
smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

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

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.isatvinna Allar atvinnuauglýsingar 

vikunnar á visir.is

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

Starfsmaður 
óskast í Vínbúðina 
Patreksfirði

Verslunarstjóri 
óskast í Vínbúðina 
Þórshöfn

Upplýsingar um störfin og umsóknir eru 
á heimasíðu Vínbúðanna, vinbudin.is

Nánari upplýsingar um starfið veita Torfi Markússon 

(torfi@intellecta.is) og Ari Eyberg (ari@intellecta.is) 
í síma 511 1225.

Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is í síðasta lagi 4. 
janúar 2016. Umsókn þarf að fylgja ferilskrá.

Allar fyrirspurnir og umsóknir verða meðhöndlaðar 

sem trúnaðarmál.

Viðskiptalausnir - ráðgjöf og hugbúnaðarþróun

Ráðgjafar

www.intellecta.is
Síðumúla 5 - 108 Reykjavík

Vegna aukinna verkefna óskar þjónustu- og ráðgjafarfyrirtæki á sviði viðskiptahugbúnaðar eftir 
að ráða reynda sérfræðinga til starfa. Um er að ræða traust fyrirtæki í fremstu röð á sínu sviði. 
Mikil áhersla er lögð góðan starfsanda, gott og jákvætt viðmót og vönduð vinnubrögð. Óskað 
er eftir einstaklingum sem búa yfir marktækri reynslu af vinnu við viðskiptahugbúnaðarlausnir 
og hafa metnað til að ná framúrskarandi árangri í starfi.

Í boði eru samkeppnishæf laun, góð vinnuaðstaða og starf hjá traustu fyrirtæki þar sem 
góður vinnuandi og samvinna eru í fyrirrúmi.

Menntunar- og hæfniskröfur: Viðskipta- og/eða menntun á sviði tölvunarfræði er æskileg. Haldgóð 
þekking og reynsla af vinnu við viðskiptakerfi. Góðir samskiptahæfileikar, skipulagshæfni og jákvætt 
viðmót eru lykilatriði.

Starfið felst í þjónustu, ráðgjöf og stjórnun verkefna tengd innleiðingu á viðskiptalausnum.

Hugbúnaðarþróun

Menntunar- og hæfniskröfur: Tölvunarfræðimenntun eða sambærilegt. Skipulögð vinnubrögð og 
góðir samstarfshæfileikar eru skilyrði. Viðkomandi þarf að geta unnið í síbreytilegu umhverfi þar sem 
frumkvæði við úrlausn verkefna skiptir miklu máli.

Starfið felst í forritun og ráðgjöf vegna viðskiptalausna.

VILT ÞÚ VINNA HJÁ 
FRAMÚRSKARANDI
FYRIRTÆKI?
Óskum eftir 
rafmagnstæknifræðingi 
eða rafmagnsiðnfræðingi 
til starfa. 
Áhugasamir hafi samband 
við Kristinn Hreinsson, 
kristinn@rafeyri.is.

FRAMÚRSKARANDI FYRIRTÆKI
2010-2014

RAFEYRI EHF - AKUREYRI - SÍMI 460 7800 - RAFEYRI@RAFEYRI.IS - WWW.RAFEYRI.IS

DI

ÚRSKARANDI FYRIR

RAFMAGNS-
TÆKNIFRÆÐINGUR
RAFMAGNS-
IÐNFRÆÐINGUR



Eggert Kristjánsson ehf. óskar að ráða öflugan sölustjóra, viðskiptastjóra og innheimtufulltrúa.

Upplýsingar veita:
Sverrir Briem 
sverrir@hagvangur.is

Inga S. Arnardóttir
inga@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á 
hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og  
með 11. janúar nk.

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

Frábær störf fyrir fólk með drifkraft og metnað

Eggert Kristjánsson ehf. er ein elsta heildverslun landsins. Fyrirtækið starfar að mestu 
í innflutningi á matvöru og er með mörg leiðandi merki á því sviði. Þar á meðal eru 
vörumerki með langa sögu og önnur sem mæta vaxandi þörf fyrir lífrænar vörur 
og ferskleika. Viðskiptavinir fyrirtækisins eru annars vegar helstu matvöruverslanir í 
landinu en einnig stóreldhús, hótel, veitingahús, skólar og opinberar stofnanir.

Sölustjóri

Við leitum að kraftmiklum einstaklingi sem getur leitt söluteymi 
fyrirtækisins í þeim mikla vexti sem er framundan en starfið felst 
í yfirumsjón með öllum sölumálum fyrirtækisins. Helstu verkefni 
eru stýring söluteymis á neytenda- og stóreldhúsamarkaði, 
tilboðsgerð, öflun nýrra viðskiptavina, gerð viðskiptasamninga, 
kynningar á vörum fyrirtækisins og þátttaka í vöruþróun. Leitað 
er að einstaklingi sem er röggsamur, talnaglöggur og fljótur að 
koma auga á viðskiptatækifæri. 
 

Hæfniskröfur:
• Reynsla af sölustjórnun
• Gott vald á íslensku og ensku
• Brennandi áhugi á sölumennsku
• Frumkvæði, útsjónarsemi og leiðtogahæfileikar
• Hæfileiki til að starfa í hóp og færni í mannlegum samskiptum
• Góð almenn tölvukunnátta áskilin
• Færni í Navision er kostur

Viðskiptastjórar

Vegna vaxandi umsvifa þurfum við að bæta við 
okkur viðskiptastjórum. Sölusvæðin geta náð til 
hvort heldur verslana eða stóreldhúsa og því er 
fjölbreyttur bakgrunnur umsækjenda kostur. Leitað 
er að söludrifnum einstaklingum með framúrskarandi 
samskiptahæfileika. Reynsla af sölustörfum fyrir 
heildverslanir er kostur en ekki skilyrði.

Innheimtufulltrúi 50% starf  

Við óskum efir að ráða reyndan aðila með þekkingu 
á Navision sem hefur tamið sér nákvæm og öguð 
vinnubrögð. Við leitum að hæfni í mannlegum 
samskiptum, góðri tölvukunnáttu og tölugleggni.

Golfsamband Íslands (GSÍ) óskar eftir að ráða framkvæmdastjóra. Framkvæmdastjóri 
Golfsambandsins ber ábyrgð á daglegum rekstri og sér til þess að þjónusta sambandsins 
sé veitt í samræmi við stefnu GSÍ. Framkvæmdastjóri undirbýr og situr stjórnarfundi og hefur 
yfirumsjón með áætlanagerð og tekjuöflun.

Upplýsingar veitir:
Sverrir Briem 
sverrir@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á 
hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og  
með 15. janúar nk.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið 
störf eigi síðar en 1. mars 2016.

Starfsferilskrá og kynningarbréf skulu 
fylgja umsókn. Öllum umsóknum 
verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu hefur verið tekin.

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

Helstu verkefni:
• Daglegur rekstur sambandsins í umboði stjórnar
• Ábyrgð á fjármálum, stefnumótun og markmiðasetningu
• Áætlanagerð, gerð ársreikninga, ársskýrslna og 
   upplýsingagjöf til stjórnar
• Öflug samskipti og samstarf við golfklúbba innan GSÍ 
   sem og erlend samskipti

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Góð reynsla af stjórnun og rekstri
• Menntun sem nýtist í starfi
• Þekking á golfíþróttinni er æskileg
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku
• Reynsla af starfi innan íþróttahreyfingar er kostur

Framkvæmdastjóri

Golfsamband Íslands er íþróttasamband rúmlega 60 golfkúbba með tæplega 17.000 félagsmenn. 
Golfsambandið hefur vaxið hratt undanfarin ár og er næststærsta sérsamband innan Íþrótta- og 
ólympíusambands Íslands. Hlutverk þess er að vera leiðandi og sameinandi afl innan golfhreyfingarinnar, 
auka útbreiðslu, efla samskipti og styðja við barna-, unglinga- og afreksstarf á Íslandi.

Við óskum landsmönnum gleðilegra jóla 
og farsældar á nýju ári.

Þökkum ánægjuleg samskipti á árinu 
sem er að líða.

Starfsmenn Hagvangs
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Hjúkrunarfræðingur óskast
Hjúkrunarfræðingur óskast til starfa við sjúkrahúsið Vog.

Vaktavinna - helgarvaktir - næturvaktir -  
starfshlutfall samkomulagsatriði.

Upplýsingar veitir  
Þóra Björnsdóttir hjúkrunarforstjóri Vogs

Netfang:thora@saa.is
Sími 824 7615

Forstöðumaður 
Umhverfismiðstöðvar

Framkvæmdadeild Akureyrarkaupstaðar óskar eftir að ráða 
metnaðarfullann, jákvæðan og drífandi einstakling til að 
takast á við spennandi og krefjandi nýtt  starf forstöðumanns 
Umhverfismiðstöðvar Akureyrar. 

Umhverfismiðstöð Akureyrar er ný stofnun sem tekur yfir 
núverandi starfsemi Framkvæmdamiðstöðvar og Strætisvagna 
Akureyrar og heyrir beint undir bæjartæknifræðing. 

Helstu verkefni eru:
• Umsjón með daglegum rekstri og stjórnun umhverfis-  

miðstöðvar.
• Umsjón með verklegum framkvæmdum. 
• Umsjón með almenningssamgöngum og ferliþjónustu.
• Stýrir rekstri og viðhaldi opinna svæða, gatna- og umferðar-

mannvirkja ásamt snjómokstri og hálkuvörnum.
• Starfsmannamál.
• Rekstar- og starfsáætlanagerð.
• Samræming verkefna og skipulag.
• Innkaup og birgðahald.
• Umsjón með aðkeyptri þjónustu.

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu 
Akureyrarbæjar, www.akureyri.is þar sem sótt er um rafrænt.

Umsóknarfrestur er til og með 22. desember 2015

www.intellecta.is

Linux kerfisrekstur
Óskum eftir að komast í samband við Linux sérfræðing sem langar að leita 
nýrra tækifæra. Starfsreynsla við Linux kerfisrekstur er skilyrði.

Mikil tækifæri í boði fyrir réttan einstakling.

Sjá nánari upplýsingar á www.intellecta.is

STARFSSVIÐ:
n Umsjón með og uppfærslur á viðhaldsáætlunum  
 flugvéla
n Afgreiðsla lofthæfifyrirmæla frá framleiðendum
n Umsjón tæknigagna sem snúa að viðvarandi   
 lofthæfi flugvéla
n Samskipti við framleiðendur flugvéla og íhluta
n Verkefnastjórnun og kostnaðareftirlit

HÆFNISKRÖFUR: 
n Próf í flugvirkjun, verkfræði eða tæknifræði
n Þekking og reynsla af viðhaldi flugvéla er kostur
n Þekking á LEAN-aðferðafræði er kostur
n Mjög góð tölvukunnátta er nauðsynleg 
n Góðir samskiptahæfileikar
n Góð enskukunnátta í bæði rituðu  
 og töluðu máli er skilyrði
n Öguð og vönduð vinnubrögð
n Frumkvæði og sjálfstæði 

Nánari upplýsingar veita: 
Unnar Sumarliðason I  unnar@its.is 
Steinunn Una Sigurðardóttir I unasig@icelandair.is 

+  Umsóknir, ásamt ferilskrá, óskast fylltar út eigi 
síðar en 3. janúar 2016.  
www.icelandair.is/umsokn 

SÉRFRÆÐINGUR Í  
VIÐHALDSÁÆTLUNUM
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Laust er til umsóknar starf sérfræðings hjá Icelandair Technical Services sem sér um:
Eftirlit og uppfærslur á viðhaldsáætlunum flugvéla (Maintenance Programmes Engineer)
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Byggingamenn athugið
Aflmót byggingafélag ehf óskar að ráða járnamenn og 

smiði vana mótauppslætti. Þurfa að geta hafið störf sem 
fyrst. Mikil vinna framundan. Nánari upplýsingar veitir  
Jóhannes, gsm: 773 8877, netfang: johannes@aflmot.is.  

Við hjá HEKLU hf óskum að ráða í eftirtaldar stöður:

Fjölbreytt störf hjá HEKU

Umsóknarfrestur 
er til og með 29. 
desember nk. 
Umsækjendur eru 
vinsamlegast beðnir 
að sækja um störf á 
heimasíðu HEKLU, 
www.hekla.is

Starfssvið:
• Viðgerðir og viðhald á bifreiðum í háum 

gæða- og tækniflokki.
• Þátttaka í námskeiðum og símenntun á  

vegum HEKLU.

 Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun á sviði bíla-, véla- eða rafmagnsviðgerða.
• Reynsla af viðgerðum á Volkswagen, Audi, Skoda og 

Mitsubishi æskileg.
• Góð íslensku-, ensku- og tölvukunnátta.
• Sjálfstæði í vinnubrögðum, metnaður og vandvirkni.
• Liðlegheit í samskiptum og létt lundarfar.
• Stundvísi og almenn reglusemi.

Bifvélavirki í Reykjanesbæ

Starfslýsing:
• Almenn dekkjaþjónusta.
• Umsjón með dekkjasölu og birgðahaldi.

 Hæfniskröfur:
• Góð reynsla af þjónustu og sölu dekkja.
• Sjálfstæð vinnubrögð, metnaður og vandvirkni.
• Góð íslensku- og tölvukunnátta.
• Liðlegheit í samskiptum og létt lundarfar.
• Stundvísi og almenn reglusemi.

Starfsmaður á hjólbarðaverkstæði á Laugavegi 170-174

Nánari upplýsingar veitir Guðmundur Kjartansson, sölu- og þjónustustjóri, í síma 590 5090 eða gk@hekla.is

Nánari upplýsingar veitir Gísli Elíasson, hópstjóri, í síma 590 5000 eða gel@hekla.is.

Rúmlega 130 manns 
starfa hjá HEKLU hf. 
en félagið er leiðandi 
fyrirtæki í innflutningi, 
sölu og þjónustu við 
nýjar og notaðar 
bifreiðar.
Félagið er með umboð 
fyrir Volkswagen, Audi, 
Skoda og Mitsubishi 
og annast þjónustu 
við þessar tegundir.
Höfuðstöðvar HEKLU 
eru við Laugaveg 170-
174 í Reykjavík.

Við ætlum að stækka við okkur á árinu 2016 og leitum 
því að starfsmönnum í eftirfarandi stöður:

- Sölustjóra
- Sölufulltrúa (tvær stöður í boði)
- Aðstoðarmann fasteignasala

Frekari upplýsingar eru að finna á heimasíðu  
Húsaskjóls fasteignasölu – www.husaskjol.is

Húsvarsla                                                                                                                                             
 (umsjón fasteigna)

Hjúkrunarheimilið Sólvangur Hafnarfirði óskar eftir að ráða 
starfsmann til að sjá um rekstur fasteig na heimilisins, auk 
þess að sinna ýmsum smáviðgerðum og þjónustu við 
starfsemina. Um 80% starfshlutfall er að ræða.

Viðkomandi þarf að vera handlaginn og hafa góða þjón-
ustulund.

Umsóknarfrestur er til 31. desember og skulu umsóknir 
sendar á netfangið: kristjan@sunnuhlid.is
Nánari upplýsingar veitir Kristján Sigurðsson,  
gsm 618 9200

Við leitum að sölumanni/bílstjóra í útkeyrslu. Kynningar, lagervinna 
og afgreiðsla eru einnig hluti af þessum störfum.  

Viðkomandi þarf  helst að vera eldri en 25 ára, snyrtilegur með ljúfa 
framkomu, vera nákvæmur og eiga auðvelt með mannleg samskipti. 
Vinnutími er að mestu frá 09-17, en er stundum teygjanlegur.  

Umsóknir sendast á Sgunnbj@simnet.is merkt: Starf-Snyrtivörur

Snyrtivöruheildssala leitar 
eftir samviskusömu og 
áreiðanlegu starfsfólki.

Vélstjóri
Melnes ehf óskar eftir að ráða Vélstjóra til 

starfa á Særif SH 25. 

Særif SH er 30 brl á línuveiðum með 377 KW aðalvél og vél 
útbúið. Um er að ræða dagróðra frá vestanverðu landinu. 
Kvótastaða bátsins er góð sem og tekjumöguleikar.

Vélstjóri sér um vélgæslu, viðhald, almennri vinnu á dekki 
bátsins og annað sem til fellur og þarf að sinna. Staðan er 
laus strax. Krafist er réttinda VVY1 og tilskilinna námskeiða 
frá slysavarnaskóla Sjómanna.

Melnes ehf. Rifi, Snæfellsbæ.

Umsóknir og upplýsingar um starfið veitir Arnar í síma  
772-2266, freyjubrunnur@gmail.com

FORSTÖÐUMAÐUR 
ÞJÓÐHAGSVARÚÐAR

  Fjármálaeftirlitið leitar að öflugum 
einstaklingi í starf forstöðumanns 
yfir teymi þjóðhagsvarúðar á 
greiningasviði 

FJÁRMÁLAEFTIRLITIÐ
THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY, ICELAND

Starfið felur í sér umsjón með einingu sem hefur það hlutverk að greina kerfisáhættu og þróun á fjármálamörkuðum 
og miðla þeim upplýsingum út á við og til annarra starfseininga Fjármálaeftirlitsins. Einnig gerir teymið tillögur um 
breytingar á lögum og mótar reglur og leiðbeiningar er varða stýringu áhættu á fjármálamarkaði. 

Starfssvið
• Ábyrgð á greiningu markaða og gerð álagsprófa
• Mat á fjármálastöðugleika og kerfisáhættu
• Umsjón með gerð og framkvæmd verkáætlunar
• Ábyrgð á framsetningu og miðlun upplýsinga
• Ábyrgð á daglegum rekstri og mótun liðsheildar
• Þátttaka í stefnumótun og áætlanagerð
• Þátttaka í innlendu og erlendu samstarfi

Menntunar- og hæfnikröfur
• Framhaldsmenntun á háskólastigi eða mikil reynsla sem nýtist í starfi, einkum á sviði fjármála eða hagfræði
• Viðeigandi þekking á fjármálamörkuðum og áhrifaþáttum fjármálastöðugleika nauðsynleg
• Rík greiningarhæfni og þekking á gerð álagsprófa
• Reynsla af stjórnun æskileg
• Lipurð í mannlegum samskiptum og hæfni til að vinna með öðrum
• Frumkvæði, ábyrgð, heiðarleiki og metnaður í starfi
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku sem og í miðlun upplýsinga

Frekari upplýsingar veita Jón Þór Sturluson, aðstoðarforstjóri (jonthor@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 5. janúar 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. Ábendingahnappinn má finna á 

www.barnaheill.is



JMJ-Tækni
Suðumaður óskast
JMJ-Tækni ehf. óskar eftir að ráða mann til starfa við 
suðu á ryðfríu stáli 
Menntunar og hæfniskröfur:
• Æskilegt að viðkomandi sé lærður járnsmiður, 

vélsmiður eða hafi suðuréttindi og góða reynslu af 
suðu á ryðfríu stáli

• Reglusemi, Jákvæðni og góðir samstarfshæfileikar
Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Nánari upplýsingar um starfið veita Jón Ólafur í 
síma 820-4146 eða Jón Magnús í síma 899-5862

Tekið er á móti umsóknum ásamt ferilskrá á 
netfangið jmj@jmj.is   

JMJ-tækni ehf. • Gjótuhraun 3 • 220 Hafnarfjörður    

Starf sérfræðings á sviði  
stefnumótunar og fjármála 

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið auglýsir starf sér-
fræðings á sviði stefnumótunar og fjármála en starfið 
er á skrifstofu fjármála og rekstrar. Um er að ræða 
fullt starf.

Meginverkefni sérfræðings er að vinna að stefnumótun 
í málaflokkum ráðuneytisins í samstarfi við fagskrif-
stofur ráðuneytisins og með aðkomu stofnana sem 
heyra undir ráðuneytið. Sérfræðingurinn mun einnig 
starfa við önnur verkefni skrifstofunnar s.s. við fjár-
lagagerð, kostnaðarmat lagafrumvarpa og reglugerða 
og eftirlit með rekstri stofnana auk annarra verkefna. 
Sérfræðingurinn þarf að vera lausnamiðaður, hafa 
góða skipulagshæfni og sýna sjálfstæði og frumkvæði í 
starfi. Hann þarf að búa yfir framúrskarandi samskipta-
hæfni og getu til að ávinna sér traust samstarfsaðila.

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Háskólamenntun í viðskiptafræði þar sem  
 framhaldsmenntun er kostur.
• Þekking og reynsla af stefnumótun og þróunar-  
 og breytingaverkefnum.
• Þekking og reynsla af verkefnastjórnun auk  
 hæfileika til að taka þátt í og leiða teymisvinnu.
• Góð Excel kunnátta.
• Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu. 
• Gott vald á íslensku í ræðu og riti. 
• Góð enskukunnátta auk þess sem vald á einu  
 Norðurlandamáli er kostur. 
• Gagnrýnin og lausnamiðuð hugsun, skipulags- 
 hæfni, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Félags háskóla-
menntaðra starfsmanna Stjórnarráðsins. Áhugasamir 
einstaklingar, án tillits til kyns, eru hvattir til að sækja 
um. Umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að umsókn-
arfrestur rennur út, sbr. 2. gr. reglna nr. 464/1996, um 
auglýsingar á lausum störfum með síðari breytingum.

Umsóknarfrestur er til og með 5. janúar 2016. 

Umsækjendur eru beðnir um að senda umsókn sína 
til umhverfis- og auðlindaráðuneytisins, 
Skuggasundi 1, 101 Reykjavík eða rafrænt á  
postur@uar.is. Öllum umsóknum verður svarað þegar 
ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá 
og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu 
umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi 
í starfið. Nánari upplýsingar um starfið veitir Stefán 
Guðmundsson, skrifstofustjóri í umhverfis- og auð-
lindaráðuneytinu (stefan.gudmundsson@uar.is).

Heilbrigðisstofnun Norðurlands (HSN) auglýsir eftir tveimur 
læknum á starfs stöðina á Blönduósi.   

Auglýst er 100% staða yfirlæknis

Leitað er eftir öflugum einstaklingi sem er tilbúinn til að vinna að frekari uppbyggingu og þróun þjónustu á starfssvæðinu. 
Næsti yfirmaður er framkvæmdastjóri lækninga.

Auglýst er eftir lækni í 100% stöðu. Næsti yfirmaður er yfirlæknir á starfstöð.

Tekið er á móti rafrænum umsóknum á heimasíðu stofnunarinnar www.hsn.is eða á síðunni http://www.starfatorg.is/
Umsókn skal fylgja náms- og starfsferilsskrá. Leggja skal fram staðfest afriti af opinberu starfsleyfi ásamt upplýsingum um 
læknismenntun, læknisstörf og vísinda- og rannsóknarstörf. 
Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast í tvíriti til mannauðsstjóra HSN, Hafnarstræti 99, 600 Akureyri.

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og Læknafélags Íslands.
Umsóknarfrestur um störfin eru til 25. janúar 2016 og eru störfin veitt skv. nánara samkomulagi.

Nánari upplýsingar um störfin veita:
Örn Ragnarsson, framkvæmdastjóri lækninga HSN í síma 455-4000 eða orn.ragnarsson@hsn.is og Þórhallur Harðarson,  
mannauðsstjóri í síma 892-3091 eða thorhallur.hardarson@hsn.is  

Aðgengi að tölvu og aðstoð við innskráningu umsókna stendur til boða.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Íslenskt lækningaleyfi og sérfræðileyfi, æskilegt sérfræðileyfi  
 í heimilislækningum
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum og jákvæðni
• Faglegur metnaður í starfi og árangursmiðuð viðhorf
• Áreiðanleiki, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Menntun og eða reynsla af stjórnun er æskileg
• Reynsla og hæfileiki til að vinna í teymi
• Ökuleyfi

Stofnunin óskar meðmæla.

Helstu verkefni:
• Ábyrgist skipulag læknisþjónustu, bæði dag- og vaktþjónustu 
• Ber faglega og rekstrarlega ábyrgð 
• Almennar lækningar og heilsuvernd
• Vaktþjónusta í héraði 
• Læknisþjónusta á sjúkra- og hjúkrunardeildum
• Kennsla starfsfólks og nema
• Þróun og teymisvinna
• Þverfagleg samvinna innan og utan starfstöðvar

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Íslenskt lækningaleyfi, sérfræðileyfi í heimilislækningum er 
æskilegt 
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum og jákvæðni
• Faglegur metnaður í starfi og árangursmiðuð viðhorf
• Áreiðanleiki, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Menntun og eða reynsla af stjórnun er æskileg
• Reynsla og hæfileiki til að vinna í teymi
• Ökuleyfi

Stofnunin óskar meðmæla.

Helstu verkefni:
• Almennar lækningar og heilsuvernd
• Vaktþjónusta í héraði 
• Læknisþjónusta á sjúkra- og hjúkrunardeildum
• Kennsla starfsfólks og nema
• Þróun og teymisvinna
• Þverfagleg samvinna innan og utan starfstöðvar

Heilbrigðisstofnun Norðurlands tók til starfa þann 15. október 2014 við sameiningu heilbrigðisstofnana á Norðurlandi 
annarra en Sjúkrahússins á Akureyri og nokkurra hjúkrunar- og dvalarheimila.

 
Þær heilbrigðisstofnanir sem mynduðu Heilbrigðisstofnun Norðurlands voru eftirfarandi stofnanir:

Heilbrigðisstofnun Þingeyinga, Heilsugæslan á Akureyri, Heilsugæslan á Dalvík, Heilbrigðis-stofnunin Fjallabyggð, 
Heilbrigðisstofnunin Sauðárkróki og Heilbrigðisstofnunin Blönduósi.

Starfsemi Heilbrigðisstofnunar Norðurlands nær því frá Blönduós í vestri til Þórshafnar í austri. 
Á upptökusvæðinu búa um 35.000 manns og starfsmannafjöldi er rúmlega 520 talsins. 

Heildarvelta HSN er um ríflega 4,8 milljarðar króna. 

Heilbrigðisstofnun Norðurlands veitir heilsugæsluþjónustu, sjúkrahúsþjónustu auk öldrunarþjónustu í formi hjúkrunar- og dvalarrýma. 
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Forritari

Háskóli Íslands óskar eftir að ráða forritara. Um er að ræða fullt starf í hug- 
búnaðarþróunardeild. Nýr starfsmaður verður hluti af öflugu hugbúnaðarteymi 
sem þróar fjölbreyttar og sérhæfðar hugbúnaðarlausnir fyrir háskólasamfélagið. 
Mögulegt er að sinna starfinu utan Reykjavíkursvæðisins.

Starfssvið 
• Forritun og rekstur innri vefs sem gengur 

undir nafninu UGLA og er í notkun hjá 
Háskóla Íslands, Háskólanum á Akureyri, 
Landbúnaðarháskóla Íslands og 
Háskólanum á Hólum. 

• Þarfagreining og ráðgjöf varðandi 
hugbúnaðarþróun fyrir háskólasamfélagið.

Umsóknarfrestur er til 16. janúar 2016.
Sjá nánar á www.hi.is/laus_storf. 

Hæfniskröfur 
• Þjónustumiðað hugarfar. 
• Þekking á vefforritun (PHP, HTML, CSS, JavaScript, ...) 
• Þekking á notkun gagnagrunna. 
• Háskólamenntun í tölvunarfræði og/eða reynsla af 

hugbúnaðarþróun. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ragnar Stefán 
Ragnarsson í síma 525 4221, ragnarst@hi.is. 
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OKKUR VANTAR 
VIÐGERÐARMANN

Við leitum að starfskrafti með reynslu  
og góða hæfni til vinnuvélaviðgerða.  
Menntun í faginu er mikill kostur en  
ekki skilyrði

Umsóknir sendist á ss@velafl.is  
Umsóknarfrestur er til 8. jan 2016.

Rauðhellu 11  |  220 Hafnarfirði  |  S: 575 2400  |  www.velafl.is

www.gardabaer.is

STÖRF HJÁ GARÐABÆ

Álftanesskóli
 • Kennari í náttúrufræði og 
  samfélagsgreinum í 7. – 10. bekk
 
Sjálandsskóli
 • Námsráðgjafi í 50% stöðu
 
Náttúruleikskólinn Krakkakot
 • Matráður
 • Aðstoðarmatráður
 
Fjölskyldusvið
 • Stuðningur við ungan mann, 
  heima og í skóla
 
Samkvæmt jafnréttisáætlun Garðabæjar eru 
allir hvattir til að sækja um - karlar jafnt sem 
konur

Hjúkrunarheimilið Eir óskar eftir 
sjúkraliðum á morgun, kvöld og 

helgarvaktir
Sjúkraliðar óskast á 4. hæð Eirar hjúkrunarheimilis. Deildin 
sinnir m.a. hvíldarinnlögnum og brotaendurhæfingu í 
samvinnu við Landspítalann.

Upplýsingar veita Erla Sigtryggsdóttir deildarstjóri og  
Edda Björk Arnardóttir mannauðsstjóri í síma 522 5700. 

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

Eir hjúkrunarheimili
Hlíðarhúsum 7, 112 Reykjavík                   
Sími 522 5700

Luxor er sérhæfð tækjaleiga og -sala fyrir 
viðburði, tónleika, leikhús og sjónvarps-
iðnaðinn. Við leitum að metnaðarfullum 
og vönduðum einstaklingi í fullt starf 
í bókhaldsdeild okkar.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf 
sem fyrst.

Helstu verkefni:
Bókun kostnaðarreikninga
Kostnaðareftirlit
Bókun inn- og útgreiðslna
Aðstoð við innheimtu
Önnur bókhaldstengd störf eftir þörfum

~
~
~
~
~

Helstu  kröfur:
Þekking og haldbæra reynsla af bókhaldi er skilyrði
Gott vald á ensku og íslensku
Haldbær þekking á Navision

~
~
~

Umsóknir sendist til Luxor á bragi@luxor.is eða  
Luxor, 
Skipholt 33 - bakhús, 
105 Reykjavík, 

UMSÓKNIR BERIST FYRIR 4.1.2016.

Vegna aukinnar framleiðslu fyrirtækisins óskum við eftir 
að ráða starfsmann í sölu- og markaðssetningu á laxi.

Starfssvið:
• Sala	og	markaðssetning
• Samskipti	við	viðskiptavini	og	reikningagerð
• Samstarf	við	söluteymi
• Eftirfylgni	við	sölu	auk	annarra	starfa,	m.a.	tollafgreiðsla
• Innkaup	og	skipulag	vöruflutninga

Hæfniskröfur:
• Viðskipta-	og	markaðsfræði	eða	menntun	tengd	sjávarútvegi
• Reynsla	tengd	sjávarútvegi	er	æskileg
• Sjálfstæð	vinnubrögð	og	góðir	samskiptahæfileikar
• Góð	enskukunnátta

Umsóknarfrestur er til 21. desember 2015.

Umsóknir sendist á Kristínu Helgadóttur  
starfsmannastjóra á umsoknir@fjardalax.is

Fjarðalax var stofnað árið 2009 en fyrirtækið 

elur lax í Arnarfirði, Patreksfirði og Tálknafirði. 

Fjarðalax hefur frá upphafi framleitt umhverfis-

vænan lax í kynslóðaskiptu eldi. 

Kynslóðaskipt eldi felur í sér að hver kynslóð er 

alin í sjó í rúmlega tvö ár og síðan er fjörðurinn 

hvíldur í tæpt ár. Fjarðalax notar engin eiturefni 

eða aflúsunarefni við eldið.

Fjarðalax hefur hlotið umhverfis- og gæðavott-

unina BAP, Best Aquaculture Practices, 

ásamt IMO vottun fyrir Whole Foods Market í 

Bandaríkjunum. 

Umhverfisvöktun, rannsóknir og gæðastýring 

eru lykilþættir í rekstri fyrirtækisins.

Spennandi sölu- og markaðsstarf 
í boði hjá Fjarðalaxi í Reykjavík

Fjarðalax	ehf.
Grandagarði	14
101	Reykjavík

www.fjardalax.is
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Aðstoðarmaður bakara eða  
bakaranemi óskast

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

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

Pantone
Black

Pantone
021 CV

kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Leikskólakennari í tímabundið starf í   
 leikskólann Dal

· Deildarstjóri í leikskólann Austurkór

· Leikskólakennari í leikskólann Núp

Grunnskólar

· Skólaliði í dægradvöl í Vatnsendaskóla

· Íþróttakennari óskast í Smáraskóla

· Stuðningsfulltrúi í námsver í Kópavogsskóla

· Skólaliði í dægradvöl í Kópavogsskóla

· Skólaliðar í dægradvöl í Hörðuvallaskóla

· Íslenskukennari í Hörðuvallaskóla

· Forfallakennari í Salaskóla

· Skólaliðar í dægradvöl í Salaskóla

· Starfsmaður á bókasafn í Kársnesskóla

· Stuðningsfulltrúi í Kársnesskóla

Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt 
á heimasíðunni www.kopavogur.is þar 
sem jafnframt má finna fleiri störf og nánari 
upplýsingar. 

Þarftu að ráða starfsmann?

RÁÐUM EHF • Sími 519 6770 • www.radum.is • radum@radum.is

 Ráðum sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf. 
Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum 
lausnir sem henta hverjum viðskiptavini.

 
 

 

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Áhættustjóri Íbúðalánasjóður Reykjavík 201512/1336
Sálfræðingur Landspítali, geðsvið Reykjavík 201512/1335
Lögreglumaður Lögreglustjórinn á Norðurlandi eystra Þórshöfn 201512/1334
Sérfræðingar í heimilislækningum Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201512/1333
Forritari HÍ, Hugbúnaðarþróunardeild Reykjavík 201512/1332
Lektor í tannfyll.- og tannsjúkd.fr. HÍ, Heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201512/1331
Verkefnastjóri Endurmenntun Háskóla Íslands Reykjavík 201512/1330
Lagerstarfsmaður ÁTVR, Vínbúðin  Reykjavík 201512/1329
Sérfræðingur Umhverfis- og auðlindaráðuneytið Reykjavík 201512/1328
Löglærður fulltrúi Sýslumannsembættið á Austurlandi Eskifjörður 201512/1327
Landamæravörður, sumarstörf Lögreglustjórinn á Suðurnesjum Keflavíkurflugv. 201512/1326
Landamæravörður Lögreglustjórinn á Suðurnesjum Keflavíkurflugv. 201512/1325
Heilsugæsluritari Heilsugæslan Efstaleiti Reykjavík 201512/1324
Löglærður fulltrúi Sýslum.embættið á Norðurl. eystra Siglufj./Dalvík 201512/1323
Heilsugæsluritari Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201512/1322
Lögfræðingur Innanríkisráðuneytið Reykjavík 201512/1321
Hjúkrunarfræðingur á sjúkradeild Heilbrigðisstofnun Vesturlands Stykkishólmur 201512/1320
Læknir Heilbrigðisstofnun Norðurlands Blönduós 201512/1319
Yfirlæknir Heilbrigðisstofnun Norðurlands Blönduós 201512/1318
Sjúkraliði á sjúkradeild Heilbrigðisstofnun Vesturlands Hvammstangi 201512/1317
Framhaldsskólakennari Fjölbrautaskóli Vesturlands Akranes 201512/1316
Forstöðumaður þjóðhagsvarúðar Fjármálaeftirlitið Reykjavík 201512/1315
Geislafræðingur/lífeindafræðingur Landspítali, röntgendeild Reykjavík 201512/1314
Yfirlæknir Landspítali, móttökugeðdeild 33C Reykjavík 201512/1313
Aðstoðarverslunarstjóri safnbúða Þjóðminjasafn Íslands Reykjavík 201512/1312
Sérfræðingur Menntamálastofnun Reykjavík 201512/1311
Fulltrúi á fjárhagsdeild Vegagerðin Akureyri 201512/1310

Kynningarmiðstöð íslenskrar 
mynd listar óskar eftir að 
ráða framsækinn og dugmikinn 
einstakling í 50% stöðu 
verkefnastjóra Ná
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OKKUR VANTAR 
VIÐGERÐARMANN

Við leitum að starfskrafti með reynslu  
og góða hæfni til vinnuvélaviðgerða.  
Menntun í faginu er mikill kostur en  
ekki skilyrði

Umsóknir sendist á ss@velafl.is  
Umsóknarfrestur er til 8. jan 2016.

Rauðhellu 11  |  220 Hafnarfirði  |  S: 575 2400  |  www.velafl.is

Lagerstarfsmaður óskast!

Starfssvið: Afgreiðsla og tiltekt af lager. Vörumóttaka og önnur tilfallandi störf.

Hæfniskröfur: Nákvæm og vönduð vinnubrögð. Viðkomandi þarf að vera góður í mannlegum 

samskiptum og vera stundvís. Lyftarapróf er kostur en ekki skilyrði.

Umsóknarfrestur er til: 23.12. 2015  

Vinnutími: 9.00 - 18.00 alla virka daga.

Launakjör: Samkomulag.

Starfið er laust nú þegar - nánari upplýsingar gefur 
starfsmannastjóri Tengis - Árni Birgisson

Umsóknir óskast sendar á atvinna@tengi.is

Opið virka daga frá   8 -18   laugardaga frá  10 -15 • www. tengi.is • tengi@tengi.is

Smiðjuvegi  76   •   Kópavogi   •   Sími 414 1000   •  Baldursnesi    6   •   Akureyri   •   Sími 414 1050     

símsvörun og móttaka í 
versLun okkar í kópavogi óskast!

Við leitum að skemmtilegum, skipulögðum og jákvæðum aðila sem er lipur 
í mannlegum samskiptum. Á vinnustaðnum er skemmtilegt andrúmsloft og 
góður starfsandi.  
Starfssvið: Símsvörun. Svara tölvupósti og flokka póst. Móttaka viðskiptavina og símavarsla 

sem og önnur tilfallandi skrifstofustörf.

Umsóknarfrestur er til: 23.12. 2015  

Vinnutími: 13.00 - 17.00 alla virka daga. 50% starfshlutfall.

Starfið er laust nú þegar - nánari upplýsingar gefur 
starfsmannastjóri Tengis - Árni Birgisson
Umsóknir óskast sendar á atvinna@tengi.is
 

Opið virka daga frá   8 -18   laugardaga frá  10 -15 • www. tengi.is • tengi@tengi.is

Smiðjuvegi  76   •   Kópavogi   •   Sími 414 1000   •  Baldursnesi    6   •   Akureyri   •   Sími 414 1050     

Styrkir úr þróunarsjóði 
innflytjendamála 2015-2016

Innflytjendaráð auglýsir eftir umsóknum um styrki 
úr þróunarsjóði innflytjendamála. Tilgangur sjóðsins 
er að efla rannsóknir og þróunarverkefni á sviði inn-
flytjendamála með það að markmiði að auðvelda 
gagnkvæma aðlögun innflytjenda og íslensks sam-
félags. Að þessu sinni verður sérstök áhersla lögð á 
eftirfarandi viðfangsefni: 
• Rannsóknar- og þróunarverkefni sem leggja  
 áherslu á mannauðinn sem býr í innflytjendum og  
 þann styrk sem innflytjendur færa íslensku sam 
 félagi. Rannsóknar- og þróunarverkefni sem stuðla 
 að virkri þátttöku innflytjenda í samfélaginu og  
 auka sýnileika þeirra.

Önnur rannsóknar- og þróunarverkefni koma einnig 
til álita.

Styrkir verða veittir félögum, samtökum og opin-
berum aðilum og eru félags- og hagsmunasamtök 
innflytjenda sérstaklega hvött til þess að sækja um. 

Einstaklingum verða að jafnaði einungis veittir 
styrkir til rannsókna. Til ráðstöfunar eru 10 milljónir 
króna. Styrkir geta numið að hámarki 75% af áætl-
uðum heildarkostnaði verkefnis. Unnt er að sækja 
um bæði á íslensku og ensku. 

Umsóknarfrestur er til og með 22. janúar 2016. 
Vakin er sérstök athygli á að umsækjendum er gert að 
sækja um á rafrænu formi á eyðublaðavef Stjórnar-
ráðsins (http://minarsidur.stjr.is). 

Vísað er á nánari upplýsingar um þróunarsjóðinn á 
vef velferðarráðuneytisins, meðal annars reglur þró-
unarsjóðs innflytjendamála með nánari upplýsingum 
um skilyrði fyrir styrkveitingum. Einnig er bent á 
framkvæmdaáætlun í málefnum innflytjenda.  

Nánari upplýsingar eru veittar í velferðarráðuneyt-
inu í síma 545 8100 og með tölvupósti á netfangið 
postur@vel.is. Trúnaðar er gætt við meðferð allra 
umsókna.

Velferðarráðuneytinu, 19. desember 2015
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Kynningarmiðstöð íslenskrar 
mynd listar óskar eftir að 
ráða framsækinn og dugmikinn 
einstakling í 50% stöðu 
verkefnastjóra Ná
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Auk reglugerðarinnar er vísað til sérstakra úthlutunarreglna 
í neðanskráðum byggðalögum sbr. auglýsingu nr. 1054/2013 í 
Stjórnartíðindum.

Endurauglýst er eftir umsóknum fyrir neðanskráð byggðarlög:
Akureyrarbæ (Grímsey og Hrísey)

Umsóknum skal skilað til Fiskistofu ásamt samningi við 
vinnsluaðila, á eyðublöðum sem er að finna á heimasíðu 
stofnunarinnar (fiskistofa.is), og þar eru ofangreindar reglur 
einnig aðgengilegar.   

Umsóknarfrestur er til og með 16. desember 2013.
 

Fiskistofa, 29. nóvember 2013.

Auglýsing vegna úthlutunar byggðakvóta á 
fiskveiðiárinu 2013/2014 sbr. reglugerð um úthlutun  

byggðakvóta til fiskiskipa nr. 665, 10. júlí 2013

Auglýsing vegna úthlutunar 
byggðakvóta á fiskveiðiárinu 
2015/2016 sbr. reglugerð um  

úthlutun byggðakvóta til fiski
skipa nr. 605, 3. júlí 2015

Auk reglugerðarinnar er vísað til sérstakra  
úthlutunarreglna í neðanskráðum byggðalögum  

sbr. auglýsingu nr. 1118/2015 í Stjórnartíðindum.

Fiskistofa auglýsir eftir umsóknum um 
byggðakvóta til fiskiskipa fyrir:

Stykkishólm
Vesturbyggð (Bíldudalur)
Súðavíkurhrepp (Súðavík)

Umsóknum skal skilað til Fiskistofu ásamt samningi við 
vinnsluaðila, á eyðublöðum sem er að finna á heimasíðu 

stofnunarinnar (fiskistofa.is), og þar eru ofangreindar 
reglur einnig aðgengilegar.   

Umsóknarfrestur er til og með 4. janúar 2016.

Fiskistofa, 18. desember 2015.

 

ÚTBOÐ GRU-01 
TENGIVIRKI GRUNDARFIRÐI 

BYGGINGARVIRKI 
Landsnet óskar eftir tilboðum í jarðvinnu, byggingu og full-
naðarfrágang byggingar og plans fyrir tengivirki í Grundarfirði 
í samræmi við útboðsgögn GRU-01.

Verkið felur í sér að klára jarðvinnu og byggja hús úr steypu 
og stáli yfir stjórnrými, rofabúnað og spenni. Húsið er steypt 
að undanskildu þaki yfir rofa- og spennarými sem byggt er úr 
stáli.  Húsið verður einangrað að hluta. Rýmin verða sambyggð 
á einni hæð. Stjórnkerfarými er rúmlega 100 m2, spenna og 
rofarými eru rúmlega 160 m2 og bílaplan er um 800 m2. 

Helstu verkliðir eru:
• Jafna undir sökkla, fylla inn í grunn og fullnaðarfrágangur 

bílaplans. 
• Steypa sökkla og gólfplötur, veggi og plötu yfir stjórnkerfa-
 rými. 
• Reisa þak yfir rofa- og speannasal úr stálvirki og klæða 
 með samlokueiningum.
• Einangra stjórnbúnaðarhús að utan og klæða.
• Leggja lagnakerfi fyrir húsið.
• Fullnaðarfrágangur utan- og innanhúss.
• Fullnaðarfrágangur á lóð og plönum.

Verkinu skal að fullu lokið 14. október 2016.

Útboðsgögn eru afhent rafrænt í útboðskerfi Landsnets.  
Nánari upplýsingar hvernig nálgast skal útboðsgögn má 
finna á www.utbodsvefur.is og www.landsnet.is frá og með 
þriðjudeginum 22. desember 2015.

Tilboðum skal skila til móttöku Landsnets, Gylfaflöt 9, 
112 Reykjavík fyrir kl. 14:00 mánudaginn 25. janúar 2016, 
þar sem þau verða opnuð, að viðstöddum þeim bjóðendum 
sem þess óska.

Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
• Dalskóli 1. áfangi, leiksskóli nýbygging. Frágangur inni,   
 útboð nr. 13636.
• FORVAL – Hönnun: Miklabraut við Rauðagerði.   
 Strætórein og hljóðvarnir. nr. 13640.

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

Styrkir úr þróunarsjóði 
innflytjendamála 2015-2016

Innflytjendaráð auglýsir eftir umsóknum um styrki 
úr þróunarsjóði innflytjendamála. Tilgangur sjóðsins 
er að efla rannsóknir og þróunarverkefni á sviði inn-
flytjendamála með það að markmiði að auðvelda 
gagnkvæma aðlögun innflytjenda og íslensks sam-
félags. Að þessu sinni verður sérstök áhersla lögð á 
eftirfarandi viðfangsefni: 
• Rannsóknar- og þróunarverkefni sem leggja  
 áherslu á mannauðinn sem býr í innflytjendum og  
 þann styrk sem innflytjendur færa íslensku sam 
 félagi. Rannsóknar- og þróunarverkefni sem stuðla 
 að virkri þátttöku innflytjenda í samfélaginu og  
 auka sýnileika þeirra.

Önnur rannsóknar- og þróunarverkefni koma einnig 
til álita.

Styrkir verða veittir félögum, samtökum og opin-
berum aðilum og eru félags- og hagsmunasamtök 
innflytjenda sérstaklega hvött til þess að sækja um. 

Einstaklingum verða að jafnaði einungis veittir 
styrkir til rannsókna. Til ráðstöfunar eru 10 milljónir 
króna. Styrkir geta numið að hámarki 75% af áætl-
uðum heildarkostnaði verkefnis. Unnt er að sækja 
um bæði á íslensku og ensku. 

Umsóknarfrestur er til og með 22. janúar 2016. 
Vakin er sérstök athygli á að umsækjendum er gert að 
sækja um á rafrænu formi á eyðublaðavef Stjórnar-
ráðsins (http://minarsidur.stjr.is). 

Vísað er á nánari upplýsingar um þróunarsjóðinn á 
vef velferðarráðuneytisins, meðal annars reglur þró-
unarsjóðs innflytjendamála með nánari upplýsingum 
um skilyrði fyrir styrkveitingum. Einnig er bent á 
framkvæmdaáætlun í málefnum innflytjenda.  

Nánari upplýsingar eru veittar í velferðarráðuneyt-
inu í síma 545 8100 og með tölvupósti á netfangið 
postur@vel.is. Trúnaðar er gætt við meðferð allra 
umsókna.

Velferðarráðuneytinu, 19. desember 2015

BYLTA, ÍÞRÓTTAHÚS Á 
BÍLDUDAL STÆKKUN

Dagsetning opnunar: 8. janúar 2016  kl. 14:00
Vesturbyggð óskar eftir tilboðum í verkið „Bylta, 
íþróttahús á Bíldudal - stækkun“. 

Um er að ræða viðbyggingu við núverandi búningsaðstöðu 
íþróttahússins Byltu á Bíldudal.  Húsið er lengt til sitthvorrar 
áttar, í öðrum endanum er salerni fyrir tjaldsvæði og líkams-
ræktaraðstaða, 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, 8.janúar 2016 klukkan 14:00 að viðstöddum 
þeim bjóðendum sem þess óska.

ÚTBOÐ
Húnaþing vestra óskar eftir tilboðum í verkið
Söfnun og flutningur úrgangs og þjónusta við gámastöð 
2016-2021.

Verkið fellst í tæmingu á sorp- og endurvinnsluílátum
við heimili og á gámastöð, leigu gáma og flutningi til
afsetningar.

Útboðsgögn fást hjá EFLU verkfræðistofu, Höfðabakka 9 
frá og með 22. desember 2015 með skráningu á 
samskiptaaðila bjóðanda í útboði. 

Opnun tilboða: 12. febrúar 2016 kl. 11:00 hjá
EFLU verkfræðistofu, Höfðabakka 9.

FYRIRTÆKI TIL SÖLU
Rekstur Fatahreinsunar Húsavíkur sf. er til sölu.

Um er að ræða allan tækjabúnað, bíla og fylgihluti sem 
nauðsynlegir eru til rekstrar fatahreinsunar og þvottahúss 
auk mikils magns af líni til útleigu. Einnig kemur til greina að 
selja húsnæði fyrirtækisins.

Fatahreinsun Húsavíkur er fjölskyldufyrirtæki sem hefur 
verið rekið í rúm 20 ár. Reksturinn hefur vaxið og dafnað 
undanfarin ár í tengslum við mikla aukningu í ferðaþjónustu 
og nú er komin á fullt atvinnuuppbygging á Bakka við Húsa-
vík sem eflaust á eftir að hafa veruleg áhrif á Húsavík og 
nærsveitir. Heimamenn horfa jákvæðum augum til framtíðar 
og vaxandi möguleika til enn frekari atvinnuuppbyggingar. 
Það er því nokkuð víst að fyrirtæki eins og Fatahreinsun 
Húsavíkur á bjarta framtíð í höndum dugmikilla einstaklinga 
og/eða samhentrar fjölskyldu. 

Hafir þú áhuga á kynna þér þetta tækifæri betur þá  
vinsamlegast sendu tölvupóst á fatahreinsun@simnet.is  
eða hringdu í Sigurð í síma 894-1486



Góð 3ja herbergja íbúð með 
sérinngang ásamt bílskúr. 
Mjög fallegt útsýni frá stofu. 
Íbúðin er á tveimur hæðum 
og skiptist í forstofu, stofu, 
eldhús og snyrtingu á efri 
hæð. Neðri hæð skiptist í hol, 
tvö svefnherbergi og baðherbergi með þvottaherbergi innaf.  
Stutt í skóla og alla helstu þjónustu.   
Hringið og bókið skoðun hjá Hilmari í síma 824 9098.  
Sýni samdægurs. V. 33,9 m. 8862

Brekkubyggð 9 - 210 Garðabæ

Sala fasteigna frá

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

Sala fasteigna frá

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

Hilmar Þór Hafsteinsson
Löggiltur fasteignasali

sími: 824-9098

Til sölu eignarlóðir á besta stað í suðurbyggð Selfossar.

Svæðið er vel skipulagt íbúðarsvæði með frágengnum 
götum og gangstéttum og lagnir eru inn á lóðir. 

Heimtaugar eru að mestu komnar.

Lóðirnar seljast sem ein heild og í boði er að kaupa 
eignarhaldsfélagið sem á þær.

70 lóðir í 8 raðhúsalengjum,  
(miðað er við að húsin séu á einni hæð) við Gráhellu.

12 einbýlishúsalóðir í stærðum 950-1180 fm, 
(nýtingarhlutfall 0,35 f. hús á einni hæð) við Hraunhellu.

Um er að ræða eignarlóðir sem eru strax byggingarhæfar. Gatnagerðargjöld fullgreidd.

Nánari upplýsingar og afhendingu gagna má fá hjá:

Jón Rafn Valdimarsson, lögg. fasteignasali
jon@miklaborg.is sími: 695 5520

Gráhella – Selfoss

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

www.miklaborg.iswww.miklaborg.is

FYRIRTÆKI TIL SÖLU
Rekstur Fatahreinsunar Húsavíkur sf. er til sölu.

Um er að ræða allan tækjabúnað, bíla og fylgihluti sem 
nauðsynlegir eru til rekstrar fatahreinsunar og þvottahúss 
auk mikils magns af líni til útleigu. Einnig kemur til greina að 
selja húsnæði fyrirtækisins.

Fatahreinsun Húsavíkur er fjölskyldufyrirtæki sem hefur 
verið rekið í rúm 20 ár. Reksturinn hefur vaxið og dafnað 
undanfarin ár í tengslum við mikla aukningu í ferðaþjónustu 
og nú er komin á fullt atvinnuuppbygging á Bakka við Húsa-
vík sem eflaust á eftir að hafa veruleg áhrif á Húsavík og 
nærsveitir. Heimamenn horfa jákvæðum augum til framtíðar 
og vaxandi möguleika til enn frekari atvinnuuppbyggingar. 
Það er því nokkuð víst að fyrirtæki eins og Fatahreinsun 
Húsavíkur á bjarta framtíð í höndum dugmikilla einstaklinga 
og/eða samhentrar fjölskyldu. 

Hafir þú áhuga á kynna þér þetta tækifæri betur þá  
vinsamlegast sendu tölvupóst á fatahreinsun@simnet.is  
eða hringdu í Sigurð í síma 894-1486

Fasteignasalan Sund - Sundagörðum 2 - 104 Reykjavík  
www.fastsund.is • Jónas Örn Jónasson hdl. og lgf. 

Opið hús Sunnud. á milli 15.00 og 16.00 
Falleg og vel skipulögð tveggja herbergja íbúð í nýlegu lyftuhúsi 
sem er fyrir félagsmenn í Félagi eldri borgara. Íbúðin er á jarðhæð. 
Heilsugæsla og apótek í næsta húsi og innangengt í Gerðuberg þar 
sem margvíslegt félagsstarf er í boði. Stæði í bílskýli. Stærð 68,5 fm. 
V. 31,9m. Uppl. Gylfi S. 822-0700 

Hólaberg 84, íbúð 201

OPIÐ HÚS



Sveinn Eyland
Löggiltur fasteignasali
Sími 690 0820

Sími 512 4900 
landmark.is

Landmark leiðir þig heim!

- Bjartar og vel skipulagðar 5.herb íbúðir
- Íbúðir eru afhentar fullbúnar án aðalgólfefna
- Búið er að flísaleggja baðherbergi og þvottaherbergi
- Stæði í bílgeymslu með öllum íbúðum
- Íbúðir eru 149 – 166 fm / 3-4 svefnherbergi
- Vandaðar innréttingar frá AXIS
- Íbúðir eru lausar til afhendingar við kaupsamning

Verð kr. 45.7 – 46.9.- millj.

EFTIRTALIN FYRIRTÆKI VEITA KAUPENDUM  
AFSLÁTTARKJÖR AF VÖRUM Í VERSLUNUM SÍNUM 

Kaupendur íbúða að 
Vindakór
Kaupendur íbúða að 
Vindakór
Kaupendum íbúða í Vindakór býðst sérstakur afsláttur hjá völdum 
aðilum sem komu að standsetningu íbúðar í Vindakór sem sýnd er 
á Smartlandi á mbl.is

Heimahúsið býður upp á 20% afslátt af húsgögnum og gjafa-
vörum í verslun sinni að Ármúla 8.

Betra bak býður upp á 25% afslátt af rúmum í verslun sinni að 
Faxafeni 5.

Lumex býður upp á 20% afslátt af ljósum í verslun sinni að 
Skipholti 37.

Vogue býður upp á fría ráðgjöf og mælingu á gardínum. 
Jafnframt er hægt að fá tilboð í gardínur fyrir hverja íbúð fyrir 
sig.

Birgisson býður upp á 25 – 30% afslátt af gólfefnum í verslun 
sinni að Ármúla 8.

Smith og Norland býður upp á 20% afslátt af heimilistækjum 
og öðrum vörum í verslun sinni að Nóatúni 4.

Afsláttarkjör í boði

VINDAKÓR 2-8
203 KÓPAVOGUR

AÐEINS 
5 ÍBÚÐIR 
EFTIR

BÓKIÐ SKOÐUN

HAFNARBRAUT 2 – 200 KÓP
• 368 fm. atvinnuhúsnæði á tveimur hæðum. 
• Húsnæðið er jarðhæð og kjallari. Samtals 368 fm.  
• BÚIÐ ER AÐ TEIKNA SEM 3 ÍBÚÐIR.
• Vel byggt og mikið endurnýjað hús í afar vaxandi hverfi.
• Tveir inngangar. Á efri hæð hússins er í dag samþykkt íbúð.  
• Í dag eru 2 baðherbergi, bæði með sturtu í eigninni.
• Góð Lofthæð.  
• V. 59 millj.

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN  
sölustjóri. Sími 770 0309

Helga Snorradóttir
Skjalavinnsla

Sími 512 4900 
landmark.is

Bolholt 4, 105 Reykjavík

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
Sími 695 4500

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.

Landmark leiðir þig heim!

BAKKASTAÐIR – 112 RVK 
BÓKIÐ SKOÐUN !
• Frábærlega staðsett 231 fm einbýli
• Þrjú svefnherbergi, tvö baðherbergi, stofa / borðstofa.Tvöfaldur rúmgóður bílskúr
• Óhindrað útsýni í átt að Geldingarnesi / Esju
• Stutt er í skóla/leikskóla/þjónustu og útisvæði
• Nánast viðhaldsfrítt hús og lóð
• AFHENDING 3-4 mánuðir
• V. 79,9 millj.

ALMANNAKÓR 9 – 203 KÓP
BÓKIÐ SKOÐUN !
• Glæsilegt og vandað 286,6 fm einbýlishús á útsýnisstað í Kópavogi.
• Fjögur til fimm svefnherbergi.  Baðherbergi á báðum hæðum.  Möguleiki á aukaíbúð.
• Hús hannað af Guðmundi Gunnlaugssyni og að innan af Thelmu Guðmundsdóttur.
• Lúmex lýsing, aukin lofthæð með niðurteknum loftum.  
• Mjög góð hljóðvist.
• V. 105 millj

Hafðu samband 
SIGURÐUR R. SAMÚELSSON  
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

Hafðu samband 
SIGURÐUR R. SAMÚELSSON  
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

FJÁRFESTINGARTÆKIFÆRI!  

Drög að íbúðum 
á jarðhæð



Í næsta þætti af Atvinnumönnunum okkar heimsækir Auddi knattspyrnukonuna Söru Björk Gunnarsdóttur. Sara býr í Svíþjóð og spilar með 
FC Rosengård í Malmö. Æskuárin í Hafnarfirði, atvinnumennskan og landsliðið, ekki missa af áhugaverðum þætti um þessa snjöllu íþróttakonu.

365.is      Sími 1817

SUNNUDAG KL.  20:05

ATVINNUMENNIRNIR OKKAR

SARA BJÖRK GUNNARSDÓTTIR

NÝ
ÞÁTTARÖÐ


