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Við leitum að fólki með  
framúrskrandi þjónustulund 

Expert ehf. óskar eftir að ráða til starfa fólk við þjónustudeild fyrir-
tækisins sem býr yfir framúrskrandi þjónustulund og handlagni. 
Störfin fela í sér reglubundar þjónustu heimsóknir til viðskipta-
vina félagsins, sem telja meðal annars matvöruverslanir, hótel og 
veitingastaði um land allt. Viðkomandi starfsmenn munu sjá um 
þjónustu og eftirlit með tækjum hjá viðskiptavinum, auk annarra 
tilfallandi verkefna.

Við leitum að starfsmönnum sem eru reiðubúnir til þess að leggja 
töluvert á sig til að ná árangri og falla að góðum hópi starfsfólks 
okkar. Það er kostur ef viðkomandi geta hafið störf fljótlega.

Áhugasamir sendi umsókn og starfsferilsskrá á netfangið  
petur@expert.is, en umsóknarfrestur er til 4. desember nk. 
Nánari upplýsingar gefur Pétur Ingi í síma 660-2961 eða 517-4000.

Expert ehf. | Grensásvegi 1, 108 Reykjavík | www.expert.is

Laust starf við umönnun aldraðra
Um er að ræða fjölbreytt starf sem kallar á frumkvæði 
og ábyrgð í starfi. Starfið byggist á sjálfstæðum vinnu-
brögðum og lipurð í mannlegum samskiptum.

Starfshlutfall er samkomulagsatriði.

Upplýsingar gefur hjúkrunarforstjóri
Jónbjörg Sigurjónsdóttir í síma 510-2101
jonbjorg@skogar.is 

Árskógum 2, Breiðholti / Mjódd

Skógarbær er hjúkrunarheimili fyrir eldri og yngri 
einstaklinga sem þarfnast umönnunar allan sólarhringinn

kopavogur.is

Verkefnisstjóri 
stefnumótunar og lýðræðisumbóta 

Laust er til umsóknar spennandi starf verkefnisstjóra til að stýra stefnumótunarvinnu 
Kópavogsbæjar. Starfið heyrir undir sviðsstjóra stjórnsýslusviðs.

Helstu verkefni
• Leiðir stefnumótun bæjarstjórnar Kópavogs við gerð stefnumarkandi áætlana
• Ber ábyrgð á innleiðingu stefnumarkandi áætlana 
• Leiðbeinir stjórnendum við gerð stefnumarkandi áætlana
• Staðfestir að áætlanir séu tækar til framlagningar við gerð fjárhagsáætlunar
• Fer yfir árangursmælingar og skilar ársskýrslu til bæjarstjórnar
• Starfar með hverfaráðum, undirbýr fundi þeirra og fylgir eftir verkefnum
• Stýrir kosningu íbúa um ráðstöfun fjármagns til fjárfestinga í hverfum bæjarins
• Önnur verkefni sem yfirmaður felur honum og falla að hans starfssviði

Menntunar og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla og/eða þekking af stefnumótun kostur
• Reynsla af stjórnun kostur
• Þekking á rekstri og stjórnun sveitarfélaga kostur
• Góð íslenskukunnátta og hæfni í ræðu og riti
• Góð samskipta- og samstarfshæfni
• Sjálfstæði og frumkvæði í starfi

Umsóknarfrestur er til og með 12. desember 2015.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Gauja Hálfdanardóttir, 
gaujah@kopavogur.is, sími 570 1500.
Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um starfið. 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags innan BHM.
Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar, www.kopavogur.is.
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Við leitum að rafiðnfræðingi, rafvirkja eða 
rafeindavirkja. Starfið fellst í forritun, uppsetn-
ingu og þjónustu á öryggis- og tæknilausnum 
sem Nortek þjónustar.

Tekið verður við umsóknum á netfangið 
nortek@nortek.is. 

Nánari upplýsingar veitir Björgvin í 
síma 455 2000 á skrifstofutíma.

Umsóknarfrestur er til og með 
14. desember 2015.

NorTek leggUr áherSlU á:

    • góða framkomu, stundvísi og frumkvæði 
       í starfi
    • hreint sakavottorð
    • getu til að vinna sjálfstætt og skipulega 
       undir álagi
    • gott vald á íslensku

á starfsstöð okkar í reykjavík er laus til umsóknar 
staða sölumanns tæknilausna 
og tæknimanns.

Nortek ehf · Eirhöfði 13 & 18 · 110 Reykjavík 
Hjalteyrargata 6 · 600 Akureyri · nortek.is · nortek@nortek.is

Nortek ehf var stofnað á Akureyri árið 1996 og 
árið 1998 var opnuð önnur skrifstofa í reykjavík. 

árið 2009 var síðan Nortek stofnað í Noregi. 
Nortek hefur allt frá byrjun verið leiðandi fyrirtæki 

á sviði öryggis og tæknimála.
á Íslandi starfa 30 vel menntaðir og sérþjálfaðir 

starfsmenn sem kappkosta að veita góða og skjóta 
þjónustu. Nortek hefur lagt sig fram um að selja 
einungis hágæða vörur frá viðurkenndum aðilum.

Við leitum að öflugum rafmagnsmenntuðum 
og metnaðarfullum sölumanni. Um er að ræða 
spennandi framtíðarstarf sem gefur mikla 
möguleika í fjölbreyttu og krefjandi umhverfi. 
Starfið felst í ráðgjöf og sölu á öryggislausnum, 
þjónustu við núverandi viðskiptavini og öflun 
nýrra viðskiptavina.

SölUmAðUr 
TækNilAUSNA:

TækNimeNN:

455 2000sími:

Aðstoðarmaður stjórnanda - erlend viðskipti
- Mjög góð færni í ensku og frönsku 

www.intellecta.is
Síðumúla 5 - 108 Reykjavík

Leitum að einstaklingi í starf aðstoðarmanns fyrir einn af okkar traustu viðskiptavinum.       
Starfið felst einkum í aðstoð í verkefnum tengdum erlendum fyrirtækjarekstri og viðskiptum og 
að hluta til í PR verkefnum.  

Viðkomandi þarf að hafa háskólamenntun sem nýtist í starfi ásamt mjög góðri færni í ensku og 
frönsku (talmál og ritmál).  

Við leitum að einstaklingi í þetta starf í 5 ár hið minnsta. Viðkomandi þarf að vera tilbúinn að 
ferðast töluvert, allt að 50% af starfstíma.  

Starfsstöð viðkomandi verður í Evrópu.  

Í boði eru góð kjör og tækifæri til starfsframa fyrir réttan aðila.  

Konur, ekki síður en karlar, eru hvattar til að sækja um starfið.

Nánari upplýsingar veitir Þórður S. Óskarsson             
(thordur@intellecta.is) í síma 511 1225.  

Umsóknarfrestur er til og með 16. desember 2015.     
Umsókn skal fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að 
fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf.  

Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem 
trúnaðarmál.

REIKNISTOFA BANKANNA  |  Höfðatorg  |  Katrínartúni 2  |  105 Reykjavík  |  Sími: 569 8877  |  www.rb.is

NÁNAR UM RB
RB er traust og öflugt þjónustufyrirtæki á sviði upplýsingatækni sem hefur þróað hinar ýmsu �ármálalausnir, þar á meðal öll 
megin greiðslukerfi landsins. Helstu viðskiptavinir RB eru �ármálafyrirtæki og vátryggingafélög. Hlutverk RB er að auka gæði 

og hagkvæmni �ármálaþjónustu á Íslandi. Hjá RB starfar margt af öflugasta tæknifólki landsins – og þó víðar væri leitað.

VIÐ LEITUM AÐ LEIÐTOGA
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ÁBYRGÐARSVIÐ:
§ Tryggja hagkvæma og örugga ráðstöfun �ármuna og eigna 

félagsins
§ Vinna með afkomusviðum að greiningu tekna og 

tekjumöguleika
§ Þátttaka í mótun viðskiptaáætlana fyrir ný viðskiptatækifæri
§ Undirbúa �árhagsupplýsingar og sinna upplýsingagjöf til 

forstjóra og stjórnar
§ Áætlanagerð og �árhagsspá
§ Frávikagreiningar og mælikvarðar, í samstarfi við hagdeild 

sviðsins
§ Samskipti við ytri jafnt sem innri endurskoðendur
§ Leiða viðræður við �ármálastofnanir um �ármögnun RB
§ Tryggja að sviðið styðji sem best við stefnu og gildi félagsins

HÆFNISKRÖFUR:
§ Framhaldsnám á sviði �ármála, endurskoðunar eða viðskiptafræði
§ Haldgóð stjórnunarreynsla af rekstri �ármálasviðs
§ Æskilegt að viðkomandi hafi reynslu af starfi á �ármálamarkaði
§ Æskilegt að viðkomandi hafi reynslu af störfum við reikningsskil og 

bókhald
§ Reynsla af endurskoðun og samskiptum við lánastofnanir
§ Geta til til að hvetja og leiða breytingar
§ Færni í mannlegum samskiptum

Við bjóðum góða vinnuaðstöðu, tækifæri til endurmenntunar og starfsþróunar, frábæra 
samstarfsfélaga og umhverfi þar sem fagmennska, öryggi og ástríða eru undirstaða allra verka.

Hægt er að sækja um á www.rb.is til 6. desember 2015.

Farið verður með umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

Framkvæmdastjóri �ármálasviðs

Nánari upplýsingar veitir Friðrik Þór Snorrason, forstjóri RB, í síma 569 8877, Fridrik.Thor.Snorrason@rb.is 

Reiknistofa bankanna hf. leitar að drífandi og árangursdrifnum einstaklingi í stöðu 
framkvæmdastjóra �ármálasviðs sem heyrir undir forstjóra og situr í framkvæmdastjórn 
félagsins. Viðkomandi einstaklingur mun gegna lykilhlutverki í að styðja við, og koma í 
framkvæmd stefnu félagsins og framþróun á þjónustu þess.

RB hefur frá árinu 2011 farið í gegnum gífurlega miklar breytingar þannig að í dag er RB 
eitt af framsæknustu upplýsingatæknifyrirtækjum landsins. 

Hlutverk RB er að auka gæði og hagkvæmni �ármálaþjónustu á Íslandi með framþróun og 
samþættingu framsækinna og öruggra lausna. Í dag starfa um 180 manns hjá RB og á 
síðasta ári velti félagið tæpum 4.300 milljónum króna. 



| ATVINNA | LAUGARDAGUR  28. nóvember 2015 3

Nesfiskur ehf. óskar eftir að ráða Baadermann 
í frystihús sitt í Garði. 
Nánari upplýsingar gefur Ingibergur 
í síma 892-2956 
Umsóknir skal senda á theodor@nesfiskur.is 
eigi síðar en 12.desember 2015 
 

 

JP Innréttingar sem eru í framleiðslu á innrétt-
ingum og hurðum þarf að bæta við sig vönum smiðum.

Einnig kemur til greina að taka nema.

Vinsamlegast sendið umsókn á jpi@jpi.is  
eða hafið samband við Gunnar í síma 659-3965

 
 



| ATVINNA | 28. nóvember 2015  LAUGARDAGUR4

Helstu verkefni:
• Að leiða líkanagerð hjá Creditinfo og vöruþróun henni 

tengdri. Bæði viðhald og þróun á núverandi líkönum sem 
og nýsmíði á sérhæfðari líkönum í samstarfi við viðskiptavini. 

• Þróa ráðgjöf Creditinfo í áhættustýringu og nýtingu 
upplýsinga í þágu betri ferla og ákvarðana hjá viðskipta-
vinum okkar, í nánu samstarfi við viðskiptastýringu.

• Að vinna náið með teymi sem sér um vöruhús gagna í 
að byggja upp framtíðar landslag gagnastrúktúrs 
hjá Creditinfo.

GÖGN SEM GERA 
GAGN

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

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

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

www.creditinfo.is

Menntun og reynsla:
• Framhaldsmenntun á háskólastigi (M.Sc. eða PhD) í stærð-

fræði, verkfræði, tölvunarfræði eða sambærilegum greinum
• A.m.k. þriggja ára reynsla af áhættustýringu í 

atvinnulífinu, helst úr banka- eða tryggingageiranum
• Reynsla af líkanagerð
• Sérfræðiþekking á hugbúnaði til líkanagerðar 

eins og R og SAS er mikill kostur
• Góð færni í framsetningu gagna á einfaldan og skýran hátt
• Reynsla af vinnu tengdri vöruhúsum gagna er kostur

Creditinfo eflir ráðgjöf í áhættustýringu til viðskiptavina sinna og leitar eftir öflugum liðsauka til að leiða 
þann þátt starfseminnar. Við leitum að aðila sem hefur metnað, frumkvæði og hæfileika til að þróa og
hámarka virði gagnabanka Creditinfo og búa til gagnlegar upplýsingar fyrir íslenskt atvinnulíf. 
Creditinfo aðstoðar í dag yfir 1400 fyrirtæki við stýringu á áhættu í lána- og reikningsviðskiptum og 
er leiðandi í gerð lánshæfismats fyrir íslenskt atvinnulíf.

YFIRMAÐUR
ÁHÆTTU-
STÝRINGAR

Metnaður Frumkvæði

Heildarsýn Samskipta-
hæfileikar

Nánari upplýsingar um starfið veita Brynja Baldursdóttir, 
framkvæmdastjóri, brynja@creditinfo.is og Ingvar Birgisson, 
forstöðumaður vörustýringar, ingvar@creditinfo.is.

Umsókn ásamt ferilskrá skal senda á atvinna@creditinfo.is merkt: 
„Yfirmaður áhættustýringar“ 

Umsóknarfrestur er til og með 10. desember.

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

www.hagvangur.is

Mjólkursamsalan (MS) óskar eftir að ráða í starf verkefnastjóra útflutnings.

Upplýsingar veitir:
Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á 
hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og  
með 7. desember nk.

Umsókn skal fylgja ferilskrá  
og kynningarbréf.

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

Helstu verkefni:
• Útflutningur á mjólkurvörum
• Útflutningur á undanrennudufti, smjöri og ostum til Evrópu
• Samskipti við núverandi viðskiptavini og samstarfsaðila
• Öflun nýrra framleiðslusérleyfissamninga og útflutningsmarkaða
• Vörumerkjavöktun, útflutningspappírar og kostnaðareftirlit  
   vegna flutninga
• Vöruþróun, vefmál og samfélagsmiðlar 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af skipulagðri og árangursríkri markaðssetningu 
    erlendis er kostur
• Vörumerkjaþekking og reynsla af vörumerkjastjórnun er kostur
• Góð færni í ensku bæði í ræðu og riti. Önnur tungumál kostur
• Áhersla á frumkvæði, samskiptahæfni og skipulögð vinnubrögð
• Sjálfstæði og frumkvæði í starfi eru nauðsynlegir kostir

Verkefnastjóri útflutnings

Mjólkursamsalan ehf er framsækið framleiðslu- og markaðsfyrirtæki á sviði mjólkurframleiðslu í eigu  
700 bænda og er eitt stærsta og traustasta matvælafyrirtæki landsins. Félagið rekur 5 starfsstöðvar  
víðs vegar um landið. Hjá félaginu starfa um 390 starfsmenn og er ársvelta um 24 milljarðar kr.  
Frekari upplýsingar um fyrirtækið er að finna á www.ms.is



www.landsvirkjun.is

Stöðvarvörður annast rekstur, eftirlit og viðhald aflstöðva á Fljótsdals
svæði, ásamt spennistöðvum og veitumannvirkjum. Viðkomandi vinnur 
markvisst að auknu rekstraröryggi og hagkvæmni í rekstri. Jafnframt hefur 
stöðvarvörður eftirlit með að öryggiskröfum Landsvirkjunar og annarra 
opinberra aðila sé framfylgt.

• Vélfræðimenntun

• Þekking á rekstri og viðhaldi loft-, kæli-, vökva- og rafkerfa

• Reynsla af störfum tengdum raforkuvirkjum eða iðnaði er æskileg

• Reynsla af gæða- og öryggisgæðastjórnun

• Hæfni til að tileinka sér nýjungar

• Lipurð í mannlegum samskiptum og hæfni til að vinna með öðrum

• Geta til að kynna starf sitt og starfsvettvang fyrir hópum 

og einstaklingum

Við leitum að stöðvarverði  
í Fljótsdalsstöð - með áherslu  
á rekstraröryggi og hagkvæmni

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

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

Sótt er um starfið á vef Landsvirkjunar, www.landsvirkjun.is. Nánari upplýsingar  
veita Hildur Jóna Bergþórsdóttir (hildur.jona.bergthorsdottir@landsvirkjun.is) og  
Þóra María Guðjónsdóttir (thora.maria.gudjonsdottir@landsvirkjun.is) á starfs 
mannasviði Landsvirkjunar. Umsóknarfrestur er til og með 6. desember. 

www.landsvirkjun.is

Stöðvarvörður annast rekstur, eftirlit og viðhald aflstöðva á Þjórsársvæði, 
ásamt spennistöðvum og veitumannvirkjum. Viðkomandi vinnur mark-
visst að auknu rekstraröryggi og hagkvæmni í rekstri. Jafnframt hefur 
stöðvarvörður eftirlit með að öryggiskröfum Landsvirkjunar og annarra 
opinberra aðila sé framfylgt.

• Vélfræðimenntun og/eða sveinspróf á rafmagnssviði

• Þekking á rekstri og viðhaldi loft-, kæli-, vökva- og rafkerfa

• Reynsla af störfum tengdum raforkuvirkjum eða iðnaði er æskileg

• Reynsla af gæða- og öryggisgæðastjórnun

• Hæfni til að tileinka sér nýjungar

• Lipurð í mannlegum samskiptum og hæfni til að vinna með öðrum

• Geta til að kynna starf sitt og starfsvettvang fyrir hópum 

og einstaklingum

Við leitum að tveimur  
stöðvarvörðum á Þjórsársvæði

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

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

Sótt er um starfið á vef Landsvirkjunar, www.landsvirkjun.is. Nánari upplýsingar  
veita Hildur Jóna Bergþórsdóttir (hildur.jona.bergthorsdottir@landsvirkjun.is) og  
Þóra María Guðjónsdóttir (thora.maria.gudjonsdottir@landsvirkjun.is) á starfs 
mannasviði Landsvirkjunar. Umsóknarfrestur er til og með 6. desember. 



VERKEFNASTJÓRI
MainManager er öflugt hugbúnaðarfyrirtæki með starfsemi í Danmörku, Noregi, Englandi og á Íslandi. 
Fyrirtækið óskar eftir að ráða verkefnastjóra til að bera ábyrgð á innleiðingarverkefnum á Íslandi og 
þjónusta íslenska viðskiptavini.

SÆKJA UM:

• Samskipti og samvinna við íslenska viðskiptavini
• Umsjón með innleiðingu MainManager hjá nýjum 

viðskiptavinum
• Ráðgjöf og þjónusta við núverandi viðskiptavini
• Samskipti innan deildar og við þróunardeild
• Önnur verkefni í samráði við framkvæmdastjóra

MainManager sérhæfir sig í gerð hugbúnaðar fyrir aðstöðustjórnun (Facility Management). Aðstöðustjórnun miðar að því að auka arðsemi fyrirtækja með markvissri stýringu 
stoðferla. Með stoðferlum er m.a. átt við stjórnun þróunar-, viðhalds- og rekstrarverkefna, gerð og stýring þjónustusamninga, umsýslu leigusamninga, gæðastjórnun, orkumál 
o.fl. Hugbúnaður félagsins heitir MainManager. Stærsti viðskiptavinur MainManager er Statsbygg í Noregi sem á og rekur allar fasteignir norska ríkisins (rúmlega 2500 eignir). 
Meðal annarra erlendra viðskiptavina má nefna DR húsið í Kaupmannahöfn, Flugger, Aston University í Birmingham, Kobenhavns kommune, Nykredit, Danske Bank og 
Youth Hostel Association. Meðal viðskiptavina hér heima eru Reykjavíkurborg, Olíudreifing, Ríkiseignir, Isavia, Landsnet, Garðabær, Almenna leigufélagið, N1, Skeljungur, 
Landsbankinn og Íslandsbanki. MainManager er til húsa að Bæjarhálsi 1 í Reykjavík og eru starfsmenn fyrirtækisins rúmlega 20, flestir á Íslandi.

STARFSSVIÐ MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR

• Reynsla af verkefnastjórnun
• Skipulagshæfni, frumkvæði og góð samskiptahæfni
• Reynsla af innleiðingarverkefnum og áætlanagerð
• Hæfni til að setja sig inn í mál og hugsa í lausnum
• Mjög góð kunnátta í ensku, íslensku og amk. einu 

norðurlandamáli er kostur
• MPM gráða, Facility management eða vottun er kostur

Umsóknarfrestur er til og með 6. desember nk.

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

Nánari upplýsingar um starfið veitir 
Agla Sigr. Björnsdóttir, agla@radum.is 
í síma 519 6770. 
Umsækjendur eru vinsam legast beðnir 
að sækja um starfið á heimasíðu Ráðum 
www.radum.is. 
Með umsókn skal fylgja greinargóð ferilskrá.

Við leitum að öflugum lausnaráðg jafa í þjónustu-, 
hýsingar- og afritunarlausnir. Starfið er á sviði Miðlægra 
lausna Nýherja og í því felst fyrst og fremst ráðg jöf í 
hýsingar- og veitulausnaþjónustu. Starfið er unnið í nánu 
samstarfi við forstöðumann og rekstrarstjóra.

HÆFNISKRÖFUR: 
• Góð almenn UT tæknikunnátta ásamt töluverðri 

reynslu af kerfis þjónustu og sýndarvæðingu
• Gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti 
• Reynsla af afritunarlausnum s.s. TSM er kostur
• Tæknilegar vottanir og háskólamenntun er kostur
• Góð þekking á UT markaðnum á Íslandi er kostur
• Reynsla af samningagerð og minniháttar verkefna-

stýringu er kostur

Þjónusta á IBM AIX stýrikerfinu og IBM Power vél-
búnaði hjá viðskipta vinum Nýherja. Starfið er á sviði 
Miðlægra lausna Nýherja.

HÆFNISKRÖFUR: 
• Góð almenn tæknikunnátta ásamt reynslu af 

þjónustu
• Gott skipulag og hæfni í mannlegum samskiptum
• Þekking á IBM AIX 
• Reynsla af gagnagrunnum t.d. DB2 og Oracle er 

mikill kostur
• Reynsla af Linux er kostur
• Reynsla af rekstri tölvukerfa er kostur
• Tæknilegar vottanir eru kostur

Leitað er að einstaklingum sem hafa gaman af því að gera viðskiptavini ánægða með úrvals ráðg jöf og þjónustu.

Öllum umsóknum er svarað og farið með þær sem trúnaðarmál.  
Nánari upplýsingar um störfin veitir Elva Tryggvadóttir elva.tryggvadottir@nyherji.is  

Sótt er um störfin á nyherji.is/atvinna Umsóknarfrestur er til og með 14. desember 2015. 

Nýherji | Borgartúni 37 | 105 Reykjavík | S. 569 7700 

ÖFLUGUR  
LAUSNARÁÐGJAFI

SÉRFRÆÐINGUR Í 
KERFISLAUSNUM

Nýherji er þjónustufyrirtæki í 
upplýsingatækni. Við höfum gaman 
af virkri hreyfingu og tökum þátt í 
hlaupum og hjólakeppnum.

AKTÍF

Við elskum góðan mat og gott 
kaffi. Hjá okkur er  ómótstæðilegt 
kaffihús og flott mötuneyti.

SÆLKERAR

Hjá okkur er góður vinnuandi, 
öflugt félags líf og töff leik herbergi.

VINNUGLEÐI



Nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu Samgöngustofu, 
www.samgongustofa.is

Spennandi störf 
hjá Samgöngustofu

Samgöngustofa  ı  Ármúli 2  ı  108 Reykjavík  ı  Sími 480 6000
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Samgöngustofa er stjórnsýslustofnun samgöngumála með um 
140 starfsmenn. Stofnuninni er ætlað að stuðla að öruggum, 
sjálfbærum, greiðum og hagkvæmum samgöngum. Samgöngustofa 
annast eftirlit er varðar flug, siglingar, umferð og öryggiseftirlit 
með samgöngumannvirkjum og leiðsögu. 

SKIPAEFTIRLITSMAÐUR
Samgöngustofa leitar að skipaeftirlitsmanni. Starf skipaeftirlitsmanns 
felst í að annast skoðanir á skipum, gerð og endurskoðun skoðunarhandbóka 
og verklagsreglna og önnur tilfallandi störf. Tilvalið fyrir einstakling sem 
er góður í mannlegum samskiptum og getur unnið sjálfstætt. Starfshlutfall 
er 100%.

Nánari upplýsingar veitir Árni Friðriksson, deildarstjóri skipaeftirlitsdeildar 
í síma 480 6000. 

Menntunar- og hæfniskröfur
 • Vera handhafi skírteinis til fyllstu réttinda til vélstjórnar, 
  meistararéttindi í vélvirkjun eða hafa lokið prófi í skipa- 
  eða vélaverkfræði eða –tæknifræði
 • Hafa reynslu af eftirliti með ástandi skipa og skipsbúnaðar, 
  eftirliti með smíði skipa, viðhaldi eða breytinum á skipum
 • Þekking á regluverki og lögum um öryggi skipa og öryggisbúnaðar 
  þeirra er kostur
 • Hafi haldgóða þekkingu og færni í íslensku, ensku og einu 
  Norðurlandamáli
 • Góð almenn tölvukunnátta

STARFSMAÐUR Í NOTENDAÞJÓNUSTU 
UPPLÝSINGATÆKNIDEILDAR
Samgöngustofa leitar að starfsmanni í notendaþjónustu upplýsinga-
tæknideildar. Helstu verkefni eru dagleg notendaaðstoð við starfsmenn 
stofnunarinnar, sem felur m.a. í sér aðstoð í síma, uppsetningu tölvu- og 
hugbúnaðar, auk annarra �ölbreyttra verkefna. Tilvalið fyrir einstakling sem 
vill læra nýja hluti, er stundvís, góður í mannlegum samskiptum og sýnir 
frumkvæði.  Starfshlutfall er 100%. Gert er ráð fyrir að viðkomandi geti ha�ð 
störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar veitir Birgir Gunnarsson, hópstjóri upplýsingatækni-
deildar í síma 480 6000.

Menntunar- og hæfniskröfur
 • Mjög góð almenn tölvukunnátta  
 • Góð þekking á Microsoft stýrikerfum og hugbúnaði.
 • Góð þekking á tölvum og tengdum búnaði og hæfni til bilanagreininga 
 • Microsoft prófgráður eru kostur
 • Reynsla af sambærilegum störfum æskileg
 • Frumkvæði og góð vinnubrögð
 • Rík þjónustulund
 • Góð íslensku- og enskukunnátta

SÉRFRÆÐINGUR 
Í SKIPAEFTIRLITSDEILD 
Samgöngustofa óskar eftir að ráða til starfa sérfræðing í skipa-
eftirlitsdeild. Starf sérfræðings í skipaeftirlitsdeild felst í að sinna eftirliti með 
stærri skipum, vera tæknilegur eftirlitsmaður og leiðbeinandi annarra 
skoðunarmanna  við framkvæmd skoðana á skipum. Sérfræðingurinn  vinnur 
að gerð skoðunarhandbóka, vinnur að útgáfu alþjóðlegra skipsskírteina 
og öðrum verkefnum sem til falla. Starfshlutfall er 100%.

Nánari upplýsingar veitir Geir Þór Geirsson, deildarstjóri sérverkefna-
deildar í síma 480 6000.  

Menntunar- og hæfniskröfur
 • Hafa lokið námi í skipa- eða véltæknifræði, skipa- eða vélaverkfræði 
  eða vera handhafi skírteinis til fyllstu réttinda til vélstjórnar
 • Hafa reynslu af eftirliti með ástandi skipa og skipsbúnaðar, 
  eftirliti með smíði skipa, viðhaldi eða breytingum á skipum
 • Þekkja til þeirra reglna og laga sem gilda um öryggi skipa 
  og til þess öryggisbúnaðar sem skip skulu búin
 • Hafi haldgóða þekkingu og færni í íslensku, ensku og einu 
  Norðurlandamáli
 • Góð almenn tölvukunnátta
 • Færni í mannlegum samskiptum
 • Þarf að geta unnið sjálfstætt

Umsóknarfrestur er til 14. desember 2015 
Hægt er að sækja um störfin rafrænt á www.samgongustofa.is/storf

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. 
Umsóknir gilda í a.m.k. sex mánuði ef staða losnar á ný. Starfskjör eru í samræmi við 
kjarasamning ríkisins og viðkomandi stéttarfélags. Samgöngustofa áskilur sér rétt 
til að hafna öllum umsóknum.



VIRK Starfsendurhæfingarsjóður í samvinnu við Lífeyrissjóð Vestmannaeyja og stéttarfélögin í Vestmannaeyjum leitar 
að ráðgjafa í um 50% stöðu með starfsstöð í Vestmannaeyjum. Um er að ræða mjög krefjandi og fjölbreytt starf og 
einstakt tækifæri til þátttöku í þróun og þjónustu á sviði starfsendurhæfingar á vinnumarkaði.

 Helstu verkefni
 • Ráðgjöf, stuðningur og hvatning við einstaklinga með skerta starfsgetu
 • Upplýsingaöflun, skráning og mat samkvæmt gildandi verkferlum
 • Umsjón og eftirfylgd með einstaklingsbundnum áætlunum sem gerðar eru í samvinnu við þverfagleg teymi VIRK
 • Vinnur í nánu samstarfi við sérfræðinga VIRK, fagaðila í starfsendurhæfingu og vinnustaði

 Menntunar- og hæfnikröfur
 • Háskólamenntun á sviði heilbrigðis- eða félagsvísinda, s.s. á sviði félagsráðgjafar, hjúkrunar,
  iðjuþjálfunar, sálfræði eða sjúkraþjálfunar
 • Víðtæk reynsla og þekking á sviði einstaklingsráðgjafar og/eða starfsendurhæfingar
 • Framúrskarandi samskiptahæfni, jákvætt viðmót og þjónustulund
 • Sveigjanleiki og sjálfstæði í vinnubrögðum
 • Skipulagshæfni og kostnaðarvitund
 • Góð þekking á vinnumarkaði
 • Gott vald á íslensku og ensku, bæði í ræðu og rit

Hlutverk VIRK er að efla starfsgetu einstaklinga í kjölfar veikinda eða slysa 
með árangursríkri þjónustu á sviði starfsendurhæfingar. Ráðgjafar VIRK starfa 
hjá stéttarfélögum samkvæmt samningi við VIRK. Gildi VIRK eru fagmennska, 
virðing og metnaður.

Nánari upplýsingar er að finna á virk.is
Umsóknarfrestur er til og með 10. desember 2015.

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að senda ítarlega ferilskrá á
netfangið audur@virk.is.

Nánari upplýsingar veita Auður Þórhallsdóttir hjá VIRK og Haukur Jónsson
hjá Lífeyrisjóði Vestmannaeyja.

Ábyrgðarfulltrúi Toyota á Íslandi

Áhugasamir sendi umsókn ásamt ferilskrá á netfangið atvinna@toyota.is, merkt Ábyrgðarfulltrúi. Umsóknarfrestur er til 7. desember.
Nánari upplýsingar veitir Fanný Bjarnadóttir á netfangið fanny@toyota.is

Starfssvið
• Umsjón með ábyrgðarmálum Toyota á Íslandi
• Daglega samskipti við TME (Toyota Motor Europe) vegna ábyrgðarmála
• Yfirferð og frágangur á ábyrgðarumsóknum allra viðurkenndra þjónustuaðila Toyota á Íslandi
• Senda reikninga og öll fylgigögn til ábyrgðardeildar TME
• Fara daglega yfir endursendingar á ábyrgðarmálum frá TME og bregðast við ábendingum
• Árlegar úttektir á ábyrgðarmálum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum Toyota á Íslandi
• Skilgreining og uppsetning á þjónustuþáttum í Navision XAL og viðhald á þjónustukerfinu
• Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur
• Tæknimenntun æskileg
• Mjög góð enskukunnátta
• Miklir skipulagshæfileikar og nákvæmni
• Góð þekking á Excel og Word
• Þekking á Navision XAL kostur
• Hæfni í mannlegum samskiptum

Toyota á Íslandi leitar að öflugum einstaklingi í starf ábyrgðarfulltrúa.

Toyota á Íslandi er innflytjandi Toyota bifreiða, vara- og aukahluta. Starfsmenn fyrirtækisins byggja gildi sín og viðmið í starfi á The Toyota Way:  
stjórnunar-, þjónustu- og mannauðsstefnu Toyota. Gagnkvæm virðing og náin samvinna eru hornsteinar í daglegri starfsemi Toyota á Íslandi.  
Hverri áskorun er tekið fagnandi hendi og leita starfsmenn stöðugt leiða til að tryggja áframhaldandi framfarir í öllu því sem viðkemur starfsemi 
fyrirtækisins og þjónustu gagnvart viðskiptavinum þess.
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Hjá dk starfar samheldinn hópur 47 starfsmanna við þróun og þjónustu viðskiptalausna sem rí�ega 5.000 íslensk fyrirtæki nýta 
sér í dag. Fjölgun viðskiptavina kallar á �ölgun í hópnum og leitum við nú að sérfræðingum til að styrkja hópinn. Við gerum 
kröfur um góða menntun og hæfni í mannlegum samskiptum, auk metnaðar í star� og sjálfstæðra vinnubragða.

Umsóknarfrestur er til og með 13. desember nk.  Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á atvinna@dk.is

dk er alhliða þjónustufyrirtæki í upplýsingatækni.  Vinnustaðurinn er �ölskylduvænn og er vinnutími sveigjanlegur.  Fyrirtækið er til húsa í glæsilegu húsnæði 
Orkuveitunnar þar sem boðið er upp á glæsilegt mötuneyti ásamt góðri líkamsræktaraðstöðu.  Ef þú leitar að spennandi verkefnum, góðu vinnuumhver� og 
hressum vinnufélögum, þá �nnurðu það hjá okkur.

dk hugbúnaður ehf • Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík • Hafnarstræti 53, 600 Akureyri • Sími: 510 5800 • www.dk.is • dk@dk.is 

Tæknimaður

Í star�nu felst almenn tækniþjónusta í símaveri og 
notendaumsjón í Active Directory ásamt 
þjónustum tengdum þeim.
Star�ð er í ört vaxandi hýsingardeild með eitt 
stærsta Microsoft Cloud umhver� á Íslandi sem 
þjónar y�r 4000 notendum.

Menntunar- og hæfniskröfur

• Menntun sem nýtist í star�
• Góð þekking á Windows stýrikerfum
• Þekking á Remote Desktop og Active Directory
• Reynsla af þjónustustörfum við skýjalausnir

Ráðgjafi

Í star�nu felst ráðgjöf við uppsetningu viðskiptakerfa, tæknileg 
aðstoð og önnur þjónusta við �ölbreytta �óru fyrirtækja.

Menntunar- og hæfniskröfur

• Góð þekking og reynsla af dk eða sambærilegum kerfum s.s. 
Nav eða TOK
• Reynsla af þjónustustörfum við hugbúnaðarlausnir
• Mjög góð tölvukunnátta og færni í Excel
• Góð bókhaldsþekking er kostur

Starfið felur í sér

 › ábyrgð á verkefnum og skipulagningu 

eignatjónadeildar

 › að stuðla að ánægju viðskiptavina og veita 

framúrskarandi þjónustu

 › þátttöku í umbótaverkefnum innan félagsins  

og í samstarfi við utanaðkomandi aðila

Við leitum að einstaklingi

 › með reynslu og hæfileika á sviði stjórnunar

 › með háskólamenntun og faglega reynslu 

sem nýtist í starfi

 › sem er sjálfstæður, býr yfir umbótahugsun 

og brennandi áhuga á að greina og  

miðla upplýsingum

 › býr yfir hugmyndaauðgi til að taka þátt  

í mótun starfseminnar í síbreytilegu umhverfi

Sjóvá sjova.is440 2000

Eignatjónadeild heyrir undir Tjónasvið 

félagsins, þar starfa 12 reyndir starfsmenn. 

Undir eignatjón falla öll eigna- og munatjón 

önnur en ökutækjatjón. Sjóvá bætir um  

25 þúsund tjón á ári og greiðir út rúmlega  

9 milljarða króna í bætur til viðskiptavina.

Nánari upplýsingar veitir Auður Daníelsdóttir 

framkvæmdastjóri, audur.danielsdottir@sjova.is.

Umsóknarfrestur er til og með 6. desember nk.  

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is.

Stjórnandi
hjá Sjóvá

Við leitum að metnaðarfullum, drífandi og dugmiklum einstaklingi í stöðu  
forstöðumanns eignatjóna. Viðkomandi þarf að hafa leiðtogagáfu, framsýni  
og ástríðu til að veita viðskiptavinum afburðaþjónustu. Í boði er spennandi  
starf í kraftmiklu teymi.
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Umsækjendur eru beðnir um að fylla út umsókn á 
heimasíðu BL ehf. undir léninu www.bl.is/atvinna 

Umsóknarfrestur er til 6. desember nk.  

Nánari upplýsingar veitir 
Hrafnhildur Hauksdóttir, starfsmanna- 
og gæðastjóri í starf@bl.is.

BL leitar af starfsmönnum á málningarverkstæði sitt að Viðarhöfða 4. 
Um er að ræða stöðu bílamálara og einnig er laus ein nemastaða.
Vinnutími er mánudaga-fimmtudaga frá kl. 8:00-17:00 og á föstudögum
frá kl. 8:00-16:00. 

Hæfniskröfur:
· Sveinspróf eða að nám sé hafið í greininni
· Skipulögð og fagleg vinnubrögð eru nauðsynleg
·  Hæfni í mannlegum samskiptum

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

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

Óskum eftir bílamálara og nema
VIÐ BÆTUM Í HÓPINN

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

Hefur þú áhuga á að sýsla með vörur og þjónustu? 

Við leitum að jákvæðum og skipulögðum fagaðila með einstaka þjónustulund í teymi 
sérfræðinga í Innkaupastýringu Orkuveitu Reykjavíkur. Helstu verkefni eru stýring aðfanga 
fyrir framkvæmdaverkefni Orkuveitusamstæðunnar, umsýsla bifreiða sem og utanumhald 
lagersvæða og lausafjármuna fyrir samstæðuna. 

Nánari upplýsingar veitir Bryndís Ernstsdóttir mannauðsráðgjafi í netfanginu starf@or.is. 
Þú sækir um á ráðningavef Orkuveitunnar, starf.or.is, þar sem nánari upplýsingar um 
starfið er að finna. Umsóknarfrestur er til og með 7. desember 2015.

Við hvetjum jafnt konur sem karla til að sækja um

ÞJÓNUSTUSTJÓRI INNKAUPA

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

Viðhaldsþjónusta Veitna óskar eftir úrræðagóðum og samskiptaliprum verkstjóra til að 
leiða hóp sem sinnir hita- og vatnsveitu Veitna á Suðurlandi. Starfsstöð er í Hveragerði. 
Veitur leggja áherslu á að stjórnendur séu talsmenn fyrirtækisins, sýni virðingu og ábyrgð 
í samskiptum, heiðarleika í upplýsingagjöf, stuðning og eftirfylgni með frammistöðu og 
starfsþróun ásamt því að styðja við þjónustuáherslur fyrirtækisins.

Þú þarft að hafa menntun sem nýtist í starfi, s.s. vélfræði, vélvirkjun eða pípulagnir. Reynsla 
af verkstjórn er kostur. Hafir þú auk þess til að bera mikla lagni í samskiptum, metnað, 
frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum er þér ekkert til fyrirstöðu að sækja um starfið. 

Nánari upplýsingar veitir Bryndís Ernstsdóttir mannauðsráðgjafi í netfanginu 
starf@veitur.is. Þú sækir um á ráðningavef Veitna, starf.or.is/veitur/ þar sem nánari 
upplýsingar um starfið er að finna. Umsóknarfrestur er til og með 7. desember 2015.

Konur eru sérstaklega hvattar til að sækja um starfið

VERKSTJÓRI Á SUÐURLANDI
Viltu leiða hóp sem eykur lífsgæði?



Matráður óskast í 75% starf
Fjársýsla ríkisins óskar eftir að ráða matráð í mötuneyti 

frá og með 5. janúar 2016 eða eftir samkomulagi.

Ætlast er til að matráður taki sér orlof allan júlí á hverju ári. 

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags.

 

Sótt er um starfið á starfatorg.is

Umsóknarfrestur er til og með 14.12.2015

Nánari upplýsingar veitir 

Pétur Ólafur Einarsson - petur.einarsson@fjs.is  - 545 7531 

Ragnheiður Kr Gunnarsdóttir - ragnheidur.gunnarsdottir@fjs.is - 545 7530

Helstu verkefni og ábyrgð

Halda eldhúsi, búri og matsal hreinu og snyrtilegu 

Eldamennska og innkaup á aðföngum, auk umsjónar 
með tækjum og búnaði í eldhúsi

Sjá um uppvask, þrif og frágang eftir máltíðir dagsins 
og aðstoða við kaffiveitingar á fundum og öðrum 

uppákomum

Hæfnikröfur

Stundvísi

Nýjungagirni

Skipulagshæfni 
 
Góð samskiptahæfni og þjónustulund

Æskilegt er að umsækjandi hafi menntun og reynslu 
sem matráður

Helstu verkefni og ábyrgð

• Uppfylla kennsluskyldu sína innan fræðasviðs 
lyflækninga, þ.m.t. klíníska kennslu á LSH.

• Gegna starfi forstöðumanns fræðasviðs lyflækninga 
innan Læknadeildar samkvæmt skipan deildarráðs.

• Vinna að uppbyggingu og þróun almennra lyflækninga 
við LSH með áherslu á kennslu, vísindi og þróun 
klínískrar þjónustu í samráði við aðra yfirlækna, 
framkvæmdastjóra sviðsins og framkvæmdastjóra 
lækninga.

• Stuðla að því að greining og meðferð sjúkdóma taki mið 
af gagnreyndri læknisfræði og hagkvæmni í rekstri.

• Vinna að bættri öryggismenningu og öflugu gæðastarfi 
á LSH.

Menntunar- og hæfniskröfur

• Doktorspróf eða próf sem jafnað verður til doktorsprófs, 
eða jafngild hæfni að mati dómnefndar.

• Sérfræðileyfi í lyflækningum.
• Veruleg rannsóknavirkni á fræðasviðinu, sjálfstæði  

og frumkvæði í rannsóknum.
• Góð reynsla af háskólakennslu, fræðilegri og klíniskri,  

og leiðbeiningu til æðri háskólagráðu.
• Stjórnunarreynsla og hæfni til þess að afla styrkja til 

rannsóknarstarfa.
• Hæfni til að geta veitt fræðasviði forstöðu samkvæmt 

reglum Læknadeildar.
• Jákvætt viðmót og góð hæfni í mannlegum samskiptum.

Gert er ráð fyrir að starfið verði veitt frá 1. apríl 2016. 
Ráðning í yfirlæknisstarf er til 5 ára í senn. Ráðning í 
prófessorsstarfið verður til fimm ára með möguleika á 
ótímabundinni ráðningu við Háskóla Íslands að þeim tíma 
liðnum.

Upplýsingar veita Magnús Karl Magnússon, forseti 
Læknadeildar (s. 525 4879, magnuskm@hi.is) og Hlíf 
Steingrímsdóttir, framkvæmdastjóri lyflækningasviðs 
LSH (s. 543 6870, hlifst@landspitali.is). 

Umsóknarfrestur er til og með 21. des. 2015.

Sjá nánar: www.starfatorg.is 

Laust er til umsóknar starf prófessors í lyflækningum á fræðasviði lyflækninga við Læknadeild HÍ sem er samhliða starfi yfirlæknis á lyflækninga
sviði  á LSH. Sótt skal um bæði störfin þar sem þau verða veitt einum og sama umsækjandanum. 

PRÓFESSOR OG YFIRLÆKNIR Í LYFLÆKNINGUM 
SAMHLIÐA STARF VIÐ HÁSKÓLA ÍSLANDS  OG LANDSPÍTALA

Dögun Capital auglýsir fyrir viðskiptavini 
sína eftirfarandi stöður lausar til umsóknar

Hlutastarf - Vélstjóri
Óskum eftir að ráða vélstjóra í hlutastarf. 

• Vinnutími mjög sveigjanlegur. 
• Laun árangurstengd. 
• Skilyrði að viðkomandi hafi bíl til umráða. 

Vinsamlegast sendið póst, merkt VÉLSTJÓRI,   
á radningar@doguncapital.is ef áhugi er á að leita frekari 
upplýsinga um starfið.

Hlutastarf - Efnafræðingur
Við leitum  eftir að ráða efnafræðing í hlutastarf, fyrir viðskipta-
vin okkar. 

• Starfið felst í bakteríumælingum og þrifaráðgjöf. 
• Laun árangurstengd. 
• Vinnutími mjög sveigjanlegur. 
• Skilyrði að viðkomandi hafi bíl til umráða. 

Listhafendur vinsamlegast sendið póst á: 
radningar@doguncapital.is merkt EFNAFRÆÐINGUR.

Hlutastarf - Fjarvinnsla
Við leitum að starfsmanni í hlutastarf. 

• Mjög sveigjanlegur vinnutími
• Um er að ræða starf sem er árangurstengt.  
• Góðrar tölvukunnáttu krafist. 
• Umtalsverðir tekjumöguleikar. 

Áhugasamir vinsamlegast sendið ferilsskrá á netfangið 
radningar@doguncapital.is, merkt FJARVINNSLA.



DEILDARSTJÓRI 
MÚRDEILDAR

Umsóknir ásamt ferilsskrá óskast sendar á 
netfangið: baldur@murbudin.is 
100% trúnaður. Öllum umsóknum svarað.

Starfssvið
•  Umsjón og rekstur múrdeildar 

Múrbúðarinnar í Reykjavík

Menntunar & hæfniskröfur
•  Reynsla af sölu- / þjónustustörfum 
•  Metnaður & árangur í fyrri störfum
•  Frumkvæði og geta til að vinna sjáfstætt
•  Færni í samskiptum
•  Iðnmenntun æskileg

Múrbúðin leitar að öflugum starfsmanni 
með þekkingu á múrvörum.

Spennandi starf í tækniþjónustu
Raförninn ehf. óskar eftir að ráða rafeindavirkja eða tæknimenntaðan mann í krefjandi starf sem tæknimann á heilbrigðissviði.

• Megin verkefni eru viðhald, rekstur og uppsetningar á tækjum til læknisfræðilegrar myndgreingar og tengdum búnaði sem
  notaður er í heilbrigðiskerfinu.
• Viðkomandi þarf að hafa góða innsýn í tölvur og rafrásir og geta unnið sjálfstætt. Þjálfun í fer að hluta fram á námskeiðum 
  erlendis og eru þau haldin á ensku.
• Vinnutími er sveigjanlegur og góð laun í boði.
• Hjá fyrirtækinu vinna nú 5 tæknimenn á þessu sviði en heildarfjöldi starfsmanna er 15.

Tekið á móti umsóknum á raforninn@raforninn.is • Nánari upplýsingar eru veittar í síma 8929662 og 8965435

Nánari upplýsingar um störfin er að finna á:
www.nordicvisitor.com/atvinna/ 
Umsóknarfrestur er til 6. desember 2015.

VEFÞRÓUN OG STAFRÆNAR LAUSNIR

Á vef- og markaðssviði Nordic Visitor starfa átta starfsmenn að metnaðarfullri uppbyggingu vefsvæða fyrirtækisins sem 
og markaðssetningu fyrirtækisins út á við. 

Nordic Visitor er framsækin ferðaskrifstofa sem sérhæfir sig í því að skapa góðar minningar með sérsniðnum 
pakkaferðum fyrir einstaklinga og hópa til allra Norðurlandanna. Fyrirtækið hefur verið í stöðugum vexti síðan það var 
stofnað árið 2002 og er í dag eitt af stærstu ferðaþjónustufyrirtækjum Íslands með um 80 starfsmenn.

Vegna aukinna umsvifa og fjölmargra spennandi verkefna framundan, auglýsir ferðaskrifstofan Nordic Visitor eftirfarandi 
störf á vef- og markaðssviði:

Sérfræðingur í vefþróun og stafrænum lausnum
Starfsmaður í uppfærslu og innsetningu á efni (hlutastarf)

VILT ÞÚ SKAPA GÓÐAR MINNINGAR?

kopavogur.is

Verkefnisstjóri 
stefnumótunar og lýðræðisumbóta 

Laust er til umsóknar spennandi starf verkefnisstjóra til að stýra stefnumótunarvinnu 
Kópavogsbæjar. Starfið heyrir undir sviðsstjóra stjórnsýslusviðs.

Helstu verkefni
• Leiðir stefnumótun bæjarstjórnar Kópavogs við gerð stefnumarkandi áætlana
• Ber ábyrgð á innleiðingu stefnumarkandi áætlana 
• Leiðbeinir stjórnendum við gerð stefnumarkandi áætlana
• Staðfestir að áætlanir séu tækar til framlagningar við gerð fjárhagsáætlunar
• Fer yfir árangursmælingar og skilar ársskýrslu til bæjarstjórnar
• Starfar með hverfaráðum, undirbýr fundi þeirra og fylgir eftir verkefnum
• Stýrir kosningu íbúa um ráðstöfun fjármagns til fjárfestinga í hverfum bæjarins
• Önnur verkefni sem yfirmaður felur honum og falla að hans starfssviði

Menntunar og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla og/eða þekking af stefnumótun kostur
• Reynsla af stjórnun kostur
• Þekking á rekstri og stjórnun sveitarfélaga kostur
• Góð íslenskukunnátta og hæfni í ræðu og riti
• Góð samskipta- og samstarfshæfni
• Sjálfstæði og frumkvæði í starfi

Umsóknarfrestur er til og með 12. desember 2015.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Gauja Hálfdanardóttir, 
gaujah@kopavogur.is, sími 570 1500.
Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um starfið. 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags innan BHM.
Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar, www.kopavogur.is.
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KOKKAR
ÓSKAST
Matreiðslumenn óskast strax. 

Góð laun í boði. 
Bryggjan Brugghús er nýr og 

spennandi staður við Reykjavíkurhöfn. 
 

Vegna mikilla anna og bókanna 
vantar starfsfólk strax. Farið verður með allar 

umsóknir sem trúnaðarmál og þeim öllum svarað.
Nánari upplýsingar magga@bryggjanbrugghus.is

sími: 456 4040
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VANUR BÓKARI 
Vanur bókari óskast í fullt starf, þarf að geta hafið störf 
sem allra fyrst. Góð færni í Excel og góð kunnátta á DK 

bókhaldskerfið eru skilyrði.

Umsóknarfrestur til og með 7. desember.
 Ferilskrá sendist á: jobs@birk.is

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

An excellent opportunity has arisen within the British Embassy 
for a suitably qualified individual to join our Trade and Investment 

team on a full time basis. We are seeking to recruit an 
enterprising, results oriented MARKET ADVISER to deliver 

business development projects for UK companies in the
 Icelandic market.

Please visit https://www.gov.uk/government/world/
organisations/british-embassy-reykjavik/about/recruitment

for full information regarding the role.  

Applications should be clearly marked with the job title and also 
comprise: a covering letter of no more than 2 pages outlining 

your motivation,  an up to-date CV (max 3 pages) including the 
names, and contact details of two referees. 

Applications should be sent to jobapplications.isl@fco.gov.uk 
and the email subject line must be formatted as follows: ISL501

The closing date for applications is Tuesday,  
1 December 2015 (23:59 UK Time). 

British Embassy Job Opportunity  
UKTI Market Adviser

ÞJÓNAR
ÓSKAST

Þjónar og þjónustufólk í sal óskast strax. 
Góð laun í boði. 

Bryggjan Brugghús er nýr og 
spennandi staður við Reykjavíkurhöfn. 

 
Vegna mikilla anna og bókanna 

vantar starfsfólk strax. Farið verður með allar 
umsóknir sem trúnaðarmál og þeim öllum svarað.
Nánari upplýsingar eirikur@bryggjanbrugghus.is

sími: 456 4040

Kanntu að breyta
gögnum í þekkingu?

Arion banki er líflegur og spennandi vinnustaður. 
Við vinnum með viðskiptavinum okkar að því að búa í haginn fyrir framtíðina. Við ræktum 
jákvæðan starfsanda, og leggjum áherslu á að starfsfólk okkar þroskist og þróist í starfi með  
markvissri fræðslu og þjálfun. Straumlínustjórnun er hluti af daglegri menningu með stöðugum 
umbótum og samvinnu allra starfsmanna. Jafn réttur kvenna og karla til starfa er okkur hjartans 
mál og hlutum við nýverið Jafnlaunavottun VR. Saman látum við góða hluti gerast.

Við viljum þekkja viðskiptavini okkar til að geta þjónað þeim enn betur og ræktað 
viðskiptasambandið á markvissan hátt. Við leitum því að sérfræðingi (data scientist) til að 
hafa umsjón með tölfræðilegum gagnagreiningum (analytics) og markaðsrannsóknum. 
Viðkomandi þarf að geta breytt gögnum okkar í þekkingu sem leiðir til betri ákvarðanatöku. 
Sérfræðingurinn mun taka þátt í að móta og útfæra stefnu bankans í gagnagreiningum og 
markaðsrannsóknum.

Við leitum að einstaklingi sem

 • hefur hæfni til að greina, túlka og setja gögn/rannsóknir í samhengi

 • býr yfir reynslu af gerð markhópagreininga og innleiðingu þeirra

 • getur komið fram og kynnt niðurstöður markaðsrannsókna og gagnagreininga

 • hefur góða samskiptahæfni

 • hefur þekkingu og reynslu af SPSS og öðrum greiningartólum

 • býr yfir þekkingu á vinnslu með MS SQL gagnagrunna og smíði fyrirspurna

Viðeigandi nám og starfsreynsla er krafa

Nánari upplýsingar veitir Jónas Hvannberg mannauðsstjóri
Netfang: jonas.hvannberg@arionbanki.is
Sími: 444 6376

Umsóknarfrestur er til og með 9. desember 2015. Umsækjendur sæki um starfið á 
vefsíðu bankans, www.arionbanki.is. Fullum trúnaði er heitið og umsóknum verður svarað 
þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Markaðsdeild leitar að 
sérfræðingi í gagnagreiningum
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Bókari hjá 
Nýsköpunarmiðstöð Íslands
MMarkmið Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands er að 
styrkja samkeppnisstöðu íslensks atvinnulífs 
og auka lífsgæði með þekkingaruppbyggingu 
og stuðnings- þjónustu fyrir frumkvöðla, 
sprota- og nýsköpunarfyrirtæki. Jafnframt eru 
þar stundaðar rannsóknir og unnið að 
tækniþróun á sviði framleiðslu, ferla, orku og 
efniefnis, efna, bygginga og mannvirkja. 

Nýsköpunarmiðstöð Íslands kemur með nýjar 
víddir inn í íslenskt samfélag - í þágu 
atvinnulífsins.

Ert þú framúrskarandi starfsmaður á sviði 
verk- og tekjubókhalds?

Starfssvið
Að hafa umsjón með verk- og tímabókhaldi. Sjá 
um skráningu reikninga og hafa umsjón með 
skuldalista viðskiptamanna og innheimtu í 
samstarfi við ármálastjóra. Starfa með öðrum 
starfsmönnum við að auka skilvirkni við 
skráningu reikninga. Veita starfsmönnum 
leiðbeiningar á sviði áætlanagerðar og uppgjöra 
á á verkefnum auk þess að taka þátt í 
umbótaverkefnum á sviði deildarinnar

Menntunar- og hæfniskröfur
Æskilegt er að viðkomandi sé viðurkenndur 
bókari og með þekkingu á verk- og 
tekjubókhaldi. Einnig er æskilegt að viðkomandi 
hafi reynslu á framangreindu sviði. Jafnframt er 
krafist eftirfarandi:

Frumkvæði og dugnaður í starfi.

Sjálfstæð og öguð vinnubrögð.

Hæfni í mannlegum samsHæfni í mannlegum samskiptum og 
þjónustulund.

Hvatt er til umsókna frá konum jafnt sem 
körlum.  

Upplýsingar veitir Jón Hreinsson ármálastjóri 
Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands í síma 522 9000.

Umsóknir skulu sendar á netfangið jonhr@nmi.is

UmsóUmsóknarfrestur er til 14. desember. Starfstöð 
viðkomandi verður í Reykjavík.

Embætti skrifstofustjóra á  
skrifstofu hagmála og fjárlaga

Velferðarráðuneytið auglýsir laust til umsóknar  
em bætti skrifstofustjóra á skrifstofu hagmála og  
fjárlaga. Um er að ræða aðra af tveimur stoðskrif-
stofum ráðuneytisins.

Hlutverk skrifstofu hagmála og fjárlaga er að undir-
byggja stefnumarkandi ákvarðanir ráðherra með hag-
tölum og greiningu og hafa heildasýn yfir fjárreiður 
stofnana, tryggingaliða og annarra viðfangsefna sem 
heyra undir ráðuneytið. Þá leggur skrifstofan mat á 
hagkvæmni verkefna og þann kostnað sem kann að 
lenda á ríkissjóði verði frumvörp að lögum. Í þessu 
felst m.a. uppbygging og úrvinnsla gagna, ábyrgð 
á gerð fjárlaga og rekstrar- og framkvæmdaáætlana 
og eftirlit með framkvæmd fjárlaga. Þá hefur skrif-
stofan umsjón með kostnaðarþátttöku notenda í vel-
ferðarþjónustu og hefur yfirsýn yfir gerð samninga 
um þjónustukaup. 

Um er að ræða áhugavert og fjölbreytt starf í  
kref jandi starfsumhverfi þar sem reynir á öguð 
vinnubrögð, ábyrgð og sjálfstæði. Skipað verður í 
em bættið til fimm ára og æskilegt að umsækjandi 
geti hafið störf sem fyrst. 

Menntunar- og hæfniskröfur:  
• Háskólamenntun á sviði viðskipta, hagfræði og  
 fjármála. Meistarapróf æskilegt.
• Þekking og reynsla á sviði rekstrar og stjórnunar.
• Þekking og reynsla á sviði opinberrar stjórnsýslu.
• Góð tölvukunnátta.
• Metnaður og vilji til að ná árangri.
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum sem og  
 skipulags- og greiningarhæfni.
• Gott vald á íslensku og færni til að tjá sig í ræðu  
 og riti. 
• Góð kunnátta í ensku og a.m.k. einu  
 Norðurlandamáli.
• Góð hæfni í mannlegum  samskiptum.

Sérstök hæfnisnefnd, skipuð þremur einstaklingum, 
mun meta hæfni umsækjenda og skila greinargerð 
til heilbrigðisráðherra sem ræður í starfið. Nefndin 
starfar skv. reglum nr. 393/2012 um ráðgefandi 
nefndir er meta hæfni umsækjenda um embætti 
við Stjórnarráð Íslands. Um embættið gilda lög nr. 
115/2011 um Stjórnarráð Íslands og lög nr. 70/1996 
um réttindi og skyldur ríkisstarfsmanna. Kjararáð 
ákvarðar laun skrifstofustjóra, sbr. lög nr. 47/2006.

Upplýsingar um starfið veita Hrönn Ottósdóttir  
skrifstofustjóri og Anna Lilja Gunnarsdóttir ráðu-
neytisstjóri í síma 545 8100. Ráðuneytið hvetur karla 
jafnt sem konur til að sækja um embættið.

Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og fyrri 
störf skulu berast velferðarráðuneytinu, Hafnarhús-
inu við Tryggvagötu, 101 Reykjavík eða í tölvu-
pósti á póstfangið postur@vel.is eigi síðar en 14. 
desember 2015. Tekið skal fram að umsóknir geta 
gilt í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur 
út, sbr. reglur nr. 464/1996 um auglýsingar á lausum 
störfum, með síðari breytingum.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
skipun í embættið liggur fyrir.

Velferðarráðuneytinu, 26. nóvember 2015.

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

Umhverfis- og skipulagsþjónusta óskar eftir 
að ráða arkitekt eða einstakling með sam-

bærilega menntun til starfa í 100% starf. 

Umhverfis- og skipulagsþjónusta ber ábyrgð á nýfram-
kvæmdum og umsjón með húsnæði bæjarins, götum og 
opnum svæðum, fráveitu, vatnsveitu, þjónustumiðstöð, 
skipulagsmálum og byggingarmálum. Starfsstöð sviðsins 
er á Norðurhellu 2 og eru starfsmenn um 50. Arkitekt heyrir 
undir skipulagsfulltrúa á umhverfis- og skipulagsþjónustu. 

Leitað er að framsýnum einstaklingi sem býr yfir hugmynda-
auðgi og vilja til að nálgast skipulagsmál með nýrri sýn. 

Helstu verkefni: 
• Yfirferð og úrvinnsla skipulags- og byggingarleyfis-
   umsókna m.t.t. skipulags og skipulagsskilmála
• Umsjón með aðkeyptri skipulagsvinnu og deiliskipulagi 
  eldri hverfa
• Ráðgjöf og leiðbeiningar til viðskiptavina 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Meistarapróf í arkitektúr eða sambærilegu
• Góð teiknikunnátta í helstu tölvuforritum
• Samskiptahæfni og samstarfshæfileikar
• Frumkvæði, sjálfstæði og ögun í vinnubrögðum
• Hæfni í að miðla upplýsingum á góðri íslensku í mæltu 
  og rituðu máli
• Góð almenn tölvukunnátta

Upplýsingar um starfið veita Sigurður Haraldsson, 
sviðsstjóri Umhverfis- og skipulagsþjónustu og Þormóður 
Sveinsson, skipulagsfulltrúi í síma 585 5500 eða 664 5644.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum Samband 
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. 
Umsóknarfrestur er til og með 7. desember nk. 
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Umsókn óskast fyllt út á www.hafnarfjordur.is og þarf henni 
að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem 
gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir 
hæfni viðkomandi í starfið. 

Samkvæmt jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar jafnt 
sem konur hvattir til að sækja um starfið.

Leikskólakennara  
vantar við Auðarskóla

Leikskólakennara vantar við leikskóladeild Auðarskóla.  
Auðarskóli, sem er samrekinn leik-, grunn- og tónlistar-
skóli, er staðsettur 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 aðstaða og aðbúnaður 
góður.  Sjá meiri upplýsingar á www.audarskoli.is 
Við leitum að einstaklingi sem er jákvæður, skapandi og 
vill vera virkur hluti liðsheildar.

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

Laun eru samkvæmt kjarasamningum Kennarasambands 
Íslands. Umsóknarfrestur er til og með 7. desember.
Nánari upplýsingar veitir Eyjólfur Sturlaugsson skóla 
stjóri í síma 899-7037.  Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á 

netfangið eyjolfur@audarskoli.is 

kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Leikskólakennari í leikskólann Marbakka

· Deildarstjóri í leikskólann Austurkór

· Leikskólakennarar í leikskólann Austurkór

Grunnskólar

· Grunnskólakennari í Álfhólsskóla

· Tónmenntakennari í Álfhólsskóla

· Skólaliðar í dægradvöl í Vatnsendaskóla

· Skólaliði í dægradvöl í Salaskóla

Velferðasvið 

· Sjúkraliði í dagþjálfun Roðasala

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



Aðstoðarskólameistari
Fjölbrautaskóli Vesturlands Akranesi  

auglýsir starf aðstoðarskólameistara til  
næstu fimm ára frá og með 1. janúar 2016. 

Aðstoðarskólameistari er staðgengill skólameistara og 
vinnur með honum við daglega stjórn og rekstur skólans 
sbr. 8. grein laga um framhaldsskóla nr. 92/2008.

Aðstoðarskólameistari skal uppfylla skilyrði í ákvæðum 
laga um lögverndun á starfsheiti og starfsréttindum grunn-
skólakennara, framhaldsskólakennara og skólastjóra.

Laun aðstoðarskólameistara fara eftir kjarasamningi KÍ og 
stofnanasamningi Fjölbrautaskóla Vesturlands. Ekki þarf 
að sækja um á sérstöku umsóknareyðublaði en í umsókn 
þarf að greina frá menntun (og staðfesta með afriti af 
prófskírteinum), fyrri störfum og öðru því sem umsækjandi 
telur að máli skipti.

Umsóknir sendist til Ágústu Elínar Ingþórsdóttur skóla-
meistara, Fjölbrautaskóla Vesturlands, Vogabraut 5, 300 
Akranes, fyrir 8. desember 2015.

Nánari upplýsingar um starfið veitir skólameistari, 
agusta@fva.is (sími 433 2504). Öllum umsóknum verður 
svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. 

Á heimasíðu skólans, www.fva.is, er að finna ýmsar upp-
lýsingar um skólann og starfsemi hans.

TM Software | Borgartúni 37 | 105 Reykjavík | Sími: 545 3000   
info@tmsoftware.is | www.tmsoftware.is

Umsóknarfrestur er til 7. desember 2015 

TM Software vantar fleiri snillinga 

www.tmsoftware.is/lausstorf

Markaðsstjóri TM Software
TM Software leitar að skapandi og drífandi einstaklingi til að sjá um innri  
og ytri markaðsmál fyrirtækisins.

Meðal verkefna markaðsstjóra eru:
• Bera ábyrgð á og framfylgja markaðsstefnu og áætlun
• Umsjón með vef- og samskiptamiðlum
• Skipuleggja og stýra viðburðum 
• Útgáfa markaðsefnis
• Þjónustu- og markaðskannanir

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun á markaðssviði ásamt reynslu af svipuðu starfi
• Geta unnið sjálfstætt og borið ábyrgð
• Metnaður, frumkvæði og drifkraftur
• Mjög góða samskiptahæfileika
• Eiga auðvelt með að tjá sig í töluðu og rituðu máli

Forritari á Heilbrigðislausnasviði
Heilbrigðislausnasvið TM Software vill ráða öflugan forritara til að vinna með 
sterkum hópi að þróun á hugbúnaði í fremstu röð.

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af þróun í .Net og þekking á C#
• Reynsla við að vinna í Agile teymi
• Þekking á WPF, Oracle og Delphi er kostur
• Eiga gott með að vinna í hóp og geta unnið sjálfstætt
• Metnaður, frumkvæði og drifkraftur

TM Software er framúrskarandi hugbúnaðarfyrirtæki sem starfar á  Veflausnasviði og Heilbrigðislausna
sviði. Heilbrigðislausna svið þróar hugbúnað fyrir aðila á heilbrigðissviði. Lausnir sviðsins eru notaðar  
af flestum heilbrigðisstarfsmönnum landssins á hverjum degi. Veflausnasvið er leiðandi í þróun  
veflausna og þróar lausnir með mörgum af öflugustu fyrirtækjum og stofnunum landsins. 

TM Software leggur áherslu á virka endur menntun í starfi, sveigjan
legan og fjölskylduvænan vinnutíma, góða starfs aðstöðu og eigið 
kaffihús, góðan starfsanda og liðsheild. TM Software er Fyrirmyndar
fyrirtæki VR.

Pósturinn leitar að bílstjóra með meirapróf í 100% 
starf. Óskað er eftir jákvæðum einstaklingi með ríka 
þjónustulund og góða samskiptahæfileika. Stundvísi 
og áreiðanleiki eru einnig mikilvægir eiginleikar.
 
Umsóknarfrestur er til 4. des. 2015

Umsóknir sendist á samuelj@postur.is
Nánari upplýsingar veitir Samúel Jónsson 
í síma 580 1245 eða á samuelj@postur.is

www.postur.is 

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

Helstu verkefni og ábyrgð

• Vinna við þjónusturannsóknir 
• Sérhæfð verkefni, eftir atvikum,  

sem heyra undir starfsemi deildanna
• Virk þátttaka í gæðastarfi
• Vinna við rannsóknakerfi deildanna
• Stuðla að góðri þjónustu

Hæfnikröfur

• Góð samskiptahæfni og fagleg 
framkoma

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

starfi
• Frumkvæði, yfirsýn og skipulagsfærni
• Reynsla í rannsóknum á viðkomandi 

deildum er kostur
• Íslenskt starfsleyfi lífeindafræðings

Á deildunum er veitt fjölbreytt og umfangsmikil þjónusta allan sólarhringinn, allt árið um kring. Þar 
fara fram greiningar, rannsóknir, ráðgjöf og kennsla heilbrigðisstétta

Umsóknarfrestur er til
og með 14. desember 2015. 

Nánari upplýsingar veita Erla 
Sigvaldadóttir, yfirlífeinda
fræðingur á sýklafræðideild  
(erlasigv@landspitali.is,  
8253573) og Sigrún Kristjáns
dóttir, yfirlífeindarfræðingur  
á meinafræðideild (sigrunk@
landspitali.is, 543 8076)

Starfshlutfall er 100% eða eftir 
samkomulagi og er starfið laust 
frá áramótum 2015/16  eða eftir 
nánara samkomulagi..

Umsókn fylgi náms og starfs
ferilskrá ásamt afriti af próf
skírtein um og starfsleyfi. 

Laun skv. kjarasamningi 
fjár mála ráðherra 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. 

LÍFEINDAFRÆÐINGAR

Meinafræðideild og sýklafræðideild

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

Helstu verkefni og ábyrgð

• Verkefnastjórnun, áætlanagerð  
og stýring verkefna á hönnunar-  
og framkvæmdastigi

• Samskipti við byggingaryfirvöld,  
ytri eftirlitsaðila, ráðgjafa, notendur 
og verktaka 

• Útgáfa gæðaskjala og ritstjórn 
gæðahandbókar

• Þátttaka í undirbúningi nýbygginga 
Landspítala

Hæfnikröfur

• Háskólapróf í byggingarverkfræði/-
tæknifræði

• Þekking og reynsla af 
verkefnastjórnun æskileg

• Sjálfstæði, frumkvæði og 
lausnamiðuð nálgun

• Faglegur metnaður og framúr-
skarandi samskiptahæfni 

• Hæfni og geta til að starfa í teymi
• Góð almenn tölvukunnátta 

Fasteignadeild rekstrarsviðs leitar að kraftmiklum verkefnastjóra til starfa frá 1. febrúar 2016  
eða eftir samkomulagi. Um er að ræða krefjandi starf í fjölbreyttu og spennandi starfsumhverfi. 
Fast eignadeild sér um rekstur fasteigna og lóða Landspítala og annast breytingar og viðhald á 
húseignum og húskerfum. Þar er einnig unnið að skipulags- og þróunarmálum, skipulagi 
ný bygginga og meiriháttar breytingum á húsnæðum spítalans sem þjónar starfseminni allt frá 
almennu skrifstofuhúsnæði upp í sérhæft húsnæði fyrir skurðstofur og sérbúnar 
rannsóknarstofur. Næsti yfirmaður er deildarstjóri fasteignadeildar. 

Umsóknarfrestur er til
og með 14. desember 2015. 

Nánari upplýsingar veita: 
Aðalsteinn Pálsson, deildarstjóri 
(adalstei@landspitali.is, 543 1504)
og Viktor Ellertsson, mannauðs-
ráðgjafi (viktore@landspitali.is, 
543 1517)

Starfshlutfall er 100% og er 
starfið laust frá 1. febrúar 2016 
eða eftir samkomulagi

Umsókn fylgi náms- og starfs-
ferilskrá ásamt afriti af próf-
skírteinum  og starfsleyfi. 

Laun skv. kjarasamningi 
fjár  mála ráðherra 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. 

VERKEFNASTJÓRI 

Fasteignadeild

Stýrimenn og hásetar
Hafrannsóknastofnun auglýsir lausar til umsókna stöður 
stýrimanna og háseta á rannsóknaskipin Bjarna Sæmunds- 
son og Árna Friðriksson. Um er að ræða 2 – 3 stöður stýri-
manna og 6 – 7 stöður háseta. Starfsmenn munu vinna á 
báðum rannsóknaskipunum eftir því sem þörf krefur.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Skipstjórnarréttindi á fiskiskipum vegna stöðu stýrimanna
• Öryggisfræðslunámskeið hjá Slysavarnaskóla sjómanna
• Reynsla af sjómannsstörfum á fiskiskipum
• Hæfni til góðra samskipta og samvinnu

Leitað er eftir einstaklingum sem eru vinnusamir, reglusamir 
og heilsuhraustir. Starfsmenn skulu hefja störf í byrjun 
janúar n.k. eða síðar skv. samkomulagi. Laun eru samkvæmt 
kjarasamningi fjármálaráðuneytis og Félags skipstjórnar-
manna annars vegar og fjármálaráðuneytis og Sjómanna- 
félags Íslands hins vegar. 

Umsóknarfrestur er til og með 14. desember. Umsóknir með 
upplýsingum um menntun, starfsreynslu og nöfnum tveggja 
meðmælenda sendist á póstfangið hafro@hafro.is.  
Konur, jafnt sem karlar, eru hvattar til að sækja um störfin.

Nánari upplýsingar um störfin veitir Sólmundur Már Jóns-
son (solmundur@hafro.is, sími; 575 2000).

Hafrannsóknastofnun er stærsta rannsóknastofnun landsins á sviði haf- og 
fiskirannsókna og gegnir auk þess ráðgjafarhlutverki varðandi skynsam-
lega nýtingu og verndun auðlinda hafsins. Mikill hluti starfseminnar tengist  
alþjóðlegu samstarfi við erlendar hafrannsóknastofnanir og háskóla.  
Stofnunin rekur 5 útibú, tilraunaeldisstöð í eldi sjávarlífvera, tvö rannsókna-
skip og hefur að jafnaði um 140 starfsmenn í þjónustu sinni.

Leikskólakennari óskast
Bláskógaskóli á Laugarvatni auglýsir eftir  

leikskólakennurum frá og með 4. janúar 2016.

Bláskógaskóli á Laugarvatni er samrekinn leik og grunnskóli 
sem leggur meðal annars mikla áherslu á samfellu á milli skóla-
stiganna, fjölbreytta kennsluhætti og einstaklingsmiðað nám. 
Grenndarkennsla er stór hluti af starfinu og verið er að vinna að 
þróunarverkefni þar sem lögð er áhersla á útikennslu með fjöl-
breytta kennsluhætti að leiðarljósi þvert á skólastig.

Starfið á leikskóladeild Bláskógaskóla er skipulagt eftir starfsað-
ferðum Reggio Emilia. Meginmarkmið stefnunnar eru að hvetja 
barnið til að þess að nota öll sín skilningarvit, „málin sín hundrað“ 
og starfa markvisst að því að virkja frumlega og skapandi hugsun. 
Í starfinu eru notaðar opnar spurningar eins og hvað, hvernig og 
hvers vegna? Lögð er áhersla á takmarkalaust traust og virðingu 
fyrir barninu og getu þess til að afla sér reynslu og þekkingar á 
eigin forsendum. Sjálfsmynd barnsins mótast af þeim viðbrögðum 
og þeirri framkomu sem barnið mætir í umhverfinu. Áhersla er 
lögð á að skoða einstaklinginn og hans eiginleika. Barninu er 
gefinn kostur á að tjá tilfinningar sínar og hugsanir og tengja við 
tilfinningar annarra. Með alhliða þjálfun skynjunar og tilfinninga 
eykst sjálfsvitund og trú á eigin getu.

Hæfniskröfur:
• Leikskólakennaramenntun
• Færni í mannlegum samskiptum
• Jákvæðni og áhugi fyrir margbreytilegu starfi
• Lausnamiðun í starfi er mikilvægur eiginleiki
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð

Störfin henta jafnt körlum sem konum.
Ef ekki fæst leikskólakennari til starfa verður litið til reynslu.

Nánari upplýsingar veitir Elfa Birkisdóttir skólastjóri 
í síma: 480-3030 eða í gegnum tölvupóst elfa@blaskogaskoli.is
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Viðskiptastjóri óskast
til að slást í hóp söluteymis Icelandic Times. 

Icelandic Times er vandað tímarit sem miðar að því að upplýsa 
væntanlega og hingað komna ferðamenn um allt sem viðkemur 
ferðamennsku, menningu og viðskiptum á Íslandi. Ritið er eitt 
útbreiddasta ferðatímarit landsins og er gefið út á fjórum tungu-
málum; ensku, frönsku, þýsku og kínversku. Icelandic Times 
býður einnig upp á margvíslega þjónustu svo sem myndbanda-
gerð, vefumfjallanir o.m.fl. Um fullt starf er að ræða.

Við erum að leita að sölusnillingi 
til að slást í hóp samheldins teymis Icelandic Times. Fullt starf!

Icelandic Times er vandað tímarit sem miðar að því að upplýsa væntanlega og hingað 
komna ferðamenn um allt sem viðkemur ferðamennsku, menningu og viðskiptum 
á Íslandi. Ritið er eitt útbreiddasta ferðatímarit landsins og er gefið út á fjórum 
tungumálum; ensku, frönsku, þýsku og kínversku. Icelandic Times býður einnig upp á 
margvíslega þjónustu svo sem myndbandagerð, vefumfjallanir o.m.fl.  

Einnig leitum við að sérfræðingi til að annast verkefnastjórnun tengdri dreifingu og 
markaðssetningu Icelandic Times innan Kína. Icelandic Times er gefið reglulega út 
í Kína og dreift markvisst til kínverskra ferðaskrifstofa og valinna fyrirtækja innan 
stóriðju og iðnaðar. 

Góð laun fyrir rétt fólk!
Áhugasamir sendið umsóknir með ferilskrá á netfangið 
info@icelandictimes.com
merkt:  „Atvinnuumsókn september 2015” fyrir 11. september

Helstu verkefni
- Viðhald og öflun nýrra viðskiptatengsla
- Heimsóknir í fyrirtæki og stofnanir
- „Cold calls“
- Þáttaka í stefnumótun og áætlanagerð
- Ráðgjöf og þjónusta til viðskiptavina

                 Hæfniskröfur
- Reynsla af sölumennsku skilyrði
- Góð enskukunnátta 
- Almenn tölvufærni
- Hæfni í mannlegum samskiptum
- Jákvæðni og sjálfstæð vinnubrögð

Góð laun fyrir réttan aðila
Áhugasamir sendið umsóknir með ferilskrá á netfangið
info@icelandictimes.com merkt: „Atvinnuumsókn desember 
2015” fyrir 10. desember

Hæfniskröfur
- Reynsla af sölumennsku 

skilyrði
- Góð enskukunnátta
- Almenn tölvufærni
- Hæfni í mannlegum sam-

skiptum

Helstu verkefni
- Ráðgjöf og sala til viðskipta-

vina
- Viðhald og öflun nýrra við-

skiptatengsla
- Heimsóknir í fyrirtæki og 

stofnanir
- Þáttaka í stefnumótun og 

áætlanagerð

VERKFRÆÐINGUR  
Á HÖNNUNARDEILD
AKUREYRI

Vegagerðin auglýsir eftir verkfræðingi á sviði 
byggingar-, samgöngu- eða umhverfissviði á 

hönnunardeild stofnunarinnar með aðsetri/starfs- 
aðstöðu  á Akureyri. Um 100% starf er að ræða.

Starfið felst aðallega í:
• hönnun varnarvirkja gegn ágangi sjávar og vatnsfalla
• flóða- og sjávarfallagreiningum
• mati á straumhraða og rofhættu
• ákvörðunum á hönnunarflóðum fyrir brýr og ræsi 

Í boði er spennandi, krefjandi framtíðarstarf að fjölbreyttum 
viðfangsefnum um allt land. Á hönnunardeild vinna um 17 
manns við ýmis hönnunar-, þróunar- og rannsóknarverkefni, 
sem tengjast umferðarmannvirkjum.

Meginstarfssvið
Vinna við hönnun vatnavirkja og rannsóknir tengdum vatna-
fræði.

Menntunar- og hæfniskröfur 
• Byggingar- samgöngu- eða umhverfisverkfræði með M.Sc. 
  og áherslu á vatnafræði (hydrology) 
• Þekking á teikni- og hönnunarforritum 
• Þekking á vatna- og straumfræðiforritum 
• Góð íslenskukunnátta
• Kunnátta í ensku og einhverju Norðurlandamáli
• Hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í teymisvinnu
• Frumkvæði og faglegur metnaður
• Skipulögð og öguð vinnubrögð í starfi
• Hæfni í mannlegum samskiptum

Starfið hentar jafnt báðum kynjum og í samræmi við jafn-
réttisáætlun Vegagerðarinnar eru konur sem uppfylla 
menntunar- og hæfniskröfur sérstaklega hvattar til að 
sækja um starfið.  

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og við-
komandi stéttarfélags.

Umsóknarfrestur er til 14. desember 2015. 

Umsóknir berist mannauðsstjóra á netfang: 
olof.d.thorarensen@vegagerdin.is.  

Í umsókninni komi fram persónulegar upplýsingar ásamt 
upplýsingum um þær menntunar- og hæfniskröfur sem 
gerðar eru þar með talið menntunar- og starfsferilsskrá. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Kristján Kristjánsson 
forstöðumaður hönnunardeildar (kristjan.kristjansson@
vegagerdin.is) og Ólöf Dagný Thorarensen mannauðsstjóri 
(olof.d.thorarensen@vegagerdin.is) í síma 522 1000.

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

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. 

Hæfnikröfur

• Faglegur metnaður og ábyrgð í starfi 
sem og einlægur áhugi á geðhjúkrun 
og öllu sem því starfi tengist, sér í 
lagi að starfa með ungu fólki

• Framúrskarandi samskiptahæfni er 
skilyrði sem og leiðtogahæfileikar

• Stundvísi og áreiðanleiki
• Færni til að hafa góða yfirsýn yfir 

fjölþætt starf deildar
• Jákvæðni og sveigjanleiki gagnvart 

hinum ýmsu störfum sem til falla í 
starfsemi deildar

• Góð íslensku- og enskukunnátta 
skilyrði

• Reynsla af starfi í geðheilbrigðis-
þjónustu er æskileg en ekki skilyrði

• Íslenskt hjúkrunarleyfi 

Laust er starf hjúkrunarfræðings á Laugarásnum sem er meðferðar og endurhæfingardeild  
á geð sviði LSH fyrir ungt fólk með byrjandi geðrofssjúkdóm. Á deildinni eru 7 einstaklingar í 
sólar hringsþjónustu en að stærstum hluta er starfsemi deildarinnar dagdeild þar sem um 80 
einstaklingar sækja þjónustu. Á deildinni er unnið fjölbreytt og sérhæft starf í snemmíhlutun 
geðrofs sjúkdóma fyrir einstaklinga á aldrinum 18-30 ára. Starfsemin er í stöðugri þróun og áhersla 
lögð á einstaklingsmiðaða þjónustu og virkt samstarf við fjölskyldur og aðstandendur. 

Helstu verkefni og ábyrgð

• Fjölbreytt meðferðarstarf sem 
tengist sérhæfingu deildarinnar

• Virk þátttaka í fjölfaglegu 
samstarfi og framþróun í starfi 
deildarinnar

• Málastjórn fyrir einstaklinga 
sem sækja þjónustu sem felur í 
sér alm. uppvinnslu, greiningu 
á einkennum, færni og getu sem 
og gerð meðferðaráætlana

• Virk þátttaka í fjölbreyttu 
fræðslustarfi

• Markvisst samstarf með 
fjölskyldum/aðstandendum

Umsóknarfrestur er til
og með 8. janúar 2016. 

Nánari upplýsingar veitir Magnús 
Ólafsson, deildarstjóri (magnuso@
landspitali.is, 825 5537). 

Starfshlutfall er 100%,  eingöngu 
dagvinna. Starfsupphaf er eftir 
samkomulagi.

Umsókn fylgi náms- og starfs-
ferilskrá ásamt afriti af próf-
skírteinum  og starfsleyfi.
Viðtöl verða höfð við umsækjendur 
og byggist ákvörðun um ráðningu 
í starfið á þeim og innsendum 
gögnum.

Laun skv. kjarasamningi 
fjár   mála ráðherra 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. 

HJÚKRUNARFRÆÐINGUR

Laugarásinn meðferðargeðdeild

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

Helstu verkefni og ábyrgð

• Þjálfun í geðlækningum með þátttöku 
í klínísku starfi

• Þátttaka í kennslu- og fræðslu-
prógrammi námslækna tvo virka 
daga í mánuði

• Þátttaka í reglubundinni handleiðslu 
og þjálfun í samtalsmeðferð, 
m.a. í hugrænni atferlismeðferð, 
psychodynamiskri meðferð og 
áhugahvetjandi samtölum, eru hluti 
af sérnámi í geðlæknisfræði

• Þátttaka í rannsóknum og í 
hópmeðferð stendur áhugasömum 
umsækjendum til boða. Unnið 
hefur verið ötullega að því að byggja 
upp prógrammið í samvinnu við 
námslækna á síðustu árum með 
góðum árangri

Við leitum eftir metnaðarfullum einstaklingum í starfsnám eða tímabundið starf deildarlæknis á 
geðsvið Landspítala. Störfin eru veitt frá tímabilinu 1. janúar 2015 til 1. maí 2016, í 4-12 mánuði. 
Störfin geta nýst sem hluti af sérnámi í öðrum sérgreinum en geðlæknisfræði s.s. heimilis-, 
endur hæfingar- og öldrunarlækningum. Einnig er þetta mjög gott tækifæri fyrir heimilislækna sem 
vilja auka þekkingu sína á greiningu og meðferð geðsjúkdóma í teymisvinnu samhliða þátttöku í 
sérnámi námslækna í geðlækningum.

Hæfnikröfur

• Hæfni til að vinna sjálfstætt og 
sýna frumkvæði

• Hæfni og geta til að vinna í 
teymi

• Jákvætt viðmót og hæfni í 
mannlegum samskiptum

• Vilji til þátttöku í áfram-
haldandi þróun sérnámsins

• Almennt lækningaleyfi

Umsóknarfrestur er til
og með 14. desember 2015. 

Umsjón með framhaldsmenntun 
unglækna á geðsviði hefur Nanna 
Briem yfirlæknir (nannabri@
landspitali.is, 543 1000) og veitir 
hún nánari upplýsingar ásamt 
Engilbert Sigurðssyni yfirlækni 
(engilbs@landspitali.is, 543 1000).

Starfshlutfall er 80-100%.

Umsókn fylgi náms- og 
starfsferilskrá ásamt lækningaleyfi. 

Umsækjendum sem uppfylla skilyrði 
verður boðið í viðtal og byggir 
ráðning m.a. á frammistöðu í viðtali 
og innsendum gögnum.

Laun skv. kjarasamningi 
fjár mála ráðherra 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. 

LÆKNAR Í STARFSNÁM

Geðsvið

www.intellecta.is

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

RÁÐNINGAR RANNSÓKNIR
•	Réttir	starfsmenn	í	
réttum	hlutverkum	
ræður	mestu	um	
árangur	fyrirtækja

•	Rannsóknir	auka	
þekkingu	og	
gera	ákvarðanir	
markvissari
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Starfatorg.is
Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Umsjónarmaður fasteigna Háskóli Íslands Reykjavík 201511/1255
Framhaldsskólakennari Menntaskólinn í Reykjavík Reykjavík 201511/1254
Lögfræðingur Fjármálaeftirlitið Reykjavík 201511/1253
Skrifstofumaður Fangelsimálastofnun Seltjarnarnes 201511/1252
Embætti skrifstofustjóra Velferðarráðuneytið Reykjavík 201511/1251
Aðstoðarmaður Heilsugæslan Grafarvogi Reykjavík 201511/1250
Tryggingafulltrúi Sjúkratryggingar Íslands Reykjavík 201511/1249
Verkefnastjóri/lögfræðingur Sjúkratryggingar Íslands Reykjavík 201511/1248
Skipaskoðunarmaður Samgöngustofa Reykjavík 201511/1247
Sérfræðingur Samgöngustofa, skipaeftirlitsdeild Reykjavík 201511/1246
Sérfræðingur Samgöngustofa, skírteina- og skr.d. Ísafjörður 201511/1245
Starfsmaður í notendaþjónustu Samgöngustofa, uppl.tæknideild Reykjavík 201511/1244
Starfsmaður ÁTVR, Vínbúðin  Patreksfjörður 201511/1243
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Grindavík 201511/1242
Framh.skólakennari í spænsku Fjölbrautaskólinn í Breiðholti Reykjavík 201511/1241
Lífeindafræðingur LSH, meinafræðideild Reykjavík 201511/1240
Sjúkraliði/sérhæfður starfsmaður LSH, sjúkraþjálfun Grensási Reykjavík 201511/1239
Verkefnastjóri LSH, fasteignadeild Reykjavík 201511/1238
Verkstjóri LSH, flutningsþjónusta Reykjavík 201511/1237
Hjúkrunarfræðingur, næturvaktir LSH, bráðaöldrunarlækningadeild Reykjavík 201511/1236
Hjúkrunarfræðingur, hlutastarf LSH, Landakot Reykjavík 201511/1235
Hjúkrunarfræðingar LSH, heila-, tauga- og bækl.skurðd. Reykjavík 201511/1234
Hjúkrunarfræðingur LSH, hjarta-, lungna- og augnskurðd. Reykjavík 201511/1233
Hjúkrunarfræðingar LSH, bæklunarskurðdeild Reykjavík 201511/1232
Hjúkrunarfræðingar LSH, skurðlækningadeild Reykjavík 201511/1231
Lífeindafræðingur LSH, sýklafræðideild Reykjavík 201511/1230
Starfsmaður í umönnun LSH, Landakot Reykjavík 201511/1229
Sérkennari Fjölbrautaskóli Suðurlands Selfoss 201511/1228
Matráður Fjársýsla ríksins Reykjavík 201511/1227
Hjúkrunarfræðingur LSH, Laugarásinn meðferðargeðdeild Reykjavík 201511/1226
Bókari Nýsköpunarmiðstöð Íslands Reykjavík 201511/1225
Læknar í starfsnám LSH, geðsvið Reykjavík 201511/1224
Verkstjóri Vegagerðin Ísafjörður 201511/1223
Starfsmaður í tímavinnu ÁTVR, Vínbúðin  Þórshöfn 201511/1222
Starfsmaður í tímavinnu ÁTVR, Vínbúðin  Vík 201511/1221
Verslunarstjóri ÁTVR, Vínbúðin  Þórshöfn 201511/1220
Framhaldsskólakennari Kvennaskólinn í Reykjavík Reykjavík 201511/1219
Verkfræðingur Vegagerðin Akureyri 201511/1218
Forstöðumaður Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins Reykjavík 201511/1217
Sérfr. í forritun notendaviðmóts Menntamálastofnun Kópavogur 201511/1216

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

We are also looking for employees to work every weekend from 10-16. 

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

Okkur vantar einnig þernur í helgarstarf frá 10-16 allar helgar. 

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

270.000 KR. 
Í DAGVINNU FYRIR ÞRIF 
HJÁ STAY APARTMENTS

270.000 KR. FOR A DAY JOB 
CLEANING AT STAY APARTMENTS

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 góðu fólki

STARFSMAÐUR Í VETTVANGSÞJÓNUSTU 365
Starfið felst í uppsetningu og viðgerðum á 
netbúnaði, sjónvarpsþjónustu og heimasíma.

Starfsþjálfun býðst áhugasömum umsækjendum.

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

Umsóknarfrestur er til 11. desember

Umsóknir sendist á:
https://radningar.365.is/storf/Default.aspx 
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Afgreiðslustarfsmaður óskast
Við óskum eftir þjónustulunduðu,  

hressu og samviskusömu fólki. 
Um er að ræða fullt starf og hlutastörf í afgreiðslu,  

vinnutíminn er frá 13:00 til 18:00 virka daga  
og aðra hverja helgi frá 8:00 til 16:30

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Áhugasamir sæki um á netfangið

bjornsbakari@bjornsbakari.is merkt ATVINNA.

Pantone
Black

Pantone
021 CV

Við leitum að jákvæðum, ábyrgðarfullum 
og kraftmiklum verslunarstjóra sem hefur 
gaman af mannlegum samskiptum.  

StarfSSvið:  
•	 Ábyrgð á rekstri verslunar
•	 Samskipti við viðskiptavini og birgja
•	 Umsjón með ráðningum starfsmanna og 

almennri starfsmannastjórnun í verslun 
•	 Ábyrgð á birgðahaldi í verslun sem og 

önnur tilfallandi störf

HæfniSkröfur:  
•	 Marktæk reynsla af stjórnun og starfs-

mannahaldi hjá verslunar og/eða       
þjónustufyrirtækjum 

•	 Styrkleiki í mannlegum samskiptum, 
sjálfstæð vinnubrögð, skipulagshæfni, 
reglusemi og árverkni í hvívetna

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á 
umsokn@netto.is. Allar nánari upplýsingar 
veitir Falur J. Harðarson, starfsmannastjóri í 
síma 421-5400.

Umsóknarfrestur er til og með 6. des. nk. 
Viðkomandi þarf að geta 
hafið störf sem fyrst.

VERSLUNARSTJÓRI Í 
NÝJA NETTÓ VERSLUN 

Á AKUREYRI

LÖGFRÆÐINGUR Í 
VETTVANGS-

ATHUGUNUM

  Vettvangs- og verðbréfa-
eftirlitssvið leitar að öflugum 
lögfræðingi. 

FJÁRMÁLAEFTIRLITIÐ
THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY, ICELAND

Laust er starf lögfræðings við vettvangsathuganir hjá Fjármálaeftirlitinu. Vettvangs- og verðbréfaeftirlitssvið 
annast vettvangsathuganir og verðbréfamarkaðseftirlit þvert á þá markaði sem Fjármálaeftirlitið hefur eftirlit með. 
Vettvangsteymi sviðsins aflar upplýsinga og gagna með sjálfstæðri skoðun á vettvangi þar sem athuganir geta 
m.a. beinst að tilteknum afmörkuðum þáttum í starfsemi eftirlitsskyldra aðila eða heildarathugunum hjá einstökum 
aðilum. Leitað er að starfsmanni sem er með reynslu af störfum á fjármálamarkaði og býr yfir góðri samskiptahæfni.

Starfssvið
• Undirbúningur og framkvæmd vettvangsathugana
• Greining gagna og skýrslugerð
• Verkefnastjórnun
• Þátttaka í innlendu samstarfi
• Þátttaka í innra starfi Fjármálaeftirlitsins
• Önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfnikröfur
• Meistara- eða embættispróf í lögfræði
• Þekking á stjórnsýslurétti og löggjöf á fjármálamarkaði
• Reynsla af eftirlitsstörfum eða störfum tengdum fjármálamarkaði
• Rík greiningarhæfni 
• Reynsla af verkefnastjórnun æskileg
• Lipurð í mannlegum samskiptum og hæfni til að vinna með öðrum
• Frumkvæði, ábyrgð, sjálfstæði og metnaður í starfi
• Hæfni til að tjá sig og miðla upplýsingum í ræðu og riti á íslensku og ensku

Frekari upplýsingar veita Rúna Malmquist, forstöðumaður vettvangsathugana (runa@fme.is) 
og Árni Ragnar Stefánsson, mannauðsstjóri (arni@fme.is).

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

Umsóknarfrestur er til og með 14. desember nk. Umsóknum um starfið þarf að fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf 
þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi til að gegna starfinu.

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

Sterk tengsl í 
íslensku atvinnulífi  
www.hagvangur.is

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is



Til sölu
Fiskeldi: eldisfyrirtæki staðsett við Grindavík og Ölfus

Fiskeldisstöð nærri Grindavík að Húsatóftum húsnæði með rúmlega 1000 m3 eldisrými, 
tækjum búnaði og aðstöðu til geymslu og frekari stækkunnar á 28 hektara leigulóð           

með aðgang að fersku vatni og sjó úr borholum

Fiskeldisstöðvar í Ölfusi, Fiskalón og Bakki með samtals rúmlega 980 m3 eldisrými              
í fiskeldiskerjum en auk þess líka möguleiki á eldistjörnum. Þar er til staðar                  
kynbótastofn fyrir bleikju og bleikjuseiði, allur tækjabúnaður fyrir klak og                     

áframeldi og góður aðgangur að ferskuvatni og hitaveitu

Arctic Fish hefur verið með klak og seiðaeldi í þessum stöðvum en er nú að færa alla 
starfsemi sína í eldisstöð fyrirtækisins á Vestfjörðum

Nánari upplysingar:
dn@afish.is

ÚTBOÐ

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

Útboð 20191 - Ljósbúnaður fyrir Þjóðleikhúsið

Ríkiskaup fyrir hönd 
Þjóðleikhússins óska eftir tilboðum 

í eftirfarandi ljósbúnað:
• Hreyfiljós Spot/Profile
• Hreyfiljós Wash
• Fastljós Wash
• Upphengjur fyrir ofangreint

Samið verður við einn aðila um viðskipti þessi.

Nánari upplýsingar má finna í útboðsgögnum, sem verða 
aðgengileg á vef Ríkiskaupa ( www.rikiskaup.is ),  
miðvikudaginn 18. nóvember nk. 

Tilboðum skal skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7c, 105 
Reykjavík þar sem þau verða opnuð 22. desember 2015, 
kl. 14.00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

 

ÚTBOÐ

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is
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• Hreyfiljós Spot/Profile
• Hreyfiljós Wash
• Fastljós Wash
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Útboð nr. 20205 
Stækkun Suðurbyggingar Flugstöðvar 

Leifs Eiríkssonar til norðurs.
Ríkiskaup fyrir hönd Isavia ohf. óska eftir áhugasömum aðilum 
til að taka þátt í opnu útboði vegna Stækkunar Suðurbyggingar 
Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar til norðurs.

Leitað er að aðalverktaka til að taka að sér að vinna jarðvinnu, 
burðarvirki og ytri frágang ásamt stýringu á vinnu við tækni-
kerfi, niðurrif og innri frágang. Um er að ræða 7.000 m2 við-
byggingu við Suðurbyggingu til norðurs á þremur hæðum auk 
vaktturns og endurinnréttingu á um 2.000 m2 í Suðurbyggingu. 

Verki skal að fullu lokið 19.01.2017. 

Nánari upplýsingar má finna í útboðsgögnum, sem verða að-
gengileg á vef Ríkiskaupa ( www.rikiskaup.is ), miðvikudaginn 
2. desember nk. Tilboðum skal skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 
7c, 105 Reykjavík þar sem þau verða opnuð 22. desember 2015, 
kl. 13.00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska

Styrkir til gæðaverkefna árið 2015
Ákveðið hefur verið að auglýsa aftur styrki til gæða-
verkefna 2015, en með breyttri áherslu. Að þessu 
sinni er sérstök áhersla lögð á verkefni sem miða að 
eflingu þverfaglegs samstarfs í heilbrigðisþjónust-
unni.

Í styrkumsókn skulu eftirfarandi atriði m.a. koma 
fram: Markmið verkefnis, framkvæmdaáætlun og 
hvernig nýta megi niðurstöður til að auka öryggi og 
gæði heilbrigðisþjónustunnar. Sótt skal um í nafni 
einstakra stofnana og/eða starfseininga.

Vakin er athygli á að umsækjendum er gert að sækja 
um rafrænt og er umsóknarformið ásamt nánari upp-
lýsingum aðgengilegt á vef velferðarráðuneytisins 
www.velferdarraduneyti.is
Umsóknarfrestur er til kl. 12:00 á hádegi, 
föstudaginn 18. desember 2015.

Velferðarráðuneytinu, 28. nóvember 2015.

BYLTA, ÍÞRÓTTAHÚS Á 
BÍLDUDAL STÆKKUN

Dagsetning opnunar: 17. desember 2015  kl. 14:00
Vesturbyggð óskar eftir tilboðum í verkið „Bylta, 
íþróttahús á Bíldudal - stækkun“. 

Um er að ræða viðbyggingu við núverandi búningsað-
stöðu íþróttahússins Byltu á Bíldudal.  Húsið er lengt 
til sitthvorrar áttar, í öðrum endanum er salerni fyrir 
tjaldsvæði og líkamsræktaraðstaða, í hinum endanum er 
aðstaða fyrir lækni. 

Rífa skal niður steyptan vegg, grafa fyrir og steypa sökkla, 
leggja frárennslislagnir og hitalagnir í gólfplötu, reisa 
burðarvirki úr stáli ásamt veggjum úr timbri.  Þak er úr 
timbri klætt með bárujárni.
Helstu stærðir eru:
Gröftur 400 m³
Steypumót 180 m²
Gólfhitalagnir 520 m
Útveggjagrind 140 m²
Þak 220 m²

Verkið skal vera að fullu lokið í 1. ágúst 2016.
Útboðsgögn má nálgast á bæjarskrifstofu Vesturbyggðar 
Aðalstræti 63, 450 Patreksfirði og á skrifstofu Verkís, 
Hafnarstræti 1, 400 Ísafirði frá og með 27. nóvember 2015. 
Gögn má einnig nálgast með því að senda tölvupóst á 
elfar@vesturbyggd.is og á jbh@verkis.is 

Tilboðin verða opnuð hjá Vesturbyggð Aðalstræti 63, 
Patrektsfirði og á skrifstofu Verkís í Stjórnsýsluhúsinu á 
Ísafirði, 3. hæð, 17. desember 2015 klukkan 14:00 að  
viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Sími 455 54 00
Fax   455 54 99

postur@byggdastofnun.is
byggdastofnun.is

Aflamark Byggðastofnunar
– boð um samstarf í Grímsey
Byggðastofnun auglýsir eftir samstarfsaðilum um nýtingu viðbótar- 
aflaheimilda í Grímsey allt að 400 þorskígildistonnum á grundvelli 
bráðbrigðaákvæðis nr.XIII í lögum um stjórn fiskveiða nr.116/2006 
með síðari breytingum

Nánari lýsingu á verkefninu er að finna á vef Byggðastofnunar 
www.byggdastofnun.is. 

Umsóknir skal senda til Byggðastofnunar, á netfangið  
postur@byggdastofnun.is fyrir kl. 22:00 sunnudaginn  
13. desember 2015  

Nánari upplýsingar veitir Sigurður Árnason sérfræðingur 
á þróunarsviði.

Tilvalið  
viðskiptatækifæri  

Til sölu er rekstur á tískuvöruverslun á góðum stað í 108 Reykjavík.  
Ársvelta 32 milljónir, góð og traust viðskiptasambönd við erlenda 
birgja. Núverandi eigandi aðstoðar við að færa viðskiptasambönd 
og þekkingu yfir til nýrra eigenda.

Nánari upplýsingar:

olafur@vidskiptahusid.is
farsími 822-7988

Aðalfundur 
Golfklúbbsins Odds 2015
Aðalfundur Golfklúbbsins Odds verður haldinn í golfskálanum  
í Urriðavatnsdölum þriðjudaginn 8. desember kl. 20.

Dagskrá:
1. Skýrsla stjórnar um störf og framkvæmdir á liðnu starfsári.
2. Kynning á endurskoðuðum ársreikningi félagsins.
3. Umræður um skýrslu stjórnar og ársreikning sem síðan skal 
    borinn upp til samþykktar.
4. Umræður og atkvæðagreiðsla framkominna tillagna skv. 19. gr.
    ef einhverjar eru.
5. Afgreiðsla tillagna til lagabreytinga.
6. Ákveðið árgjald og önnur gjöld fyrir næsta starfsár. 
    Fjárhagsáætlun næsta árs kynnt.
7. Kosning stjórnar og varamanna í stjórn.
8. Kosning tveggja skoðunarmanna reikninga og eins til vara.
9. Önnur málefni ef einhver eru.

Félagsmenn eru hvattir til að mæta,
Stjórn Golfklúbbsins Odds.

BLÁA SJOPPAN - GRAFARVOGI 

Sími 659 2555 oskar@fasteignasalan.is
Óskar Traustason, lögg. fasteignasali

Óskar Traustason
Lögg. fasteignasali
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Söluturn með bílalúgu ásamt grilli og ísbúð. Borð og sæti. 
Möguleiki á að setja upp stóran sjónvarpsskjá. Endurnýj-
aður matseðill. Nýjir auglýsingakassar úti og inni með 
nýjum matseðli. Meðalvelta 9,2 millj. 15% söluaukning. 
Ásett verð 20 millj. þ.a. lager 3-4 millj. 
Seljendalán mögulegt gegn traustum tryggingum. 
Upplýsingar aðeins veittar á skrifstofu: 
Óskar Thorberg Traustason, MBA Rekstrarhagfræðingur
Löggiltur fasteignasali. Fasteignasalan Bær.
Símar 659 2555 og 512 3400 eða oskar@fasteignasalan.is

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is



HannesAndriÞórunn StefánÓlafurÞóreyBjarni Arna GunnarKristján Jóhanna VernharðKristín MagnúsLára Harpa

Þingvað 61-81
110 REYKJAVÍK

Glæsileg fimm og sjö herbergja, 
205-225 fm raðhús með bílskúr 
í botnlangagötu við Þingvað 
61-81. Gott skipulag og frábær 
staðsetning. Gólfhiti, 3 metra 
lofthæð á efri hæð og vandaðar 
innréttingar. Sameiginlegur garður 
er í miðju húsanna með vönduðum 
leiktækjum. Aðgengi í garðinn 
er á þremur stöðum umhverfis 
húsin. Snjóbræðsla undir hellulögn 
framn við húsin að undanskildum 
gestastæðum. Stutt er í skóla og 
leikskóla, Rauðhóll leikskóli í um 
200 metra fjarlægð og 500 metrar í 
Norðlingaskóla. Efnisval hannað og 
valið af Rut Káradóttur. Sjö hús eftir 
og hús nr.75 til sýnis sem er fullbúið 
sýningarhús.

62.9-64.900.000

STÆRÐ: 205-225 fm RAÐHÚS      HERB: 5-7

Heyrumst

Hannes Steindórsson 
Löggiltur fasteignasali 
Sölustjóri

  699 5008  
  hannes@fastlind.is

Heyrumst

Stefán Jarl Martin 
Löggiltur leigumiðlari 
Aðstoðarm.fasteignasala

  892 9966  
  stefan@fastlind.is

Boðaþing 2
203 KÓPAVOGUR

Glæsileg og rúmgóð fjögurra herbergja íbúð á 
fyrstu hæð með verönd og stæði í bílageymslu. 
Vandað lyftuhús á vinsælum stað.  Laus við 
kaupsamning!

STÆRÐ: 146,1 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

42.900.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Löggiltur leigumiðlari/Aðstoðarmaður fasteignasala

NÝTT - Örvasalir 1
201 KÓPAVOGUR

Einbýli á einni hæð, 4 svefnherb, 2 baðherb, 
eldhús, borðstofa, stofa og sjónvarpshol í opnu 
rými, bílskúr og þvottahús. Fullbúið að utan, 
tilbúið til innréttinga að innan.

STÆRÐ: 201 fm EINBÝLI       HERB: 7

59.750.000
Heyrumst
Þórey   663 2300
Löggiltur fasteignasali

Háteigsvegur 19
105 REYKJAVÍK

Glæsileg íbúð með 1 svefnherb og 2 stofum 
(hægt að bæta við herbergi). Herbergi í kjallara, 
með þvottahúsi og klósetti, vaski, sturtu og sér-
smiðuðum saunaklefa. Mikið endurnýjuð eign.

STÆRÐ: 90 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2-4

36.900.000
Heyrumst
Kristján   696 1122
Aðstoðarmaður fasteignasala

Digranesheiði 41
200 KÓPAVOGUR

Fallega þriggja herbergja efri sérhæð með 
sérinngangi efst í hlíðum
Kópavogs að Digranesheiði 41 með rúmgóðum 
suðursvölum og fallegu útsýni.

STÆRÐ: 91,3 fm SÉRHÆÐ      HERB: 3

29.900.000
Heyrumst
Magnús   699 2010
Aðstoðarmaður fasteignasala

OPIÐ HÚS    29. nóv 16:00 – 16:30

OPIÐ HÚS    29. nóv 14:30 – 15:00

OPIÐ HÚS    29. nóv 15:00 – 15:30OPIÐ HÚS    28. nóv 14:00 – 14:30

OPIÐ HÚS    29. nóv 16:00 – 16:30



| ATVINNA | 28. nóvember 2015  LAUGARDAGUR22

ÍBÚÐIRNAR 

VERÐA SÝNDAR 

MIÐVIKUDAGINN 

2. DESEMBER 

MILLI KL. 

17:00 OG 18:00.

Höfum fengið til sölu þrjár íbúðir í þessu fallega virðulega húsi við 
Sólvallagötu í vesturbænum. Um er að ræða eftirfarandi íbúðir:
• 3ja herbergja 117,2 fm íbúð í kjallara hússins.
• 4ra herbergja 138,4 fm íbúð á 1. hæð hússins.
• 2ja herbergja 72,0 fm íbúð í risi.
Samtals 327,6 fm.

Eignin þarnast verulegs viðhalds og endurnýjunar. 

Íbúðirnar seljast saman. Verð 93,0 millj. 588 9090 • www.eignamidlun.is • Grensásvegi 11 • 108 Reykjavík

Sala fasteigna frá

588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Sólvallagata 14 , 107 Reykjavík

Laugavegi 170, 2. hæð  •  Opið virka daga kl. 9:00-17:00
Sími 552 1400  •  Fax 552 1405  •  www.fold.is  •  fold@fold.is

Viðar Böðvarsson 
viðskiptafræðingur 
og lögg. fast.

Opið hús sunnud. 29. nóv frá kl. 13:00-13:45
Mjög góð 75,5 fm 3ja herbergja íbúð á fyrstu hæð, íbúð 103, 
ásamt sér geymslu í kjallara og sameiginlegu þvottahúsi fyrir 
utan uppgefna fermetra. Parket og flísar á gólfum. Gott innra 
skipulag. Blokkin fengið gott viðhald. Verð: 27,5 millj.  
Opið hús sunnud. 29. nóv frá 13:00-13:45, verið velkomin.

Opið hús sunnud. 29. nóv frá kl. 14:00-14:45
Nýtt 220,5 fm parhús á pöllum með innbyggðum bílskúr í  
rótgrónu hverfi í Kópavogi. Húsið afhendist tilbúið undir 
tréverk að innan en fullbúið að utan skv byggingarstigi 5, 
lóð grófjöfnuð. Gott innra skipulag með stórum herbergjum. 
Tilbúið til afhendingar við kaupsamning. Verð: 57 millj.  
Opið hús sunnud. 29. nóv frá 14:00-14:45, verið velkomin.

Opið hús sunnud. 29. nóv frá kl. 15:00-15:45
Glæsileg 104,7 fm 3ja herbergja íbúð á fyrstu hæð, merkt 113, 
ásamt stæði í bílageymslu. Lyfta. Innréttingar frá Brúnás. 
Stórar svalir til suðurs og vesturs, sjávarútsýni. Íbúðin er laus 
við kaupsamning. Verð: 43,8 millj.  
Opið hús sunnud. 29. nóv frá 15:00-15:45, verið velkomin.

Furugrund 24, Kópavogi - 3ja herb.

Álfhólsvegur 64, Kópavogi  - Nýtt parhús

Langalína 23, Garðabæ - 3ja herb.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Þóroddur S. Skaptason lögg. fasteignasali • Sigurður J. Tyrfingsson lögg.fasteignasali

GARÐATORGI 7,   
210 GARÐABÆ  

Sími : 545-0800
gardatorg@gardatorg.is

www.gardatorg.is

FAGMENNSKA – REYNSLA – METNAÐUR

Opið hús laugardag 28. nóv kl. 16:00 – 16:45
Stórglæsileg 3-4ja herbergja íbúð á frábærum 
stað sem nær að sjó með glæsilegu óskertu 
útsýni yfir Arnarnesvoginn.  Íbúðin telur 136,3 
fermetra, er á 1-2. hæð í þriggja hæða lyftuhúsi 
með 24,7 fermetra bílskúr ( innangengt í stiga-
hús). Stórar svalir, ca 43 fm, þar af um 19 fm 
yfirbyggðar (sólstofa). Samtals c.a 180 fm. 
Verð 63,9 millj. 

Nánari upplýsingar veita Þóroddur, löggiltur 
fasteignasali thoroddur@gardatorg.is eða  
Elka s: 863-8813, elka@gardatorg.is

Nýhöfn 3, íbúð 0102  - Garðabæ

OPIÐ HÚS

*Gildir fyrir eina áskrift. Viðskiptavinir sem taka þessu tilboði fyrir 31. desember halda þessum kjörum í eitt ár. 

Fáðu þér áskrift í 
síma 1817 eða á 365.is

FÁÐU STÖÐ 3 
Á BETRA VERÐI 
Í VETUR

STÖÐ 3
 +ENDALAUST TAL

+1 GB Í GSM  
1.990 kr.
til 31. desember*

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir

Ólafur Finnbogason
löggiltur fasteignasali
sími: 822 2307
olafur@miklaborg.is

Fallegar 4ra herb 120 fm íbúðir

Stórar svalir og verönd

Tilbúið til afhendingar

Stæði í bílgeymslu

Álfhólsvegur  22

aðeins tvær íbúðir eftir

46,5 millj.Verð frá:

OPIÐ HÚS 
sunnudaginn 29.nóv. kl: 15:00 - 16:00

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir

Gunnar S. Jónsson
löggiltur fasteignasali
sími: 899 5856
gunnar@miklaborg.is 57,0 millj.Verð:

Fallegt og vel skipulagt 

endaraðhús við Skeiðarvog

Mikið endurnýjað á síðustu árum

6 herbergja

Skeiðarvogur 61

OPIÐ HÚS 
laugardaginn 28.nóv. kl: 13:00 - 13:30



Sala fasteigna frá
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Garðatorg 4 – opið hús
sunnudaginn 29. nóv. kl. 13–14

Glæsileg ný byggð 
í hjarta Garðabæjar

Skuggahverfið er vinsælt hverfi á einum besta útsýnisstað 
borgarinnar, með útsýni yfir miðborgina og út á Faxaflóann.
Stutt er í alla þjónustu; verslanir, veitingastaði, heilsugæslu 
og afþreyingu af ýmsu tagi.  

Vatnsstígur 20
– opið hús
sunnudaginn 29. nóv. kl. 13–14

VEL BÚNAR ÍBÚÐIR Í MIÐBORGINNI:

Fjölbreytt efnisval í innréttingum.
Hiti í gólfum og hágæðagluggar fyrir breytilegt veðurfar.
Vönduð heimilistæki frá Miele.
Stæði í bílakjallara fylgir öllum íbúðum. 
Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna.  

–

Stærð íbúða frá 108 til 137 fm. 
Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum. 
Allar innréttingar og fata- skápar af 
vandaðri gerð. 
Mynddyrasími verður í öllum íbúðum. 
Tvö baðherbergi í mörgum íbúðum. 
Gott útsýni er frá flestum íbúðum.  

Lindargata 39: 
85–255,6 m2 íbúðir.

Vatnsstígur 20-22: 
95-314 m2 íbúðir.

Hafðu samband við sölumenn Eignamiðlunar í síma 588 9090.
Nánari upplýsingar er einnig að finna á eignamidlun.is 

Guðlaugur I. Guðlaugsson, 
lögg. fasteingasali.
GSM 864 5464
gudlaugur@eignamidlun.is

Hilmar Þór Hafsteinsson, 
lögg. leigumiðlari, 
lögg. fasteingasali.
GSM 824 9098
hilmar@eignamidlun.is

Kjartan Hallgeirsson, 
lögg. fasteingasali.
GSM 824 9093
kjartan@eignamidlun.is

Sverrir Kristinsson, 
framkvæmdastjóri, 
lögg. fasteignasali.
sverrir@eignamidlun.is
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Nýr auglýsingamiðill fyrir farartæki þar sem kaupendur 
Og seljendur  ganga frá viðskiptum milliliðalaust Skráðu bílinn frítt í

ENGIN SÖLULAUN

nóvember

Brandur
Fasteignasali

 897 1401

Haukanes
Borg fasteignasala 519-5500 kynnir til sölu einstaka 
eign á Arnarnesi í Garðabæ.  Um er að ræða lóð þar sem 
framkvæmdir eru hafnar við byggingu á 660 fermetra 
einbýilishúsi á sjávarlóð við Haukanes í Garðabæ. Lóðin 
er 1.467 fermetra eignarlóð með einstöku útsýni til sjávar. 
Óhætt er að fullyrða að þetta er ein allra fallegasta lóð 
höfuðborgarsvæðisins. 

Búið er að teikna 660 fermetra hús á tveimur hæðum 
með bílskúr.  Pálmar Kristmundsson arkitekt hannaði 
og teiknaði húsið sem telst fullhannað en þó eru miklir 
möguleikar varðandi endalegar útfærslur í herbergjaskipan 
og nýtingu einstakra rýma

Einstakt tækifæri fyrir fjölskyldu að sérhanna hús fyrir 
sig.

Nánari upplýsingar og teikningar veitir. Brandur 
Gunnarsson löggiltur fasteignasali á Borg fasteignasölu 
897-1401 eða brandur@fastborg.is



AUSTURKÓR 65 – 203 KÓP
OPIÐ HÚS SUNNUDAG 29.NÓV KL.13:30-14:00
• Fullbúin 4ra herb., 115.5 fm íbúð með gólfefnum. Rúmgóðar 22 fm suð-vestur svalir
• Innréttingar frá AXIS / gardínur og ljós komið í íbúð. Baðkar & sturta á baðherbergi
• Rúmgóð herbergi / stofa og eldhús sambyggt
• LAUS TIL AFHENDINGAR
• V. 37,5 millj. 

VESTURGATA 20 – 101 RVK
OPIÐ HÚS SUNNUDAG 29.NÓV KL.15:30-16:00
• Góð 4ra herb., 106 fm íbúð á besta stað í 101. 2 svefnherb., 2 stofur, rúmgott eldhús og bað
• Aukin lofthæð í íbúð sem gefur henni sjarma
• Gluggar eru á 3 vegu, fallegt útsýni
• Eign hefur verið endurnýjuð töluvert að utan
• GETUR VERIÐ LAUS MIÐJAN DES
• V.44,9 millj. 

UGLUGATA 48-50 - 270 MOS
BÓKIÐ SKOÐUN
• Um ræðir 3ja - 4ra herb., 102.6 fm íbúð
• Jarðhæð / sérinngangur / sérafnotareitur
• Afhent fullbúið án aðalgólfefna við kaupsamning
• Vandaðar innréttingar og tæki í íbúð
• NÝJASTA HVERFIÐ Í MOSFELLSBÆ
• V. 34,9 millj. 

FÍFULIND 2 – 201 KÓP
OPIÐ HÚS SUNNUDAG 29.NÓV KL.14:30-15:00
• Vel skipulögð og rúmgóð 165 fm 6.herb. íbúð
• Rúmgóð rými og 4 svefnherbergi
• Íbúð er á 2.hæðum / suður-svalir
• Rúmgott eldhús með vandaðri innréttingu
• Snyrtileg sameign og húseign
• V. 46 millj. 

VALLAKÓR 2.C – 203 KÓP
BÓKIÐ SKOÐUN
• Ný fullbúin 125 fm 4.ra herb., í lyftuhúsi. Stæði í opinni bílgeymslu með íbúð
• Þrjú svefnherb., fataherb.innaf hjónaherbergi. Nýtt eikarparket á gólfum
• Vandaðar innréttingar í eldhúsi og á baði
• 25 fm suður-svalir með íbúð
LAUS TIL AFHENDINGAR
V. 39,9 millj. 

LINDARGATA 39 - 101 RVK
BÓKIÐ SKOÐUN
• Glæsileg 105 fm íbúð á 3ju hæð
• 2 svefnherb., rúmgóð stofa/borðstofa
• Glæsilegt eldhús, vandaðar innréttingar
• Norð-austur svalir, útsýni að Esjunni
• Stæði í bílgeymslu og lyfta
• LAUS TIL AFHENDINGAR
• V. 59,9 millj. 

Helga Snorradóttir
Skjalavinnsla

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

LAUS STRAX

BÓKIÐ SKOÐUN

Landmark leiðir þig heim!
Sími 512 4900 

landmark.is

Nadia Katrín
Aðstoðarmaður 

fasteignasala
Sími 692 5002

 Benedikt
Ólafsson

Aðstoðarmaður 
fasteignasala
Sími 661 7788

Magnús  
Einarsson

Löggiltur  
fasteignasali

Sími 897 8266

Sigurður  
Samúelsson

Löggiltur 
 fasteignasali
Sími 896 2312

Sveinn  
Eyland
Löggiltur  

fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall 
Löggiltur  

fasteignasali

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri
Aðstoðarmaður 

fasteignasala
Sími 770 0309

Eggert  
Maríuson

Aðstoðarmaður 
fasteignasala
Sími 690 1472

Guðrún Diljá  
Lúðvíksdóttir

skjalagerð

Kristján  
Ólafsson

Hrl og Lögg. Fast.

HNOTUBERG 27, 220 HAFNARFIRÐI. 
OPIÐ HÚS SUNNUDAGUR  29. NÓVEMBER KL. 16.00. – 16.30.
• Fallegt 195,1 fm.einbýlishús. 
• Þar af innbyggður bílskúr 29,3 fm.
• Fjögur svefnherb. / tvö baðherb.
• Skjólgóðar verandir við húsið.
• Mjög góð staðsetning.
• V. 58,9 millj. 

LAUGARNESVEGUR 62 – 105 RVK
BÓKIÐ SKOÐUN
• Falleg og vel skipulögð 87,3 fm. 3ja herbergja íbúð á á 3. hæð í vel viðhöldnu fjölbýli.  
• Frábær staðsetning.  
• Bílastæði á bakvið eignina.  
• Stutt í alla þjónustu.  
• Húsið er byggt 1985.
• V. 32,9 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND  
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND  
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND  
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND  
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND  
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND  
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
ÍRIS HALL 
Löggiltur fasteignasali Sími 695 4500

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN  
sölustjóri. Sími 770 0309



534 1020
Ármúla 7, Reykjavík - www.jofur.is

Helgi BjarnasonÓlafur JóhannssonMagnús KristinssonSigurður J. SigurðssonBergsveinn Ólafsson Helgi Már Karlsson

TIL SÖLU
Kistumelur 9, 116 Reykjavík
Iðnaðarhúsnæði
Stærð 11 x 130 fm.

Helgi Bjarnason
Viðskiptafræðingur
Löggiltur leigumiðlari
Löggiltur fasteignasali

534 1022 / 663 2411
helgi@jofur.is

Allar nánari upplýsingar veitir:

Til sölu 11 iðnaðarbil við Kistumel á byggingarstigi. Þau 
seljast saman eða að lágmarki 5-6 bil í einu. Hvert bil er 
skráð um 130 fm. og skiptist í um 90 fm. gólfflöt og um 
40 fm. milliloft. Lofthæð er mikil og innkeyrsludyr eru 
um 4 m. á hæð. Stálgrindin fyrir milliloftin er uppsett.  

Lóðin er 2.983 fm og er grófjöfnuð. Verð á hverju bili er 
8,5 milljónir í núverandi ástandi. 

GÓÐ IÐNAÐARBIL TIL SÖLU

Brandur
Fasteignasali

 897 1401

Holtsvegur 23-25
Borg fasteignasala kynnir nýjar  íbúðir til sölu í nýju fjölbýlishúsi í Urriðaholti í 
Garðabæ. Um er að ræða alls 6 íbúðir í húsi að Holtsvegi 23-25, íbúðir frá 95 til 
180fm að stærð. Húsið er með tvo stigaganga m/lyftu, bílastæða húsi en alls er húsið 
5 hæða. Mikið hefur verið lagt í hönnun og útfærslu á öllum íbúðum, teiknað af Úti og 
Inni arkitektar. Íbúðirnar skilast fullbúnar án gólfefna. 

Allar íbúðir eru með útsýni en um er að ræða suðurhlíð í Urriðaholtið, Garðabæ. Einn 
fallegasti staður á höfuðborgarsvæðinu, stutt í útiveru, golf o.fl. Framkvæmdir við 
leik- og grunnskóla eru komnar af stað, áætlað að þeir taki til starfa haustið 2016. 
Íbúðir lausar til afhendingu strax.

Nánari upplýsingar og teikningar veitir. Brandur Gunnarsson löggiltur fasteignasali 
á Borg fasteignasölu 897-1401 eða brandur@fastborg.is

SÖLUSÝNING LAUGARDAGINN  28. NÓVEMBER 
KL. 15.00-16.00 HOLTSVEGI 23-25

MöGULEIKI á AÐ 
sELjANDA LáNI 
ALLt AÐ 90%



Borg fasteignasala
Síðumúla 23

108 Reykjavík
www.fastborg.is 519 5500

Þóra
Birgisdóttir 
Löggiltur
fasteignasali

 777 2882

Brandur 
Gunnarsson
Löggiltur
fasteignasali

 897 1401 

Gunnlaugur 
Þráinsson 
Aðstoðarmaður 
fasteignasala

 844 6447  

Héðinn Birnir
Ásbjörnsson
Löggiltur
fasteignasali

 848 4806   

Sigurður Fannar
Guðmundsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala

 897 5930

Ingimar 
Ingimarsson   
Hrl.

 519 5501     

Stefán Páll 
Jónsson      
Aðstoðarmaður 
fasteignasala

 781 5151     

Vilborg G. 
Hansen      
Löggiltur
fasteignasali

 853 7030

Úlfar  Þór 
Davíðsson     
Löggiltur 
fasteignasali

 897 9030      

Gísli Elí 
Guðnason
Aðstoðarmaður 
fasteignasala

 698 5222

Axel
Axelsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala

 820 6478

María Mjöll 
Guðmundsdóttir
Ritari

 519 5500

Stefán Jóhann
Ólafsson
Löggiltur
fasteignasali

 864 8808 

Hlíðarbyggð 38 - Auka íbúð, sér inngangur

Opið hús sunnudaginn 29. nóv.  kl. 16.00-16.30

Endaraðhús innst í botnlanga við grænt svæði – gróinn 
suður garður og skjólgóð verönd. Húsið hefur verið 
töluvert mikið endurnýjað – eldhús ca 2007 er með 
frábæru útsýni til norðurs, Baðherbergi, þvottahús og 
forstofa eru glæsilega endurnýjuð 2012.

Verð:  59.900.000

Raðhús 4-5
herb.

205
m2.

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

OPIÐ
HÚS

Sólvallagata 68

Opið hús sunnudaginn 29. nóv.  kl. 15.00-15.30

Stór og mikið endurnýjuð hæð í Vesturbænum í 
góðu steinhúsi. Frábær íbúð fyrir stóra fjölskyldum 
einstaklega vel skipulögð með 4 svefnherbergjum, 2 
rúmgóðum stofum, 2 baðherbergjum, glæsilegu eldhúsi  
og geymslu-rislofti yfir stórum hluta íbúðarinnar.

Verð:  57.500.000

6
herb.

148
m2.

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

OPIÐ
HÚS

Verð: 37.400.000

Lyngmóar 6
Falleg íbúð með flottu útsýni úr stofu á 
annari hæð í góðu fjölbýli ásamt bílskúr. 
Íbúðin er með 3 svefnherbergjum og má 
taka fram að svalir eru yfirbyggðar sem 
stækkar nýtanlegt rými þó nokkuð.

140,5
m2.

OPIÐ
HÚS

Opið hús ???

4
herb.

Héðinn Birnir
Fasteignasali

 848 4806

Stefán Páll
Aðst.fasteignasala

 781 5151

Hjarðarhagi 56

Opið hús mánudaginn 30. nóv. kl. 17.30-18.00

Björt og falleg íbúð á 2. Hæð í þessu fallega húsi 
í hjarta Vesturbæjar. Íbúðin er með upprunalegu 
fallegu eldhúsi, rúmgóðu svefnherbergi og tveim 
stofum, baðherbergi og geymslu.

Verð:  34.900.000

3 
herb.

90 
m2.

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

OPIÐ
HÚS

Framnesvegur 22
Fyrir þá sem vilja búa í Vesturbænum.
Áhugavert og spennandi raðhús að Fram-
nesvegi 22 í Vesturbæ Reykjavíkur. Þrjú 
svefnherbergi, stofa og eldhús í alrými á 
miðhæð, útgengi út í garð bakatil.

Verð:  40.900.000

3 
herb.

90.9 
m2.

Hofteigur 44
Hæð og ris í tvíbýlishúsi við Hofteig í Reykjavík. 
EIgnin er skráð 137 fm. Risið er þónokkuð undir súð 
en nýtist mjög vel þannig nýtanlegir fermetrar er 
fleiri en þjóðskrá gefur til kynna. Eignin hefur verið 
þónokkuð endurnýjuð. Sjö svefnherbergi eru í eigninni. 

Verð:  52.900.000

Hæð 
og ris

137
m2.

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030Verð: 48.900.000

Laugalækur
174,4 fermetra raðhús á þremur hæðum við Laugalæk 
í Reykjavík. Húsið skiptist í forstofu, í kjallara eru tvö 
barnaherbergi, þvottahús, geymsla og salerni, á 1. hæð 
er eldhús, stofa/borðstofa, salerni,  á 2 hæð eru þrjú 
svefnherbergi, hol og baðherbergi. Brandur

Fasteignasali
 897 1401

174,4
m2.

6
herb.

Verð: 29.900.000

Þingholtsstræti 8a 
60,3 fermetra tveggja herbergja íbúð með 
sérinngang á efri hæð í tveggja hæða húsi við Þing-
holtsstræti í Reykjavík. Íbúðin skiptist í forstofu 
hol, eldhús, stofu-borðstofu, svefnherbergishorn 
og baðherbergi. Brandur

Fasteignasali
 897 1401

60,3
m2.

2
herb.

Verð: 43.900.000

Hagamelur 16 - 107 Reykjavík 
LAUS VIÐ KAUPSAMNINIG! 
 
Björt og falleg 4ra herbergja (2 svefnh. 2 stofur), 
97.1 fm hæð í Vesturbæ Reykjavíkur.  Vilborg

Fasteignasali
 853 7030

97.1
m2.

4
herb.

Þrastarás 46 b
Glæsilega 4ra herbergja, 110,5 fm íbúð á þriðju hæð 
í Þrastarási 221 Hafnafirði. Hér er á ferðinni mjög 
falleg eign.

Verð: 34.900.000

4
herb.

110,5
m2.

Héðinn Birnir
Fasteignasali

 848 4806

OPIÐ
HÚS

Opið hús mánudaginn 30. nóv. kl. 17.30-18.00

OPIÐ
HÚS

Opið hús sunnudaginn 29. nóv. kl. 14:00-14:30

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Úlfarsbraut 50-56

1 hús óselt 

Raðhús tilbúin til afhendingar við kaupsamning. Húsin afhendast 
rúmlega fokheld að innan en fullbúin að utan, bílaplan fullbúið með 
hitalögn. Vel skipulögð hús þar sem möguleika á að allt að 5 svefn-
herbergjum.

Verð: 39.900.000

Bókið skoðun hjá sölumönnum Borgar Fasteignasölu

185
m2.

1 hús 
óselt

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Gunnlaugur
Aðst.fasteignasala

 844 6447



RÝMI TIL LEIGU!

LAUST TIL AFHENDINGAR STRAX!

EIGUM EINNIG 220 FM2 SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI OG 300 FM2 LAGERHÚSNÆÐI.

LUNDUR FASTEIGNAFÉLAG 
NÝBÝLAVEGI 8
200 KÓPAVOGUR
LUNDURFASTEIGNIR.IS

NÁNARI UPPLÝSINGAR:

Auðbrekka 
9-11 Kóp.

300 - 2000 fm
4.5 metra lofthæð, glæsi-
legt útsýni. Hentar undir 
skrifstofur, verslun og 
lagerhúsnæði.

FRÁBÆR
STAÐSETNING

AÐEINS
kr. 1.000 m2

Kistumelar 16
116 Reykjavík

165 - 280 fm bil með allt 
að 9 m lofthæð, stórar inn-
keyrsludyr, góð malbikuð  
lóð og greið aðkoma.

Aðeins 
nokkur bil 
eftir!

Sími 661-7000

NÝTT!


