felst meðal 
annars í uppsetningu og viðhaldi á �arskipta-, síma- og netkerfum sem og veður- og leið-
sögubúnaði á flugvöllum og �arskiptastöðum Isavia. Starfið krefst bakvakta og talsverðra 
ferðalaga innanlands.

Rafvirki Við leitum að faglærðum rafvirkja með reynslu af rekstri og viðhaldi smá-, lág- og háspennu-
kerfa. Þekking á flugmálum og iðntölvustýringum er æskileg. Starfið felst í vinnu við 
brautarlýsingu, aðflugs- og leiðsögukerfi, viðhaldi hússtjórnarkerfa og almennri raflagna-
vinnu. Starfið krefst bakvakta og talsverðra ferðalaga innanlands.

Linux/AIX 
sérfræðingur

Við leitum að öflugum einstaklingi til hugbúnaðarviðhalds og reksturs flugstjórnarkerfa. 
Háskólapróf í tölvunarfræði eða sambærilegt nám er skilyrði. Starfið felur í sér forritun 
vegna viðhalds kerfa í notkun, almennan rekstur flugstjórnarkerfa, fyrirbyggjandi viðhald, 
bilanagreiningar og úrlausnir.
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Störf sem í boði eru:

ÍSLENSKIR FJALLALEIÐSÖGUMENN 

ÖRUGGLEGA Á FJÖLLUM!

GAKKTU Í TEYMI 
ÍSLENSKRA 
FJALLALEIÐSÖGUMANNA 
Við leitum að einstaklingum sem eru tilbúnir að vinna í 
frábæru starfsumhverfi Íslenskra Fjallaleiðsögumanna.

Allar frekari upplýsingar um störfin og starfskröfur má finna 
á www.fjallaleidsogumenn.is eða hjá Halldóri Inga í síma 
587 9999. Umsóknir sendist á job@mountainguides.is. 

Umsóknarfrestur til 20. september 2015.

• Starfsmaður á skrifstofu 
í dagsferðadeild, framtíðarstarf.

• Starfsmaður á söluskrifstofu 
í Skaftafelli/Skógum.

• Jöklaleiðsögumenn/leiðsögumenn.

Vegna aukinna umsvifa óskar 
Vaka hf. eftir starfsfólki í  
eftirtalin störf: 

VarahlutaVerslun
Vaka hf. óskar eftir starfsmanni í varahlutaverslun.

hæfniskröfur:
• Gott viðmót og áhugi á að bæta sig í starfi
• Góð almenn tölvukunnátta
• Vinnuvélaréttindi kostur
• Stundvísi og snyrtimennska
• Góð mannleg samskipti
• Þjónustulund
• Öguð vinnubrögð
• Þekking á helstu bíltegundum og varahlutum kostur

Áhugasamir sendi starfsumsókn á starf@vakahf.is, 
fyrir 20. september 2015, merkt: Förgun
Eldri umsóknir óskast endurnýjaðar

lYFtarI
Vaka hf. óskar eftir starfsmanni á lyftara.

Ert þú góður lyftaramaður og átt gott með að vakna til 
vinnu, þá erum við að leita að þér, vantar vanan  
lyftaramann til starfa. Mikil vinna og góð laun í boði fyrir 
rétta starfskraftinn.

Áhugasamir sendi starfsumsókn á starf@vakahf.is, 
fyrir 20. september 2015, merkt: lyftari
Eldri umsóknir óskast endurnýjaðar

hjólbarðaverkstæði
Vaka hf. óskar eftir starfsmanni á hjólbarðaverkstæði.

Ert þú hörkuduglegur og átt gott með að vakna til vinnu, 
þá erum við að leita að þér, vantar dekkjamann til starfa. 
Mikil vinna og góð laun í boði fyrir rétta starfskraftinn.

Áhugasamir sendi starfsumsókn á starf@vakahf.is, 
fyrir 20.september 2015, merkt: Dekk
Eldri umsóknir óskast endurnýjaðar

Hjá Pacta Lögmönnum starfa á þriðja tug reyndra 

lögmanna á 14 starfsstöðvum víða um land. 

Lögmenn Pacta búa yfir víðtækri reynslu og þekk-

ingu á flestum sviðum lagaumhverfis sveitarfélaga, 

fyrirtækja, stofnana og einstaklinga. 

Markmið Pacta er að veita viðskiptavinum um land 

allt gæða lögmannsþjónustu og ráðgjöf, byggða 

á þekkingu, trausti og áreiðanleika sem skilar 

faglegum og heiðarlegum vinnubrögðum. Með 

samræmdu upplýsingakerfi og samskiptalausnum 

hafa lögmenn Pacta einstakan aðgang að reynslu 

og sérþekkingu annarra lögmanna stofunnar, hvar 

sem þeir starfa á landinu. 

Nánari upplýsingar veitir Benjamín Axel Árnason, verkefnastjóri Pacta, í síma 440 7900 

og á netfang benjamin@pacta.is. Umsóknarfrestur er til 21. september 2015. 

Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarupplýsingar. 

Ráðið verður í starfið samkvæmt nánara samkomulagi.

Pacta lögmenn ı Laugavegi 99 ı 101 Reykjavík ı Sími 440 7900

Akranes og Vesturland 
Við leitum að lögfræðingi til að taka þátt í áframhaldandi uppbyggingu Pacta á Vesturlandi, 

með starfsstöð á Akranesi.

Meðal verkefna eru fjölbreytt viðfangsefni á sviði lögfræðilegrar ráðgjafar og samningagerðar, 

málflutningur, ábyrgð á mætingum í héraðsdóma og hjá Sýslumannsembættum. Við leitum 

eftir ákveðnum og drífandi einstaklingi sem er metnaðarfullur og sjálfstæður í starfi og býr yfir 

mikilli samskiptafærni. Æskilegt að viðkomandi hafi málflutningsréttindi fyrir héraðsdómi.

Við viljum ráða
lögmann til starfa

Reykjavík ı Hafnarfjörður ı Akranes ı Ísafjörður ı Blönduós 

Sauðárkrókur ı Siglufjörður ı Dalvík ı Akureyri ı Húsavík

Egilsstaðir ı Reyðarfjörður ı Selfoss ı Vestmannaeyjar

Selfoss

Fjallabyggð

Reykjavík

Akranes

Reyðarfjörður

Egilsstaðir

Akureyri

Húsavík

Ísafjörður

Blönduós

Dalvík

Sauðárkrókur

Vestmannaeyjar

Hafnarfjörður

LÖGMENN 
ALLRA 

LANDSMANNA

 Sími 575 0000  ¬  www.sindri.is

PIPA
R\TBW

A
 •

 SÍA
 •

 1516
47

Við leitum að sölumanni í verslanir Sindra á höfuðborgarsvæðinu 
við sölu á verkfærum og tengdum búnaði. Starfið felur í sér 
tækniráðgjöf og tilboðsgerð fyrir viðskiptavini.  
 

Sindri er verslunar- og þjónustu- 
fyrirtæki á sviði byggingalausna, 
festingarvara, véla og verkfæra. 
Fyrirtækið var stofnað árið 1933 
og er hluti af Johan Rönning sem 
rekur, auk Sindra, verslunar- og 
þjónustufyrirtækin Johan Rönning 
og Hebron.

Hjá félaginu starfa 72 starfsmenn 
í Reykjavík, Fjarðabyggð, Reykja- 
nesbæ, á Akureyri og Selfossi. 

Johan Rönning hf. er góður og 
eftirsóttur vinnustaður.

Hæfniskröfur 
¬ Reynsla af sölustörfum 
¬ Rík þjónustulund 
¬ Frumkvæði 
¬ Öguð vinnubrögð 

Sindri óskar 
eftir sölumanni

Upplýsingar um starfið veitir 
Kristján Páll Hrafnkelsson
 í síma 575 0000 eða kph@sindri.is.

Starfslýsing 
¬ Sala og þjónusta við viðskiptavini 
¬ Tilboðsgerð og ráðgjöf 

Umsóknum skal skilað 
fyrir 28. september. 

 |  Skútuvogi 1  |  Viðarhöfða 6  |  Bæjarhrauni 12  | 
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ARK STUDIO
Leitum að jákvæðu og skapandi starfsfólki sem er 
tilbúið að vinna við fjölbreytt hönnunarverkefni ýmist 
sjálfstætt eða í hóp.
Nokkurra ára reynsla í gerð aðal- og verkteikninga 
ásamt góðri tölvukunnáttu í teikniforritum nauðsynleg.

Ark studio (áður arkitektur.is)  er alhliða hönnunar- og 
ráðgjafarfyrirtæki með margra ára reynslu og leggur 
áherslu á vönduð og traust vinnubrögð.

Áhugasamir sendi gögn fyrir 21. september á
arkstudio@arkstudio.is

ARK STUDIO - Hverfisgata 76 - 101 Reykjavík

ARKITEKT - BYGGINGAFRÆÐINGUR - TÆKNITEIKNARI

Óskum eftir starfsmanni í 100% stöðu í heimaþjónustu 
Mosfellsbæjar. Æskilegt er að starfsmaður hafi bíl til 
umráða og geta hafið störf sem fyrst. 

Upplýsingar veita:
Valgerður Magnúsdóttir, deildarstjóri Eirhamra,  
í síma 864 3599 og  
Edda Björk Arnardóttir, mannauðsstjóri,   
í síma 522 5700.

Umsóknir má einnig senda rafrænt á 
vm@mos.is og edda@eir.is

Eir hjúkrunarheimili
Hlíðarhúsum 7, 112 Reykjavík                   
Sími 522 5700

Félagsleg  
heimaþjónusta 

Mosfellsbæ

kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

Stjórnsýslusvið

· Sérfræðingar í notenda- og tölvuþjónustu í   
UT-deild

Leikskólar

· Leikskólakennari í leikskólann Arnarsmára

· Leikskólakennari í leikskólann Núp

· Sérkennari í leikskólann Núp 

· Leikskólakennari í leikskólann Marbakka

· Aðstoðarmatráður í leikskólann Arnarsmára

· Matráður í leikskólann Austurkór

· Leikskólakennari í leikskólann Baug

Grunnskólar

· Forfallakennari í dönsku í Snælandsskóla

· Forfallakennari í Hörðuvallaskóla

· Skólaliðar í dægradvöl í Vatnsendaskóla

· Skólaliði í dægradvöl í Álfhólsskóla

· Skólaliðar í dægradvöl í Kársnesskóla

Velferðasvið

· Stuðningsfulltrúi í íbúðakjarna fyrir fatlað   
fólk í Kópavogi

· Starfsfólk í íbúðakjarna fyrir fatlað fólk

Nánari upplýsingar og fleiri störf er að finna á 
vef Kópavogsbæjar

Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt 
á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

Vakin er athygli á að öll laus störf hjá bænum 
eru auglýst  www.kopavogur.is 

Leikskólinn Skerjagarður  
Við á Leikskólanum Skerjagarði, Bauganesi 13 í  
Reykjavík, erum að leita að metnaðarfullum og 

jákvæðum leikskólakennara eða leiðbeinanda, sem  
hefur brennandi áhuga að starfa með börnum. 

  
Framtíðarstarf í boði. Skerjagarður er lítill einkarekinn 
leikskóli, þar sem frumkvæði og gleði eru í fyrirrúmi. 
Umsókn og frekari upplýsingar sendist á netfangið  

skerjagardur@skerjagardur.is.   
eða í síma 8485213 Sóldís

 

Kennarastöður við Ölduselsskóla.

Vegna forfalla vantar nú umsjónarkennara í  
2. og 6. bekk Ölduselsskóla. Um tímabundna 

ráðningu á skólaárinu er að ræða.

Hæfniskröfur:
•	 Réttindi	til	að	sinna	kennslu	í	grunnskóla	
•	 Færni	í	samskiptum	
•	 Faglegur	metnaður		
•	 Sjálfstæð	og	skipulögð	vinnubrögð
•	 Reynsla	og	áhugi	á	að	starfa	með		 	 	
	 börnum

Nánari	upplýsingar	gefur	Börkur	Vígþórsson	skólastjóri,	
borkur.vigthorsson@reykjavik.is 

Umsóknarfrestur	er	til	og	með	16.	september	og	skal		
umsóknum	skilað	á	vef		http://reykjavik.is/laus-storf	
	
Ölduselsskóli er heildstæður grunnskóli og eru nemendur skólans um 460 
talsins Einkunnarorð Ölduselsskóla eru færni, virðing og metnaður, þar sem 
lagt er upp með að starfsmenn og nemendur sýni metnað í námi og starfi, 
leitist við að bæta færni sína og beri virðingu fyrir sér, öðrum og umhverf- 
inu. Skólinn státar af öflugri kennslu í bóklegum og verklegum greinum. 
Mikil áhersla er lögð á samvinnu kennara með það að markmiði að halda 
úti öflugu skólastarfi án aðgreiningar. Skólinn starfar eftir eineltisáætlun 
Olweusar.

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

margbreytilega samfélag sem borgin er.

PÍANÓSKÓLI ÞORSTEINS GAUTA

Starfskraftur óskast í móttöku og símsvörun. 
3 daga vikunnar eftir hádegi.

Umsóknir sendist á pianoskoli@gmail.com

Vegna mikilla anna þá óskar Vegamót  
eftir að ráða vana pizza bakara og grillara 

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

Góð laun í boði fyrir duglegan starfskraft.

Umsókn sendist á vegamot@vegamot.is

Gestamóttaka og
markaðsstjórn

Smárahótel óskar að ráða starfskrafta
í hótel móttöku og markaðsstarf.

Starfið fellst í innritun gesta, umsjón bókunarkerfis,
póstkerfis, reikningagerð og almenna afgreiðslu
við gesti í móttöku. Unnið er eftir vaktafyrirkomulagi

Umsjón með kynningarmálum, markaðsmálum,
bókunarfyrirtækjum, heimasíðu, tilboðsgerð og sölu,
samningum og samskipti við viðskiptamenn.
Reynsla og þekking á sölu og markaðsmálum æskileg.

Smárahótel reka Airport Hótel Smára við
Flugstöð Leifs Eiríkssonar og Hótel Smára í Kópavogi.

Áhugasamir umsækjendur sendi ferilskrá og nánari
upplýsingar á netfangið flughotel@gmail.com

Markaðsstjórn

Gestamóttaka

Smárahótel

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Bílamálari óskast
 
Óskum eftir bílamálara til vinnu hjá  
Bílaréttingum og sprautun Sævars.  
Okkur vantar að bæta við okkur aðila  
í nú þegar flottan hóp starfsmanna.  
Mjög góðir tekjumöguleikar fyrir  
duglega og metnaðarfulla einstaklinga.

Umsóknir sendist á  
bilaretting@bilaretting.is merktar „Atvinna“.

EINHOLT 2   |   105 REYKJAVÍK   |   STAY@STAY.IS   |   STAY.IS

STAY APARTMENTS er 
framsækið íbúðarhótel með yfir 
70 íbúðum í rekstri í miðbæ 
Reykjavíkur. Við erum að leita að 
starfskrafti í eftirfarandi stöður:

Aðstoðarhótelstjóri. Starfið felur í sér 
að sjá um bókunarkerfi hótelsins, bókunar-
vélar, tölvupóstasamskipti, daglegan rekstur, 
launaútreikninga og annað tilfallandi. Reynsla 
í hótelrekstri æskileg en ekki nauðsynleg.

Handlaginn. Starfið felur í sér almennt 
viðhald á íbúðum og tilfallandi minniháttar 
framkvæmdir. 

Þerna. Viðkomandi þarf að hafa reynslu í 
þrifum, vera sjálfstæður, stundvís og drífandi 
einstaklingur.

Vinsamlegast sendið umsóknir merktar því 
starfi sem sótt er um á halldor@stay.is.
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ÞG Verk  -  Lágmúla 7, 108 Reykjavík   -  S: 534 8400 

Magnaðir smiðir óskast í 
okkar frábæra starfshóp!

Allir smiðir í uppmælingu

Mjög góð verkefnastaða næstu árin

Frábær starfsandi og starfsmannafélag

Fyrsta  okks starfsmannaaðstaða

Hafðu samband við okkur!

Leggðu frá þér hamarinn og sendu inn umsókn á www.tgverk.is - Fyrirtækið - Starfsumsókn

Framundan eru spennandi tímar og

aukin umsvif hjá fyrirtækinu.

ÞG Verk er eitt stærsta byggingarfyrirtæki

landsins með um 600 nýjar íbúðir í byggingu

á höfuðborgarsvæðinu.

ÞG Verk er einnig umsvifamikið á útboðsmarkaði.
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Software Test Engineer
Key Responsibilities :
• Create and maintain test plans, test specifications and test cases
• Develop and execute manual and automated test cases
• Investigate and report test failures

• Maintain test environment

You have:
• Excellent problem solving skills
• Strong verbal and written communication skills
• Working knowledge of Linux, familiar with Linux command line

• University degree in a technical field or equivalent

How to apply
For further information, contact Mario Suman, Quality Assurance Manager, on 525-0500
or at mario@tern.is. All applications and CVs shall be sent to jobs@tern.is.

For more information see http://www.tern.is

Tern Systems is a worldwide provider of mission critical Air Traffic Management 
solutions to customers in Europe, North Africa, East Asia and Southeast Asia.

We are expanding our test team and seek motivated and skilled individuals, 
working on both domestic and foreign projects, for the position of:

Störf á heimilum og  
vinnustöðum fatlaðs fólks

Stuðningsfulltrúar óskast til starfa á heimilum og 
vinnustöðum félagsins í Reykjavík. 

Á heimilin vantar fólk í hlutastörf í vaktavinnu, þessi 
störf gætu vel hentað með námi. Hlutverk starfsfólks 
í búsetu er fyrst og fremst fólgið í því að aðstoða 
íbúa í daglegu líf i og efla sjálfstæði þeirra.

Á vinnustöðunum er annars vegar laust 62% starf í 
eldhúsi Lækjaráss, Stjörnugróf og hins vegar 100% 
starf í vinnu og virkni í Lyngási, Safamýri. Starfs- 
mennirnir taka þát t í f jölbreyt tum og spennandi 
verkefnum í samvinnu við góðan starfsmannahóp  
í sveigjanlegu og skemmtilegu vinnuumhverfi. 

Umsækjendur þurfa að hafa náð 20 ára aldri og eru 
störfin laus nú þegar.

Upplýsingar um félagið og atvinnuumsókn má finna á 
heimasíðu þess www.styrktarfelag.is. Einnig getur 
Þórhildur Garðarsdót tir veit t nánari upplýsingar í 
síma 414 0500.

Launakjör eru samkvæmt gildandi kjarasamningum 
Áss styrktarfélags við SFR.

Vegna aukinna umsvifa óskast 
starfsmaður við bókhald og 
viðskiptaþjónustu hjá Endurskoðun 
og ráðgjöf ehf.

Ábyrgðarsvið:
 Umsjón með fjárhags- og launabókhaldi.
 Afstemmingar og uppgjör.
 Önnur tilfallandi skrifstofustörf.

Hæfniskröfur:
	Menntun	eða	reynsla	sem	nýtist	í	starfi.
 Reynsla af bókhaldsstörfum, uppgjörs-
vinnu og afstemmingum er skilyrði.

 Frumkvæði og sjálfstæði í 
vinnubrögðum.
	Góðir	samskiptahæfileikar	og	rík	
þjónustulund.

Áhugasamir sendi starfs- og 
námsferilskrá á eymundur@cpa.is fyrir
1. október næstkomandi. 

Bókhald
Viðskiptaþjónusta 

Garðatorgi 7 | 210 Garðabæ | sími 544 8989 | cpa@cpa.is 

Tígrisdýr óskast!
Við leitum að duglegum vaktstjóra í Smáralind. 

Starfsfólk Tiger þarf að hafa ríka þjónustu lund,  
gott auga fyrir útstillingum, góða samskipta- og  

skipulagshæfileika, vera hresst og snyrtilegt til fara.

Um 90-100% starf er að ræða. Reynsla  
af afgreiðslu og stjórnun er æskileg. Viðkomandi  

þarf að geta byrjað sem fyrst. 

Áhugasamir senda inn umsókn og ferilskrá  
fyrir 10. sept. n.k. á netfangið atvinna@tiger.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

Fáðu þér áskrift í síma 1817 eða á 365.is

ENDALAUST TAL OG
10 GB Á 3.990 KR.*

Færðu farsímann yfir til 365 og fáðu
frábært sjónvarpsefni á fáránlega
góðu verði.

Allt það besta hjá 365

*Gildir fyrir áskrifendur í tilboðspökkum 365
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Viðskiptatækifæri í veisluþjónustu
Glæsilegur Veislusalur Salavegi 2 Kópavogi til leigu fyrir traustann leigutaka, leigist með öllum 
helsta búnaði og er gott  eldhús á staðnum. 

Salurinn er með fallegri veislusölum á landinu hann er á þriðju hæð og byggður ofan á húsið 
með stórum þaksvölum allan hringinn og glæsilegu útsýni. Um er að ræða einstakann veislu-
sal fyrir allskyns viðburði.

Nánari upplýsingar hjá Fylkir ehf í s. 821-6693/lulli@fylkirehf.is

til leigu Í SÍÐuMÚlA

Áhugasamir hafið samband 
við sölumenn okkar. 

s. 511-2900

Erum með í einkaleigu mjög gott 852fm brúttó skrifstofu-/
lagerhúsnæði á einu gólfi í Síðmúla.  Gluggar á 3 vegu, 3 
innkeyrsludyr. Lofthæð 2,4-3,25m. Fimm inngangar. Dúkur 
á gólfum og flúrósent lýsing í loftum. Loftræstilagnir(kerfi). 
Hringakstur um húsið og fljödi bílastæða. Hentar t.d. undir 
heildverslanir, líkamsrækarstöð, léttan iðnað ofl, eða jafnvel 
sem skrifstofuhúsnæði. leiguverð: 1.150 þús. á mánuði.

Fótaaðgerðarstofa

Þjónustumiðstöð Vesturbæjar 

Vesturgarður, Þjónustumiðstöð Vesturbæjar 
auglýsir laust til leigu húsnæði fyrir fótaað-
gerðarstofu í Félagsmiðstöðinni Vesturreitum, 
Aflagranda 40, 107 Reykjavík.  

Umsóknarfrestur er til 17. september n.k. 

Nánari upplýsingar veitir 
Guðbjörg Theresia Einarsdóttir í síma 411-2700, 
netfang gudbjorg.t.einarsdottir@reykjavik.is   

Umsóknum skal skilað í Vesturreiti félagsmið-
stöð, Aflagranda 40, 107 Reykjavík, eða á ofan-
greint netfang.

Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
•	 Reglubundið	viðhald	pípulagna	í	ýmsum	húseignum		
	 Reykjavíkurborgar	-	Hverfi	1,	2	og	3,	 útboð nr. 13597.
•	 Reglubundið	viðhald	pípulagna	í	ýmsum	húseignum		
	 Reykjavíkurborgar	-	Hverfi	4	og	5,	 útboð nr. 13598.
•	 Reglubundið	viðhald	pípulagna	í	ýmsum	húseignum		
	 Reykjavíkurborgar	-	Hverfi	6	og	7,  útboð nr. 13599.
•	 Reglubundið	viðhald	pípulagna	í	ýmsum	húseignum		
	 Reykjavíkurborgar	-	Hverfi	8,	9	og	10,	 útboð nr. 13600.

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

Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
•	Rammasamningur	um	símaþjónustu	og	símtæki,			 
 EES útboð nr. 13386.

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

Ferðaskrifstofa Guðmundar Jónassonar
Borgartún 34, 105 Reykjavík, S: 511 1515

GUÐMUNDUR JÓNASSON EHF
er eitt af elstu ferðaþjónustufyrirtækjum landsins. 
Fyrirtækið rekur öfluga ferðaskrifstofu, gerir út fjölda hóp-
ferðabifreiða og rekur auk þess gistiheimili. Hjá fyrirtækinu 
starfar samhentur hópur starfsfólks með breiða þekkingu 
og reynslu af ferðaþjónusturekstri. Vegna aukinna verk- 
efna leitum við að hæfu fólki í eftirfarandi störf:

Sölufulltrúi  
á ferðaskrifstofu

Hæfniskröfur:
• haldgóð þekking á íslenskri ferðaþjónustu
• brennandi áhugi á sölumennsku
• góð tungumálakunnátta, a.m.k. íslenska og enska
• góð tölvukunnátta, Word, Excel, ofl
• fjölhæfni, nákvæmni, frumkvæði og sjálfstæði í starfi

Allar nánari upplýsingar um starfið veitir:
Valgerður Lindberg, sölustjóri ferðaskrifstofu, en umsókn- 
um skal skilað á netfangið valgerdur@gjtravel.is 

Vaktstjóri í stjórnstöð
Hæfniskröfur:
• réttindi til aksturs hópferðabifreiða
• afburðahæfni í mannlegum samskiptum
• tungumálakunnátta, a.m.k. íslenska og enska
• góð tölvukunnátta, Word, Excel, ofl
• fjölhæfni, nákvæmni, frumkvæði og sjálfstæði í starfi

Allar nánari upplýsingar um starfið veitir:  
Stefán Gunnarsson, en umsóknum skal skilað á netfangið  
stefan@gjtravel.is 

Bifreiðastjórar  
í framtíðarstörf og  

afleysingar 
Hæfniskröfur:
• réttindi til aksturs hópferðabifreiða
• glaðlegir, jákvæðir og snyrtilegir
• tungumálakunnátta, a.m.k. íslenska og enska
• stundvísir og reglusamir

Allar nánari upplýsingar um starfið veitir: 
Sigurður Sigurðsson, en umsóknum skal skilað á netfangið  
sigurdur@gjtravel.is 

Umsóknarfrestur um öll störfin er til 20. september og 
verður öllum umsóknum svarað. 

Konur jafnt sem karlar eru hvattir til að sækja um.

TAKTU ÞÉR 
GÖNGUTÚR
Á LAUNUM!
Póstdreifing leitar að duglegu og ábyrgu fólki 
til að bera út blöð í þínu nágrenni. Vinnutími 
eru sex dagar í viku, mánudaga til laugardaga, 
milli klukkan 6:00 og 7:00.

Hægt er að sækja um starfið á vefsíðu okkar 
www.postdreifing.is

PÓSTDREIFING EHF
Vatnagörðum 22 | 104 Reykjavík | S. 585 8300

www.postdreifing.is  | postdreifing@postdreifing.is     

 
NORA óskar eftir verkefnahugmyndum 
og styrkumsóknum með umsóknarfrest 
þann 5. október 2015.

NORA styrkir samstarf 
á Norður-Atlantssvæðinu

Norræna Atlantssamstarfið

Nánari upplýsingar á: www.nora.fo 

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

Sterk tengsl í 
íslensku atvinnulífi  
www.hagvangur.is

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga

frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óð f étti f ið f étti i

Blaðberinn 
bíður þín
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ÓÐINSGÖTU 4
SÍMI 570 4500,  

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

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

Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Langalína 13 – Sjálandi Garðabæ. 4ra herb. íbúð

Glæsileg 128,4 fm. íbúð á 2. hæð á góðum 
stað í Sjálandshverfi auk sér stæðis í 
bílageymslu. Stórar svalir til norðvesturs 
með útsýni yfir Arnarnesvoginn og að 
Sel tjarnarnesi. 
Verulega aukin lofthæð er í stof um, eldhúsi 
og einu herbergi íbúðar innar. 

Allar innréttingar í íbúðinni frá Brúnási. 
Stórt opið rými sem í eru eldhús og stofur.  
Setustofa er með miklum gluggum.  
Örstutt er í ylströnd sunnan megin hússins.
Verð 48,9 millj.

Íbúð merkt 0204. Verið velkomin.

Eignin verður til sýnis á morgun sunnudag frá kl. 14.00 – 15.00  

OPIÐ 

HÚS

ÁLFHÓLSVEGUR 111, KÓPAVOGI
Sölusýning í dag milli kl 14:00 og 14:30.

Nýjar eignir í fimm íbúða húsi, allar með 
sérinngangi í grónu hverfi í Kópavogi.

4ra herb. 113,5 fm verð 44,9 millj.
3ja herb. 95,9 fm verð 39,9 millj.

4ra herb. 113,5 fm verð 45,9 millj.
5 herb. 140,2 fm verð 49,9 millj.
3ja herb. 95,7 fm verð 40,9 millj.

Afhending október 2015
OPIÐ HÚS að Álfhólsvegi 111, Kópavogi 

Laugardaginn 12. sept. milli kl. 14:00 og 14:30.

Upplýsingar gefur: 
GUÐMUNDUR VALTÝSSON, 
Viðskiptafræðingur, 
löggiltur fasteigna- og fyrirtækjasali. 
Bókið skoðun: GSM 865 3022. 
gudmundur@stakfell.is

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

535 1000 

HAFÐU SAMBAND VIÐ STARFSFÓLK OKKAR 
OG FÁÐU ALLAR UPPLÝSINGAR.

535 1000 
stakfell@stakfell.is

Upplýsingar gefur 
AÐALHEIÐUR 
KARLSDÓTTIR, 
löggiltur fasteignasali.
GSM 893 2495. 
adalheidur@stakfell.is

Vel skipulagt og fallegt 306,6 fm. einbýlishús á tveimur 
hæðum á góðum stað í Garðabæ. Gott skipulag, miklir 
möguleikar. Stór afgirt hornlóð og  skjólgóð verönd til 
suðurs. Mikið útsýni. Stór tvöfaldur bílskúr. Aukaíbúð á 
jarðhæð. Frábært fjölskylduhús.

NOTALEGT 
FJÖLSKYLDUHÚS Í GARÐABÆ
- AUKAÍBÚÐ Á NEÐRI HÆÐ

VERÐ:  86.900.000 KR

OPIÐ HÚS ÐRIÐJUDAGINN 15. SEPTEMBER KL. 17.30 - 18.00.

Reynir Þorsteinsson.
Lögg.fasteigna,fyrirtækja 
og skipasali.

Einstakt tækifæri!

Til sölu: Gistiheimili Grindavíkur sem er í fullum rekstri, 
góð bókun framundan. Með húsinu fylgir 2500m² lóð og eru 
mikli möguleikar að stækka reksturinn til muna. Í húsinu 
eru 11 herbergi, 2 eldhús, 3 salerni með sturtu, matsalur, 
góð mótaka. Húsið er skráð skv fmr 356,3m². Skipti mögleg, 
gott áhvílandi lán. Nánari upplýsingar eru hjá Fasteignasölu 
Reykjaness 533 4455.

www.netver.is 

S. 896 8767
www.egfasteignamidlun.is

39,9 millj.

OPIÐ HÚS
Sunnudag  kl. 15 - 16 

einar@egfasteignamidlun.is

BJÖRT OG FALLEG CA.107 FM EFRIHÆÐ Í "SIGVALDAHÚSI " 
Á FRÁBÆRUM STAÐ Í LAUGARDALNUM. 
3-4 svefnherbergi og rúmgóð stofa/borðstofa með útgengi 
út á stórar suðvestur svalir með útsýni. Nýtt eldhús og 
skólplagnir nýlega endurnýjaðar. Mjög góð staðsetning 
innst í botnlanga og örstutt er í skóla, leikskóla, sundlaug 
og útivistarparadísina, Laugardalinn, með öllu því sem 
hann hefur upp á að bjóða.

SPORÐAGRUNN 17

www.egfasteignamidlun.is einar@egfasteignamidlun.is

KIÐJABERG  
OPIÐ HÚS Á MORGUN SUNNUDAG,  

MILLI KL. 13:00 OG 15:00. HEITT Á KÖNNUNNI

SÆLUREITUR Í SVEITINNI 
Glæsilegt nýtt og vandað 127 fm. heilsárshús á 10.000 fm. 
eignarlóð í landi Kiðjabergs. Húsið er örstutt frá Golfvelli 
GKB. Stendur á steyptum sökkli, gólfhiti, viðhaldslétt og 
klætt lituðu áli. Flísalögð gólf og vandaðar innréttingar.  
Verð 37 millj. Nánari uppl. veita Knútur & Rúnar

Elísabet Agnarsdóttir Lögg fast.  Rúnar Þór Árnason 
Í námi til löggild. 
s: 690-0595
runar@brufast.is

Knútur Bjarnason 
Lögg fast. 
s: 694-4217
knutur@brufast.is

ÓÐINSGÖTU 4
SÍMI 570 4500,  

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

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

Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Markarflöt - Garðabæ
Glæsilegt 315,0 fm. einbýlishús á pöll
um, að meðtöldum 42,0 fm. tvöföldum 
bílskúr á frábærum stað innarlega við 
Markarflöt í Garðabæ. 

Húsið var mjög mikið endurnýjað fyrir  
fáeinum árum síðan, m.a. gólfefni, inni-
hurðir, eldhúsinnrétting og tæki endurnýjuð 
auk baðherbergja og fataskápa. Arninn er 
í stofu og gólfsíðir gluggar. Hjónasvíta sem 
samanstendur af svefnherbergi, fataher-
bergi og baðherbergi. 

Lóðin snýr að mestu leyti til suðurs. Skjól-
sælar verandir eru á lóð með skjólveggjum 
auk tyrfðrar grasflatar og mikils gróðurs.  
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Refsholt 17, Skorradalur
311 Borgarnes
Fallegur sumarbústaður

Stærð: 10,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005

Fasteignamat: 19.340.000

Verð: 27.900.000
Velkomin í opið hús í Skorradalnum, sunnudaginn 13. september frá kl. 17:00 til 18:00. Vinsamlegast
hafið samband við Víglund í síma 891-9981 til að komast inn á svæðið. RE/MAX Fjörður og Víglundur
Helgason sölufulltrúi kynna til sölu virkilega fallegt 110,3 m2 sumarhús í Skorradal.
Húsið stendur á 4.128,0 fm leigulóð við Refholt 17 í Skorradal. Um er að ræða timburhús sem byggt
var árið 2005. Hitaveita er í húsinu. Góð grasflöt er fyrir framan húsið og gott bílaplan. Fallegur
sumarbústaður sem vert er að skoða.

Fjörður

Páll Guðmunds
Lögg. fasteignasali

Víglundur Helgas
Sölufulltrúi

pallb@remax.is

viglundur@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn 13. sept kl.17:00 - 18:00

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

861-9300

891-9981

Ármúli 15 - Simi: 515 0500 - www.fasteignakaup.is
Erna Valsdottir loggildur fast., skipa og fyrirtækjasali

verð 63,5 millj

Fannafold
•	Skemmtilega	hannað	226,6	fm	
	 parhús/sérhæð	–	tvöfaldur	bílskúr
•	5	svefnherbergi
•	Mikið	endurnýjuð	og	góð	eign	
	 fyrir	stóra	fjölskyldu
•	Glæsilegt	útsýni
Upplýs. veitir Sirrý sölustjóri 
í síma 824-4760 eða 
sirry@fasteignakaup.is

Sigríður 
Hrund

sölustjóri

Erna 
Valsdóttir

lögg. fasteignasali

Valhöll fasteignasala • Síðumúla 27 • Sími: 588-4477

Hótel Hellissandur til sölu

• Hótel Hellissandur er 906,2 fm bygging. 
• Hótelið er á 2 hæðum með lyftu. 
• Byggt árið 2000. 
• Hótelið er sérlega vandað og vel frá gengið. 
• Tuttugu herbergi með  sérbaðherbergjum.
• Stutt í allar náttúruperlur Snæfellsness. 
• Góðir stækkunarmöguleikar. 

Bárður H.
Tryggvason
lögg. fast.sali
s: 896-5221

Ingólfur
Gissurarson 
lögg. fast.sali
s: 588-4477

Allar upplýsingar veita  
Bárður H. Tryggvason í s: 896-5221,  
eða Ingólfur Gissurarson lögg.fs.  
í s: 588-4477.

TÍSKUVÖRUVERSLUN	  TIL	  SÖLU	  

Um	  er	  að	  ræða	  verslun	  sem	  selur	  kvennfatnað	  og	  fylgihluti.	  
Góð	  ársvelta	  og	  miklir	  vaxtamöguleikar.	  

Verslunin	  er	  staðsett	  miðsvæðis	  í	  Reykjavík	  	  
í	  leiguhúsnæði	  sem	  hefur	  gott	  auglýsingargildi,	  traustur	  leigusali.	  

Tilvalið	  fyrir	  einstaklinga	  sem	  vilja	  skapa	  sér	  vinnu.	  
Yfir	  10000	  fylgjendur	  á	  FACEBOOK.	  

GÓÐUR	  TÍMI	  FRAMUNDAN	  /	  LAGER	  FYLGIR	  MEÐ	  Í	  KAUPUM.	  
	  

Áhugasamir	  aðilar	  sendið	  fyrirspurn	  á	  prada@simnet.is	  

Fornistekkur 14, í landi Bjarteyjarsands, Hvalfjarðarsveit.  Fallegt 
heilsárshús 86,2 fm á 4000 fm leigulóð í skipulögðu sumarhúsahverfi í 
næsta nágrenni við höfuðborgarsvæðið. Byggingarár 2003. Húsið er 
að grunnfleti 77,8 fm ásamt 8,4 fm ókláruðu gestahúsi.  Húsið er því 
skráð samkvæmt FMR 86,2 fm fyrir utan svefnloft og kjallara. Fallegt 
hús, vel staðsett. Laust fljótlega. Verð 20,9 millj.
Upplýsingar gefur Hlynur Halldórsson s. 698 2603.

Sumarhús  
við Bjarteyjarsand - Fornistekkur

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

Sveinn  
Eyland
Löggiltur  

fasteignasali
Sími 690 0820

Úlfar 
Davíðsson

Löggiltur  
fasteignasali

Sími 897.9030 Sími 512 4900 • landmark.is

Sími 519 5500 • fastborg.is

FJÁRFESTINGARKOSTUR Í MIÐBÆ REYKJAVÍKUR
AMTMANNSSTÍGUR 5.A – SÉRBÝLI

BÓKIÐ SKOÐUN HJÁ FASTEIGNASÖLUM

Um er að 220.3 fm raðhús/sérbýli sem er 2.hæðir og kjallari á einum besta stað í Þingholtunum á 
horni Amtmannsstígs og Þingholtsstrætis. Eign skiptist á eftirfarandi hátt; 
Íbúð á 1.hæð 88.7 fm, íbúð á 2.hæð 88.7 og íbúðarherbergi í kjallara er skráð 42.9 fm.
Húseign er í góðu ástandi. Töluvert miklir möguleikar með húsnæði.
AFHENDING 1. NÓV 2015.

VERÐ: 90.- millj. 

Upplýsingar:
Sveinn Eyland lögg.fasteignasali s: 6900.820 – LANDMARK fasteignasölu
Úlfar Davíðsson lögg.fasteignasali s: 897.9030 – BORG fasteignasala

 

radum.is
Við finnum rétta starfsfólkið



AndriÞórunn Kristján ArnaStefán Kristín LáraHannes Bjarni VenniJóhanna Gunnar Þórey Harpa MagnúsAnton

Engihjalli 17
200 KÓPAVOGUR

Falleg 2 herb. íbúð á 7 hæð, nr. 0705 með góðu 
útsýni í lyftuhúsi. Nýtt hvíttað eikarplastparket, 
íbúðin er nýmáluð. Sameiginlegt þvottahús á 
hæðinni. Rúmgóðar svalir. Er í útleigu.

STÆRÐ: 62,2 fm FJÖLBÝLI      HERB: 1

20.900.000
Heyrumst
Jóhanna  698 9470

OPIÐ HÚS    14. sept 17:30 – 18:00

Bríetartún 6
105 REYKJAVÍK

Bjart og fallegt heimili á rólegum stað í hjarta 
Reykjavíkur. Íbúðin er á 3.hæð og er með 
suðursvölum og sameiginlegum garði. Húsið 
hefur verið mikið lagfært á síðustu árum.  

STÆRÐ: 68 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

28.900.000
Heyrumst
Arna   692 5515

Drápuhlíð 23
105 REYKJAVÍK

Falleg og björt þriggja herbergja íbúð með 
sérinngangi. Búið er að skipta um skólp, dren, 
ofnalagnir, raflagnir að hluta, laga þakkant, 
mála og steina húsið að utan.

STÆRÐ: 95,2 fm ÞRÍBÝLI       HERB: 3

33.500.000
Heyrumst
Magnús   699 2010

OPIÐ HÚS    14. sept 17:30 – 18:00 OPIÐ HÚS    13. sept 16:00 – 16:30

Arnarhraun 2
220 HAFNARFJÖRÐUR

Um er að ræða vel skipulagða 4ra herbergja 
íbúð með sérinngangi á 1 hæð í þríbýlishúsi 
við Arnarhraun. Geymsla og þvottahús innan 
íbúðar. Ekkert áhvílandi  - laus til afhendingar.

STÆRÐ: 119,8 fm SÉRHÆÐ      HERB: 4

35.900.000
Heyrumst
Andri   690 3111

Austurkór 123-125
203 KÓPAVOGUR

Mjög falleg og vel skipulögð raðhús á einni hæð 
ásamt bílskúr við Austurkór. Tilbúið til 
innréttinga, verð frá 44 m kr. Fullbúið án gólfef-
na, verð frá 48,5 m kr.

STÆRÐ: 149,5 fm RAÐHÚS      HERB: 3

44.0-48.5 M
Heyrumst
Andri   690 3111

Hlíðarbyggð 49
210 GARÐABÆR

Fallegt, mikið endurnýjað raðhús á tveimur 
hæðum. Fjögur svefnherbergi (möguleiki á fim-
mta), tvö baðherbergi. Auðvelt að breyta neðri 
hæðinni í sér íbúð. Fjölskylduvænt hverfi.

STÆRÐ: 194 fm RAÐHÚS      HERB: 4-5

57.900.000
Heyrumst
Jóhanna  698 9470

OPIÐ HÚS    13. sept 16:30 – 17:00

Sunnuflöt 30
210 GARÐABÆR

Fallegt og vel skipulagt einbýlishús á einni 
hæð á einstökum stað við lækinn og hraunið á 
flötunum. Nýlegur nuddpottur og gufubað. Stór 
lóð með stækkunar möguleika.      

STÆRÐ: 235,5 fm EINBÝLI       HERB: 5

95.000.000
Heyrumst
Jóhanna  698 9470

OPIÐ HÚS    13. sept 15:30 – 16:00

Skeiðarvogur 103
104 REYKJAVÍK

Fallegt og vel skipulagt einbýlishús á einni 
hæð á einstökum stað við lækinn og hraunið á 
flötunum. Nýlegur nuddpottur og gufubað. Stór 
lóð með stækkunar möguleika.      

STÆRÐ: 163,6 fm RAÐHÚS      HERB: 4-5

46.900.000
Heyrumst
Kristján   696 1122

OPIÐ HÚS    14. sept 17:30 – 18:00

Ránargata 13
101 REYKJAVÍK

Björt og falleg, mikið endurnýjuð 4ra herbergja 
íbúð á jarðhæð með stórum sameiginlegum 
garð á besta stað í miðbæ Reykjavíkur.

STÆRÐ: 120 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

46.900.000
Heyrumst
Venni   699 7372



Fossahvarf 12
203 KÓPAVOGUR

Mjög fallegt og vandað sex herbergja raðhús 

á góðum stað. Fallegt og mikið útsýni. Fimm 

svefnherbergi, tvö baðherbergi, stórar svalir.

Flísalögð forstofa með skápum, stór rennihurð 

skilur að forstofu við alrými, innangengt í 

bílskúr.Fimm parketlögð svefnherbergi. Par-

ketlagt sér sjónvarpsrými, útgengt út á verönd 

og út í garð baka til. Flísalagt baðherbergi með 

með glersturtuklefa ásamt hvítri innréttingu.

Flísalagt þvottahús með innréttingu og góðu 

skápaplássi.Parketlagður stigi milli hæða. Mjög 

fallegt eldhús, hvít sprautulökkuð innrétting, 

gott skápapláss, stór eyja með skápum.   

Útgengi út á stórar svalir með miklu útsýni. 

Björt og falleg stofa, mikið útsýni. Parketlögð 

og björt borðstofa, við hlið stofu. Flísalagt 

baðherbergi, stór sturta með gler skilrúmi. Hvít 

innrétting með góðu skápa plássi.

61.400.000

STÆRÐ: 217 fm RAÐHÚS      HERB: 6

Heyrumst

Hannes Steindórsson
Löggiltur fasteignasali 
Sölustjóri

  699 5008   699 5008 
  hannes@fastlind.is  hannes@fastlind.is

Kleifarvegur 13
104 REYKJAVÍK

Reisulegt hús á glæsilegri lóð við Kleifarveg 
13. Einstök staðsetning og miklir möguleikar.  
Fallegur og gróinn garður. Bóka skoðun s: 892-
9966 eða stefan@fastlind.is.

STÆRÐ: 253,1 fm EINBÝLI       HERB: 7

74.900.000
Heyrumst
Stefán   510 7900

Dalakur 4
210 GARÐABÆR

Stórglæsilegt einbýlishús á einni hæð með 
mikilli lofthæð á frábærum stað í Akralandinu í 
Garðabæ.  Húsið er afar vandað og ekkert hefur 
verið til sparað við byggingu og hönnun þess.

STÆRÐ: 261 fm EINBÝLI       HERB: 5-6

109.000.000
Heyrumst
Hannes   699 5008

Heiðarsel 17
109 REYKJAVÍK

Fjölskylduvænt og vel staðsett raðhús með 
innbyggðum bílskúr við Heiðarsel 17. Fimm 
svefnherbergi, tvö baðherbergi og stórt eldhús.

STÆRÐ: 202 fm RAÐHÚS      HERB: 6

48.900.000
Heyrumst
Stefán   892 9966

OPIÐ HÚS    13. sept 17:00 – 17:30

Perlukór 3c
203 KÓPAVOGUR

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

STÆRÐ: 150,4 fm SÉRHÆÐ      HERB: 5

49.900.000
Heyrumst
Stefán   892 9966

OPIÐ HÚS    13. sept 16:00 – 16:30

Sjafnarbrunnur 1
123 BÆJARFÉLAG

Nýjar og glæsilegar íbúðir í sérlega vönduðu 
lyftuhúsi. Innréttingar frá Brúnás, steyptir 
milliveggir og vandaður frágangur. Einungis 3 
íbúðir eftir.

STÆRÐ: 103-117 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3-4

35.5-39.6 M
Heyrumst
Stefán   892 9966

OPIÐ HÚS    14. sept 17:00 – 17:30

Skógarsel 41
109 REYKJAVÍK

Glæsileg íbúð í neðst í Seljahverfi. Vandaðar 
innréttingar og gólfefni, rúmgóðar suðursvalir. 
Þvottahús innan íbúðar, sérgeymsla í sameign 
og stæði í bílageymslu ásamt lítilli aukageymslu.

STÆRÐ: 106,7 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

37.500.000
Heyrumst
Lára   899 3335

OPIÐ HÚS    14. sept 17:30 – 18:00

OPIÐ HÚS    sunnudaginn 13. september 14:00 – 14:30
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Opið hús mánudaginn 14. sept. frá kl. 18:00-18:30

Opið hús mán. 14. sept. og þri. 15. sept. frá kl. 17:00-17:30

Barónsstígur 43  
Mjög falleg 3ja herb. íbúð

Breiðavík 10 – laus strax

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Sérlega falleg og björt þriggja herb. íbúð á 4 hæð í góðu fjölbýlishúsi, 
íbúðin er mikið endurnýjuð að innan sem og hús og sameign. Ágætt 
útsýni. Frábær staðsetnig í hjarta borgarinnar. Verð 26.9 millj. 

Mjög falleg 93 fm íbúð á þriðju hæð (efstu), 3ja herbergja. Íbúðin er 
sérlega vel um gengin og fallega innréttuð. Parket. Sérþvottahús. 
Fallegt útsýni. Suðursvalir. Laus strax. Verð 28,9 millj.  Allir velkomnir. 
Nánari upplýsingar í s: 611-4870.

Síðumúla 27, S: 588-4477

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar veitir

Jason Kristinn Ólafsson
sölufulltrúi

sími: 775 1515
jassi@miklaborg.is

einbýlishúsi í 
pnr. 103, 104, 105 og 108.

Ábyrgir aðilar sem eiga fallegt enda-
raðhúsi á besta stað í bænum eru að 
leita af einbýli miðsvæðis í Reykjavík.

Þarf að hafa bjart og fallegt aukarými 
(vinnustofu) ca 60 fm. Eða möguleika 
að breyta í þannig rými.

leitar að ...

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali

Bókaðu skoðun:
Atli S. Sigvarðsson
aðstoðarmaður fasteignasala
sími: 899 1178
atli@miklaborg.is

Nýlegt einbýlishús 
og hesthús í Kópavogi

69,5 millj.Verð:

Sjarmerandi hverfi nálægt Elliðavatni

Húsið er byggt 1998 og hesthúsið 2010

Húsið telur gott alrými og 3-4 svefnh.

Hesthúsið er fyrir átta hesta,

vel innréttað með mikla möguleika

Dimmuhvarf 11a

Til sölu fullbúið og glæsilegt veitingahús á besta 

stað í Kringlunni með löngum leigusamningi. 

Staðurinn er fullbúin og með vönduðum tækjum 

og innbúi. Reksturinn hefur skilað góðri afkomu. 

Um er að ræða alhliða veitingastað með góðu 

eldhúsi sem er staðsettur á fjölförnum stað. 

Sæti  og borð fyrir allt að 100 manns, ásamt 

sólríku útisvæði sem nýtist vel á sumrin. Hér er 

um að ræða einstakt tækifæri fyrir duglegt fólk 

að ganga inn í góðan veitingastað með mikla 

veltu. Hagstætt verð. 

Veitingahús í Kringlunni
Spennandi viðskiptatækifæri í hringiðu Kringlunnar

Upplýsingar gefur: 
GUÐMUNDUR VALTÝSSON, 
Viðskiptafræðingur, löggiltur fasteigna- 
og fyrirtækjasali. 
Bókið skoðun: GSM 865 3022. 
gudmundur@stakfell.is

Til sölu er:

Við erum í snjallsímum á m.as.is og á facebook.com/asfasteignasala

Stofnað 1988 
Kári Halldórsson  
lögg. fasteignasali.
Fjarðargötu 17, Hafnarfirði
Opið virka daga kl. 9-17
Sími: 520 2600
Netfang: as@as.is
Heimasíða: www.as.is

Eiríkur Svanur Sigfússon 
löggiltur fasteignasali 

Sími 862 3377 

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 13. SEPT. MILLI KL. 14:00 - 14:30

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 13. SEPT. MILLI KL. 14:45 - 15:15

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 13. SEPT. MILLI KL. 15:30 - 16:00

KLUKKUVELLIR 1 - HAFNARFJÖRÐUR

STEKKJARHVAMMUR 7 - HFJ. 

NORÐURBAKKI 23 - HAFNARFJÖRÐUR

Glæsilegar fullbúnar 4ra herb. íbúðir.  Laust við kaupsamning. 
Fallegar innréttingar, gott skipulag. 
Lyfta - Sér inngangur af svölum. 
Verð 34,6 - 35,1 millj. 
Eiríkur Svanur Sigfússon lögg.fasteignasali verður á staðnum.

Fallegt 183,2 fm 6 herb. (4-5 svefnh.) raðhús á tveimur hæðum, þar 
af er 21,2 fm bílskúr. Almennt gott ástand eignar, bæði að utan og 
innan.  
Verð 46,5 millj. 
Eiríkur Svanur Sigfússon lögg.fasteignasali verður á staðnum. 

LAUS FLJÓTLEGA

LAUS FLJÓTLEGA

AÐEINS 3  

ÍBÚÐIR EFTIR

Falleg 121,3 fm 4ra herbergja ENDAÍBÚÐ með verönd og GLÆSI-
LEGU SJÁVARÚTSÝNI við Norðurbakka 23, íbúð 104 í Hafnarfirði. 
SÉR STÆÐI Í LOKAÐRI BÍLAGEYMSLU. 
Verð 42,9 millj. 
Eiríkur Svanur Sigfússon löggiltur fasteignasali verður á staðnum.  

Hlíðasmára 2, 201 Kópavogi,  
sími 519-2600

Ásdís Ósk
löggiltur fasteignasali
gsm: 863-0402
asdis@husaskjol.is 

Rósa Margrét, sölufulltrúi 
gsm 893 7969     

Opið hús mánudaginn 
14. september  
milli kl. 17:-17:30

Hæðargarður 35

Verð: 41.700.000  

Tegund: fjölbýli
Stærð: 85.3 fm + 24.4 fm stæði  

1-2Svefnherbergi:

www.HuSaSKjOl.iS           HuSaSKjOl@HuSaSKjOl.iS        www.facebOOK.cOm/HuSaSKjOl

Íbúð fyrir 63 ára og eldri. 2-3 herbergja, 85,3 fm. íbúð  íbúð á 4. hæð í húsi 
með lyftu, ásamt 24,4 fm. stæði í bílageymslu samtals 109,7 fm. Búið er 
að opna minn herbergið inn í stofuna. Auðvelt að setja aftur upp léttan 
vegg og stúka af aftur í herbergi. Húsvörður er til staðar í húsinu. Þjónusta 
eldriborgara í sama húsi. Hárgreiðslu-og snyrtistofa á sama stað.  
Rósa Margrét sölufulltrúi tekur á móti áhugasömum í dag.  s: 8937969  
netfang rosamargret@husaskjol.is

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

Til leigu. Verslun – Þjónustuhúsnæði
Höfum fengið í leigu þetta góða og vel staðsetta hús næði ca. 
550 fm. Auðveldlega hægt að skipta í tvö bil með sérinngang. 
Tilvalin eign fyrir verslun, heildsölu, veitingastað,Léttan iðnað 
ofl. Góð aðkoma. Mikið auglýsingagildi. Frábær staðsetning í 
vinsælu hverfi.  
Nánari upplýsingar veitir Helgi Jón sölustjóri s. 893 2233.

Nýkomið í einkasölu gott atvinnuhúsnæði á Hafnarsvæðinu 
í Hafnarfirði samtals 200 fm. Mikil lofthæð, innkeyrsludyr og 
skrifstofuhúsnæði á 2.hæð. Frábær staðsetning. Góð eign. 
Upplýsingar gefur Helgi Jón sölustjóri s. 893 2233.

Stakkahraun 1 -  Hafnarfjörður 

Cuxhavengata 
- Hf - Atvinnuhúsnæði


