
www.intellecta.is

Hugbúnaðargerð - mikil tækifæri
Óskum eftir að komast í samband við háskólamenntaða hugbúnaðarsérfræðinga sem 
langar í nýjar áskoranir í starfi.

Kerfisstjóri - Cisco o.fl.
Öflugt fyrirtæki óskar eftir að ráða kerfisstjóra sem fær tækifæri til að sérhæfa sig í 
Cisco.

Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.
Sjá nánar á www.intellecta.is

 

Norðurál er eitt stærsta iðnfyrirtæki á Íslandi. Hjá fyrir tækinu starfa um 600 manns með  
fjöl breytta menntun og bakgrunn. Árleg framleiðslugeta er um 300 þúsund tonn af hágæða áli. 

HeilindiHagsýni Liðsheild nordural.is

MENNTUN OG HÆFNI:
• Háskólapróf á sviði tölvunar-, kerfis- eða  

verkfræði eða sambærilegra greina
• Víðtæk þekking á SQL gagnagrunnum,  

töfluskilgreiningum og SQL fyrirspurnum
• Þekking á forritunarumhverfi eins og MS Visual 

Studio, MS SQL Server Managment Studio,  
.Net framework o.fl.

• Almenn þekking á MS hugbúnaði og SharePoint
• Þekking á hagnýtingu upplýsingatækni við  

gagnaöflun og framsetningu
• Góð kunnátta í íslensku og ensku 
• Metnaður og rík þjónustulund

Við leitum að metnaðarfullum og öflugum liðsmanni 
sem hefur áhuga á að vinna að margþættum og  
krefjandi verkefnum á sviði upplýsingatækni.

Umsóknarfrestur er til og með 2. maí 2016.
Sótt er um starfið á www.nordural.is.   
Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál  
og öllum umsóknum svarað.

Hjá Norðuráli leggjum við áherslu á jafna möguleika karla og kvenna, endur-
menntun og starfsþróun, frábæran starfsanda og samstarfsfélaga. Starfinu  
fylgir góð starfsaðstaða í lifandi umhverfi þar sem metnaður og fagmennska  
eru í fyrirrúmi.

SÉRFRÆÐINGUR  
Í UPPLÝSINGATÆKNIDEILD

VERKSVIÐ OG ÁBYRGÐ:
• Rekstur og stýring SQL gagnagrunna og 

umsjón, viðhald og eftirlit með öðrum 
gagnagrunnum

• Forritun og tengingar gagnagrunna við  
ytri og innri kerfi/gagnagrunna 

• Ýmis forritun kerfa sem styðja við  
framleiðslu

• Gagnagreining, skýrslugerð ásamt stuðningi 
við aðrar deildir

• Önnur tilfallandi verkefni á sviði upplýs-
ingatækni 

Upplýsingar um starfið veitir Emil Hilmarsson, 
deildarstjóri upplýsingatæknideildar, og Valka 
Jónsdóttir, starfsmannastjóri, í síma 430 1000.

Lánasjóður sveitarfélaga ohf. er lánafyrirtæki, 
sem starfar eftir hlutafélagalögum, lögum um 
fjármálafyrirtæki, lögum um lánasjóðinn og er 
undir eftirliti Fjármálaeftirlitsins.

Meginhlutverk lánasjóðsins er að tryggja 
íslenskum sveitarfélögum, stofnunum þeirra og 
fyrirtækjum lánsfé á hagstæðum kjörum með 
veitingu lána eða ábyrgða. Útlán hans takmarkast 
þó við verkefni sem hafa almenna efnahagslega 
þýðingu.

Lánasjóður sveitarfélaga er opinbert hluta- 
félag í eigu íslenskra sveitarfélaga sem eru  
74 talsins.

Starfssvið
• Afgreiðsla lánsumsókna og frágangur útlána
• Vinnsla árs- og milliuppgjörs
• Regluvarsla
• Ritari stjórnar
• Ýmis greiningarvinna
• Önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf og reynsla af sambærilegu starfi
• Góð þekking á ársreikningum 
 Uppgjörsreynsla mikill kostur
• Reynsla og þekking á útlánastarfsemi
• Reynsla af störfum á fjármálamarkaði
• Góð íslensku og enskukunnátta í mæltu 
 og rituðu máli
• Nákvæmni og skipulögð vinnubrögð
• Jákvæðni og hæfni í mannlegum 
 samskiptum

Nánari upplýsingar veitir Óttar Guðjónsson,  
framkvæmdastjóri lánasjóðsins í síma 
515 4949 eða í gegnum netfangið 
ottar@lanasjodur.is.

Umsóknarfrestur er til og með 6. maí 2016. 

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að 
senda umsóknir ásamt starfsferilsskrá á  
ottar@lanasjodur.is.

LÁNASTJÓRI
 Lánasjóður sveitarfélaga ohf. auglýsir eftir lánastjóra

Lánasjóður sveitarfélaga | Borgartúni 30 | 128 Reykjavík | S. 515 4949

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
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Framkvæmdastjóri
Félag íslenskra náttúrufræðinga, 
skammstafað FÍN, var stofnað 
af nokkrum náttúrufræðingum 
árið 1955. FÍN er eitt af stærstu 
aðildarfélögum Bandalags 
háskólamanna (BHM) sem eru 
heildarsamtök háskólamenntaðra 
á vinnumarkaði. Alls starfa 
rúm 35% félagsmanna FÍN á 
almennum markaði og tæp 
65% á opinberum markaði, 
þ.e. hjá ríkinu, sveitarfélögum, 
sjálfseignastofnunum og öðrum 
sem hafa gert kjarasamninga við 
FÍN sem byggja á ríkissamningum. 
 
Hlutverk félagsins er að stuðla 
að samvinnu og samheldni 
náttúrufræðinga á Íslandi og að 
bæta markvisst kjör félagsmanna 
sinna. Félagið annast gerð 
kjarasamninga fyrir félagsmenn 
sína sem félagsmenn greiða 
atkvæði um. 
 
Á skrifstofu félagsins starfa að 
jafnaði 3 starfsmenn í fullu starfi og 
virkir félagsmenn eru um 1650.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/2744 

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólamenntun skilyrði, framhaldsmenntun kostur
Reynsla á sviði stjórnunar og stefnumótunar er kostur
Þekking á starfsemi stéttarfélaga er mikill kostur
Þekking á samningatækni er kostur
Reynsla af einstaklingsráðgjöf er mikilvæg
Mjög góð hæfni í mannlegum samskiptum
Mjög góð hæfni til að tjá sig í ræðu og riti
Mjög góð almenn tölvukunnátta er skilyrði
Krafa er um góða íslensku- og enskukunnáttu
Frumkvæði og sjálfstæði, rík réttlætiskennd
Bílpróf, bíll til umráða kostur
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Umsóknarfrestur

8. maí 

Starfssvið:
Umsjón með daglegum rekstri skrifstofu félagsins
Framkvæmd ákvarðana stjórnar, framkvæmdastjórnar og nefnda
Ábyrgð á rekstraráætlun og framkvæmd hennar í samráði við 
framkvæmdastjórn
Ábyrgð á bókhaldi félagsins, skil til endurskoðanda
Tölfræðiúrvinnsla og viðhald heimasíðu félagsins
Ráðgjöf og þjónusta við félagsmenn, bæði á íslensku og ensku
Samskipti við launagreiðendur
Þátttaka í kjarasamningagerð í samráði við formann félagsins
Ýmis nefndastörf vegna gerð og eftirfylgni samninga
Samvinna við Bandalag háskólamanna og önnur aðildarfélög
Undirbúningur ýmissa funda, s.s. fræðslufunda og ráðstefna
Önnur fjölbreytt verkefni

Capacent — leiðir til árangurs

Félag íslenskra náttúrufræðinga óskar eftir að ráða framkvæmdastjóra til starfa. Framkvæmdastjóri ber ábyrgð á rekstri 
félagsins gagnvart framkvæmdastjórn. Formaður félagsins og framkvæmdastjóri vinna náið saman að kjara- og réttinda-
málum félagsmanna félagsins og því er óhjákvæmilegt að störf þeirra skarist á skrifstofu. Mikilvægt er að samvinna og 
upplýsinga flæði þeirra á milli sé gott. Formaður leggur megináherslu á sameiginlega hagsmuni félags manna en fram-
kvæmda stjóri leggur megin áherslu á einstök mál félagsmanna.

Um framtíðarstarf er að ræða fyrir réttan einstakling – konur jafnt sem karlar eru hvattar til þess að sækja um starfið. 
Um er að ræða 100% starf og getur vinnutími verið óreglulegur. Launakjör eru samkomulagsatriði. Æskilegt að viðkomandi 
geti hafið störf sem fyrst þó eigi síðar en 1. september 2016.

Félag íslenskra
náttúrufræðinga

Við mönnum stöðuna

www.capacent.is 

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.
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Við mönnum stöðuna

www.capacent.is 

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.
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Starfið felst í afgreiðslu á lager sem og tilfallandi verkefnum.

Áltak byggir á samhentu og jákvæðu starfsfólki sem hefur
gæði og þjónustu að leiðarljósi.

  Hæfniskröfur:
• Rík þjónustulund
• Öguð og vönduð vinnubrögð
• Sjálfstæði í starfi
• Stundvísi 
• Hreint sakavottorð
• Lyftarapróf
• Góð líkamleg heilsa
• Reynsla af lagerstörfum kostur
• Lágmarksaldur 22 ára.

Áhugasamir sendið inn umsóknir eða hafið samband við 
gummi@altak.is eða maggi@altak.is fyrir 27. apríl n.k.

Óskum eftir að ráða duglegan og kraftmikinn 
framtíðarstarfsmann á lager okkar.

Áltak ehf. - Lagermaður

Áfylling og afgreiðsla gashylkja
ÍSAGA var stofnað árið 1919 í samstarfi við 
AGA, sem eignaðist meirihluta í fyrirtækinu  
1991. Árið 1999 var AGA keypt af Linde frá 
Þýskalandi sem er eitt stærsta gasfyrirtæki 
heims með starfsemi í yfir 100 löndum og 50 
þúsund starfsmenn. ÍSAGA ehf hefur aðsetur 
að Breiðhöfða í Reykjavík. Þar eru súrefnis- 
og köfnunarefnis verksmiðja fyrirtækisins, 
áfyllingastöð, skrifstofa, verslun o.fl. Einnig 
rekur ÍSAGA koldíoxíð-verksmiðju að 
Hæðarenda í Grímsnesi. Þess utan er ÍSAGA 
ehf með 7 afgreiðslustaði víðsvegar um 
landið. Hjá fyrirtækinu starfa um 28 manns. 
Nánari upplýsingar um fyrirtækið má finna á 
heimasíðu þess www.aga.is

Nánari upplýsingar um starfið veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Torfi Markússon (torfi@intellecta.is) í síma 511 1225. 
Umsóknarfrestur er til og með 2. mai 2016. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja starfsferilskrá. Farið 
verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál og þeim svarað.
Intellecta Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.

Hæfniskröfur

•	Reynsla	af	sambærilegu	starfi	er	æskileg
•	Samviskusemi,	þjónustulund	og	dugnaður
•	Almenn	tölvukunnátta
•	Lyftarapróf	er	æskilegt	(annars	mun	fyrirtækið	
senda	viðkomandi	á	námskeið	til	að	taka	
prófið)

•	Geta	til	að	vinna	sjálfstætt	og	með	öðrum

Starfssvið

•	Móttaka	viðskiptavina
•	Áfylling	og	afgreiðsla	á	hylkjum	til	einstaklinga,	
fyrirtækja	og	stofnana

•	Ferma	og	afferma	bíla	á	lyftara

ÍSAGA	ehf.	óskar	eftir	að	ráða	duglegan	einstakling	til	starfa	við	áfyllingu	og	afgreiðslu	á	
gashylkjum.	Um	fullt	starf	er	að	ræða.	Æskilegt	er	að	viðkomandi	geti	hafið	störf	sem	fyrst.

Starfið	hentar	konum,	ekki	síður	en	körlum	og	eru	þær	hvattar	til	að	sækja	um.

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

Alþjóðlega norðurskautsvísindanefndin (IASC) sem hýst er á skrifstofu Rannís á Akureyri 
óskar eftir að ráða framkvæmdastjóra í fullt starf. Ráðningin er tímabundin til fimm ára og er 
upphaf starfstíma miðað við 1. janúar 2017. Starfið felur í sér að stýra skrifstofu IASC, leiða verkefni 
á vegum IASC og stýra fjármálum IASC.

Framkvæmdastjórinn hefur yfirumsjón með starfsemi IASC, er fulltrúi nefndarinnar á alþjóðlegum 
fundum og í vinnunefndum, hefur umsjón með skipulagningu Vísindaviku Norðurslóða 
(Arctic Science Summit Week) og öðrum alþjóðlegum ráðstefnum, og stýrir samskiptum og 
upplýsingamiðlun á vegum IASC. Auk þessara verkefna hefur framkvæmdastjórinn umsjón með 
öðrum starfseiningum í tengslum við IASC í öðrum löndum. 

Hæfniskröfur:
Umsækjendur um starfið skulu hafa doktorsgráðu (eða sambærilega starfsreynslu) á fræðasviði 
sem er viðkomandi rannsóknum á norðurslóðum, með staðfestan starfsferil sem vísindamaður 
og/eða stjórnandi rannsóknaverkefna.

Auk þessa eru gerðar eftirfarandi hæfniskröfur til umsækjenda:
● yfirgripsmikil þekking á rannsóknum á norðurslóðum í alþjóðlegu samhengi 
● haldgóð reynsla af samstarfi í alþjóðlegum samstarfsáætlunum og rannsóknaverkefnum
● traustur skilningur á áskorunum og stefnumótandi málum sem tengjast norðurslóðum
● viðeigandi reynsla af stjórnun rannsókna og annars konar stjórnun
● framúrskarandi samskiptahæfni, mjög góð tölvufærni og fyrirtaks kunnátta í ensku, 
 bæði tal- og ritmáli

Umsóknarfrestur er til kl. 16:00, miðvikudaginn 15. júní 2016. 
Senda skal umsókn um starfið á ensku til info@iasc.info. Með umsóknarbréfi skal 
fylgja ítarleg ferilsskrá og upplýsingar um þrjá mögulega meðmælendur.  

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á vef IASC 
www.iasc.info og á rannis.is/starfsemi/storf.
Frekari upplýsingar veita Dr. Volker Rachold, volker.rachold@iasc.info 
og Dr. Þorsteinn Gunnarsson, thorsteinn.gunnarsson@rannis.is.

Framkvæmdastjóri óskast
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Blikkás ehf. óskar eftir að ráða  
blikksmiði og aðstoðarmenn í alla  

almenna blikksmíðavinnu.

Nánari upplýsingar gefur verkstjóri í síma 515-8712 
eða á netfangið verk@blikkas.is
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www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi

Fyrsti stýrimaður 
Menntun og hæfniskröfur 
• Tilskilin menntun
• Góð mannleg samskipti, sérstaklega við erlenda undirmenn
• Góð enskukunnátta, spænskukunnátta væri mikill kostur
• A.m.k. 3ja ára starfsreynsla sem fyrsti stýrimaður á togurum
• Æskilegur aldur er 35 – 45 ára
• Starfið krefst þolinmæði við að vinna við erlendar aðstæður

Upplýsingar veitir:

Þórir Þorvarðarson 
thorir@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 9. maí nk.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

San Arawa óskar eftir að ráða  
fyrsta stýrimann á skipið Tai An 
sem er 105 metra langt og 3060 
brúttótonn. Veitt er í flot- og 
botntroll, aflinn er unninn í surimi 
(fiskmarning). Túrarnir eru allt að  
60-70 dagar, frí annan hvern túr.   

San Arawa er útgerðarfyrirtæki í Ushuaia, syðst í Argentínu. Fyrirtækið rekur 
tvo frystitogara. Fjórir Íslendingar starfa hjá fyrirtækinu sem yfirmenn.

Skólastjóri

Starfssvið
• Stjórnun og ábyrgð á daglegri starfsemi, 

fjárhagsáætlunum og rekstri
• Fagleg forysta
• Stuðla að framþróun í skólastarfi
• Ráðningar og stjórnun starfsfólks
• Leiða samstarf starfsmanna, nemenda, 

heimila og skólasamfélagsins í heild

Menntunar- og hæfniskröfur
• Kennaramenntun og réttindi til kennslu í grunnskóla skilyrði
• Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar- eða uppeldis- og 

menntunarfræða æskileg
• Reynsla af stjórnun og stjórnunarstörfum skilyrði
• Farsæl reynsla af grunnskólastarfi
• Framúrskarandi hæfni í samskiptum skilyrði
• Skipulagshæfileikar og leiðtogahæfni skilyrði 
• Mikill metnaður til að ná árangri í starfi

Upplýsingar veitir:

Sveina Berglind Jónsdóttir 
sveina@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 8. maí nk. 

Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningi 
Launanefndar sveitarfélaga og viðkomandi 
stéttarfélags. Öllum umsóknum verður svarað  
þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. 

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Hveragerðisbær óskar eftir að ráða skólastjóra við Grunnskólann í Hveragerði. Leitað er að 
leiðtoga með góða færni í mannlegum samskiptum, menntun og reynslu sem nýst getur til að leiða 
þróttmikinn skóla til árangurs með það að markmiði að börnum og ungmennum í Hveragerði verði 
búin eins góð skilyrði til menntunar og vaxtar og mögulegt er.

Grunnskólinn í Hveragerði þjónar nemendum frá 1.–10. bekk og eru nemendur um 340. Starfsmenn eru metnaðarfullir og vinna eftir einkunnarorðum 
skólans sem eru: viska – virðing – vinátta. Skólinn er grænfánaskóli og leggur áherslu á nýtingu nánasta umhverfis við kennslu. Í þeim tilgangi er 
starfrækt útikennslustofa og umhverfismál eru í hávegum höfð. Tónlistarkennsla er á skólatíma á vegum Tónlistarskóla Árnessýslu. Við skólann er 
rekinn frístundaskóli ásamt félagsmiðstöð. Öflugt íþróttastarf er í Hveragerði og nýtt íþróttahús gefur mikla möguleika til frekari uppbyggingar þess.



Lögmenn Lækjargötu óska eftir lögfræðingi til 

starfa við fjölbreytt og krefjandi verkefni.
 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Fullnaðarpróf í lögfræði.

• Framhaldsnám á sviði lögfræði  

og lögmannsréttindi eru kostur.

• Frumkvæði, nákvæmni  

og metnaður í starfi.
 

Umsóknir skal senda á netfangið:  

logmenn@laekjargata.is.
Umsóknarfrestur er til og með 5. maí 2016.  

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Lögfræðingur

Lögmenn Lækjargötu bjóða upp á trausta, alhliða lögfræði-
þjónustu fyrir einstaklinga og fyrirtæki. 

Eigendur lögmannsstofunnar eru: 
Andri Vilhjálmur Sigurðsson hdl., Birgir Tjörvi Pétursson hdl., 
Guðmundur H. Pétursson hdl., Ingvi Hrafn Óskarsson hdl.,  
Reimar Pétursson hrl. og Sigurður Kári Kristjánsson hdl.

Lögmenn Lækjargötu ehf.  |  Lækjargötu 2  |  101 Reykjavík 
Sími 512 1220  |    www.laekjargata.is

Aðalbókari – Radisson Blu 1919 hótel 
Radisson Blu 1919 hótel óskar eftir að ráða til sín aðalbókara. 

Radisson Blu 1919 Hótel er 4 stjörnu hótel, búið öllum helstu  þægindum Í  hjarta miðbæ Reykjavíkur. 1919 Hótel er 
nútímatímalegt hótel byggt á sígildum hefðum þar sem gæði, þjónusta og yfirburðir á öllum sviðum eru í fyrirrúmi. 
Radisson Blu 1919 Hótel er hluti af Carlson Rezidor Hotel Group sem rekur hátt í 1,300 hótel um allan heim.  

Helstu verkefni: 
 Umsjón, eftirlit og ábyrgð á bókhaldi 1919 hótels
 Umsjón með bókhaldskerfi Navision
 Uppgjör, afstemmingar, áætlana og skýrslugerð
 Innra eftirlit
 Önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur: 
 Menntun / starfsreynsla sem nýtist í starfi, s.s. á sviði

viðskipta eða rekstrar
 Frumkvæði, sjálfstraust og öguð vinnubrögð
 Góð bókhalds og Excel-kunnátta er skilyrði
 Góð þekking á Navision er skilyrði.
 Góðir samskiptahæfileikar
 Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti

Umsóknarfrestur er til og með 4. mars nk .Vinsamlegast sendið umsóknir ásamt ferilskrá inn á ensku á netfangið 
sigridur.valdimarsdottir@radissonblu.com 

Aðalbókara í framtíðarstarf.
Helstu verkefni:
• Umsjón, eftirlit og ábyrgð á bókhaldi 1919 hótels.
• Umsjón með bókhaldskerfi Navision.
• Uppgjör, afstemmingar, áætlana og skýrslugerð.
• Innra eftirlit.
• Önnur tilfallandi störf.

Hæfniskröfur:
• Menntun / starfsreynsla sem nýtist í starfi, s.s. á sviði viðskipta 
 eða rekstrar.
• Frumkvæði, sjálfstraust og öguð vinnubrögð.
• Góð bókhalds og Excel-kunnátta er skilyrði.
• Góð þekking á Navision er skilyrði.
• Góðir samskiptahæfileikar.
• Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti.

Bókhald 50% framtíðarstarf
Helstu verkefni:
• Umsjón með bókhaldi félagsins.
• Móttaka og skráning reikninga, færsla í bókhaldi og afstemmingar.
• Innra eftirlit.
• Önnur tilfallandi störf.

Hæfniskröfur:
• Menntun / starfsreynsla sem nýtist í starfi, s.s. á sviði viðskipta  
 eða rekstrar.
• Frumkvæði, sjálfstraust og öguð vinnubrögð.
• Góð bókhalds og Excel-kunnátta er skilyrði.
• Góð þekking á Navision er skilyrði.
• Góðir samskiptahæfileikar.
• Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti.

Deildarstjóri herbergisþrifa í  
50% framtíðarstarf
Helstu verkefni:
• Umsjón, eftirlit og ábyrgð á herbergjum 1919 hótels.
• Ráðning starfsmanna og gerð vaktarplana.
• Önnur tilfallandi störf.

Hæfniskröfur:
• Starfsreynsla sem nýtist í starfi.,
• Frumkvæði, sjálfstraust og öguð vinnubrögð.
• Góð kunnátta á kjarasamningum Eflingar.
• Góðir samskiptahæfileikar.
• Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti.

Barþjón/þjón í 70-80% framtíðarstarf
Helstu verkefni:
• Umsjón, eftirlit og ábyrgð á veitingastað 1919 hótels.

Hæfniskröfur:
• Starfsreynsla sem nýtist í starfi.
• Frumkvæði, sjálfstraust og öguð vinnubrögð.
• Góðir samskiptahæfileikar.
• Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti.

Radisson Blu 1919 hótel óskar 
eftir að ráða í eftirfarandi störf

Umsóknarfrestur er til og með 5.maí nk. Vinsamlegast tilgreinið hvaða starf er sótt um í fyrirsögn. Umsóknir og ferilskrá fyrir starf aðalbókara 
þarf að skila inn á ensku. Allar allar aðrar umsóknir mega vera á íslensku. 
Umsóknir skal senda á netfangið sigridur.valdimarsdottir@radissonblu.com. Ef nánari upplýsinga er óskað vinsamlegast hafið samband við 
Sigríði Valdimarsdóttur í síma 599-1011 eða skiljið eftir skilaboð hjá gestamóttöku í síma 599-1000.

Umsóknarfrestur er til og með 2. maí 2016. 
Rio Tinto  
Straumsvík 
Pósthólf 244 
222 Hafnarfjörður 
 
Sími 560 7000 
www.riotinto.is

Rio Tinto Alcan á Íslandi óskar eftir að ráða starfsmenn til 
að sinna fjölbreyttum störfum á verkstæðum fyrirtækisins.

 Starfssvið

» Viðhald og viðgerðir

» Bilanagreiningar

» Almenn viðgerðarvinna

» Samskipti við framleiðsludeildir

 Menntunar- og hæfniskröfur

» Sveinspróf

» Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð 

 og hæfileiki til að vinna í hópi

» Góðir samskiptahæfileikar

» Almenn tölvuþekking er kostur

Nánari upplýsingar veita Jóhann Samsonar
son (vinnuvélaverkstæði) og Ágúst H. 
Jóhanns son (aðalverkstæði) í síma 560 7000.

Áhugasamir, vinsamlegast fyllið út 
atvinnuumsókn á vef fyrirtækisins, 
www.riotinto.is.

Rio Tinto Alcan á Íslandi hf. er þekkingarfyrirtæki sem rekur álver í Straumsvík. Við bjóðum upp á margbreytileg 
störf þar sem hugvit, þekking og kunnátta starfsmanna gegna lykilhlutverki. Við leggjum áherslu á markvisst 
fræðslustarf, frammistöðuhvetjandi starfsumhverfi og gott upplýsingaflæði ásamt tækifærum til starfsþróunar.
 
Við setjum umhverfis-, öryggis-, og heilbrigðismál í öndvegi og vinnum stöðugt að umbótum á verkferlum og 
vinnuaðferðum. Við leggjum áherslu á að starfa í góðri sátt við umhverfið og samfélagið sem við erum hluti af.

Vélfræðingar, vélvirkjar, rafvirkjar, 
bifvélavirkjar
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Vantar starfsmann í vinnu í eldsneytisbirgðastöð 
fyrir flugeldsneyti á Keflavíkurflugvelli
Föst vinna á vöktum eftir 5-5-4 kerfi.

Þarf að hafa meirapróf og trailer réttindi. 
Hreint sakavottorð er skilyrði.

Upplýsingar veitir Helgi í síma 425 0752 og helgi@eak.is

STARF Í ELDSNEYTISBIRGÐASTÖÐ
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AÞ-Þrif leitar að einstaklingum í vinnu. 

Einungis íslensku- eða enskumælandi 
einstaklingar koma til greina. 

Ákjósanlegur aldur er 20–40 ára. 
Gerðar eru kröfur um bílpróf og 
hreint sakavottorð.

Umsóknir sendist á gerda@ath-thrif.is 
merkt „ATVINNA“

ATVINNA

Skeiðarási 12
210 Garðabæ

Laus störf á skóla- og  
tómstundasviði Ísafjarðarbæjar

Ísafjarðarbær er bær í sókn og hefur upp á margt að 
bjóða. Má þar nefna öfluga grunnskóla og leikskóla, 
menntaskóla, fjölbreytt íþrótta- og tómstundastarf, öflugt 
tónlistar- og menningarlíf, eitt besta skíðasvæði landsins 
og endalausa möguleika á að njóta einstakrar náttúru-
fegurðar svæðisins. Í Ísafjarðarbæ öllum búa tæplega 
3700 íbúar.

Í Ísafjarðarbæ eru fimm leikskólar og fjórir grunnskólar í 
fjórum byggðakjörnum. Skólarnir eru fjölbreyttir og hafa 
innleitt hinar ýmsu stefnur. Mikil áhersla er lögð á gott 
samstarf milli skólanna en þó sjálfstæði og fjölbreytni. 
Árið 2011 var unnin ný skólastefna sveitarfélagsins.

Dægradvöl á Ísafirði
• Forstöðumaður
Grunnskólinn á Ísafirði
• Myndmenntakennari 100%
• Tæknimenntakennari 80-100%
• Danskennsla 60%
• Umsjónarkennari á yngsta stigi
• Umsjónarkennari á miðstigi
• Þroskaþjálfi
• Skólaliðar, tvær stöður
Grunnskólinn á Suðureyri
• Grunnskólakennari 100%
• Grunnskólakennari 50%
• Íþróttakennari 50% afleysing vegna fæðingarorlofs
Grunnskóli Önundarfjarðar
• Grunnskólakennari 46%
Leikskólinn Grænigarður Flateyri
• Deildarstjóri
Leikskólinn Laufás Þingeyri
• Leikskólakennarar
Leikskólinn Sólborg Ísafirði
• Deildarstjóri
• Leikskólakennarar
Leikskólinn Tjarnarbær Suðureyri
• Leikskólakennarar

Nánari upplýsingar er að finna á www.isafjordur.is.

ÍSAFJARÐARBÆR

Ertu að leita að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

lind@talent.is bryndis@talent.is

  www.talent.is  |  talent@talent.is

DEILDARSTJÓRI

Íslandspóstur óskar eftir starfsmanni til að hafa umsjón með flutningahluta 
útkeyrsludeildar sem staðsett er í Póstmiðstöð að Stórhöfða 32.

Flutningahluti útkeyrsludeildar sinnir fyrirtækjum, dreifingarstöðvum og 
pósthúsum um land allt.

Menntun og hæfni

• Háskólamenntun á sviði viðskipta, verkfræði, reksturs eða sambærileg 
menntun sem nýtist í starfi

• Reynsla af flutningamálum er kostur
• Reynsla af starfsmannamálum er æskileg
• Góð tölvukunnátta

• Góð samskiptafærni 

Sótt eru um starfið á vef Póstsins, postur.is

Nánari upplýsingar gefur Hjörtur Sigvaldason • 580 1000  
Umsóknarfrestur er til 2. maí 2016.

www.postur.is
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GRINDAVÍKURBÆR 

GRINDAVÍKURBÆR 

Laus störf  
við leikskólann Laut

Deildarstjóra og leikskólakennara vantar til starfa í 
leikskólanum Laut í Grindavík frá 9.ágúst. Laun eru sam-
kvæmt kjarasamningum leikskólakennara og sambands 
íslenskra sveitarfélaga. Skólastjóri hefur heimild til að 
greiða tímabundin viðbótarlaun vegna sérstakrar hæfni, 
álags eða vinnuframlags.

Leikskólinn er  fimm deilda leikskóli fyrir börn frá  
18 mánaða - 6 ára. Við erum ,,Skóli á grænni grein” 
og vinnum eftir Uppbyggingarstefnunni - Uppeldi til 
ábyrgðar. Gleði , hlýja og virðing eru einkunnarorð 
skólans. Nánari upplýsingar um leikskólann er að finna 
á heimasíðu hans.

Hæfniskröfur:
• Leikskólakennaramenntun
• Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum með ungum 

börnum æskileg. 
• Færni í samskiptum. 
• Frumkvæði í starfi og faglegur metnaður. 
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð.

Vakin er athygli á því að ef ekki fæst leikskólakennari 
kemur til greina að ráða annað háskólamenntað fólk 
eða leiðbeinendur. Karlar jafnt sem konur eru hvattir til 
að sækja um.

Nánari upplýsingar veitir leikskólastjóri í síma 
426-8396 og 847-9859.

Umsóknir berist til leikskólastjóra  á netfangið 
gleik@grindavik.is  

Endurnýja þarf eldri umsóknir.

Umsóknarfrestur er til 1. júní 2016

Leikskólakennarar óskast
Borgarbyggð óskar eftir leikskólakennurum í eftirfarandi 
leikskóla frá hausti 2016
 
Hnoðraból, Reykholtsdal - www.hnodrabol.borgarbyggd.is/
Allar nánari upplýsingar veitir Sjöfn G. Vilhjálmsdóttir í síma 
433 7180/862 0064. Einnig er hægt að senda fyrirspurn á 
netfangið sjofn@borgarbyggd.is
 
Klettaborg, Borgarnesi - www.klettaborg.borgarbyggd.is/
Allar nánari upplýsingar veitir Steinunn Baldursdóttir í síma 
433 7160/860 8588. Einnig er hægt að senda fyrirspurn á 
netfangið steinunn@borgarbyggd.is
 
Ugluklett, Borgarnesi - www.ugluklettur.borgarbyggd.is/
Allar nánari upplýsingar veitir Kristín Gísladóttir í síma 
899 2198. Einnig er hægt að senda fyrirspurn á netfangið 
kristing@borgarbyggd.is
 
Óskað er eftir leikskólakennurum sem eru tilbúnir að taka 
þátt í virku og skapandi skólastarfi, geta sýnt frumkvæði, 
sjálfstæði og færni í mannlegum samskiptum. Leikskólar 
Borgarbyggðar starfa eftir hugmyndafræðinni Leiðtoginn í 
Mér/The Leader in Me. 

Nánari upplýsingar um fjölbreytt starf leikskólanna er að 
finna á heimasíðum þeirra. Veturinn 2016-2017 verður unnið 
að þróunarverkefni um nýsköpunarmennt í samstarfi við 
grunnskóla í Borgarbyggð.

Aðilar af báðum kynjum eru hvattir til að sækja um. Laun 
eru samkvæmt kjarasamningi Kennarasambands Íslands og 
Launanefnd sveitarfélaga.

Umsóknarfrestur er til 10. maí n.k.
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The EFTA Surveillance Authority (ESA) monitors compliance with the Agreement on the
European Economic Area (EEA Agreement) in Iceland, Liechtenstein and Norway, enabling
those States to participate in the Internal Market of the European Union.
ESA is independent of the States and safeguards the rights of individuals and undertakings
under the EEA Agreement, ensuring free movement, fair competition and control of state aid.
ESA's work helps remove barriers to trade and open up new opportunities to over 500 million
Europeans, creating jobs and growth and adding to the international competitiveness of the
States. The Authority is based in Brussels and operates independently of the EFTA States. It
currently employs 70 staff members of 15 nationalities. 

We are looking for a well qualified, dynamic and
self-motivated individual to take the lead in for-
mulating and delivering clear and compelling
messages to support the Authority’s mission and
keep the public informed of its activities. Working
together with officials at all levels, you will be
expected to develop a thorough understanding of
the Authority’s work and will be encouraged to
take the initiative and use your creativity to iden-
tify communication needs, opportunities and
challenges, as well as how to meet them. In this
key role, you will develop strong working relation-
ships with the media and our external partners. 

As the sole communications specialist in a team
of mainly legal experts, you will be expected to
take the lead in working with other members of
the department in identifying the communication
implications of ESA’s policies and decisions,
coordinating and delivering our internal and
external communications. The Head of
Communications will have a well-qualified com-
munications trainee reporting directly to them.

Deadline for applications: 16 May 2016
Start date: September/October 2016 

JOB REFERENCE 05/2016
For full details of this position and our 
generous conditions and to apply visit:
https://jobs.eftasurv.int.  

Head of Communications 

VIÐ VILJUM FÁ LÖGFRÆÐING
Bótaréttur óskar eftir lögfræðingi til starfa við rekstur skaðabótamála. 
Umsóknum skal skilað með tölvupósti á botarettur@botarettur.is 
fyrir 30. apríl 2016. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Björgvin Þórðarson hrl. í síma 520 5100. 

botarettur.is

BÓTARÉTTUR
- þú færð þitt

RafvirkiRafvirki
Smith & Norland, Nóatúni 4, vill sem fyrst ráða 
rafvirkja til sölustarfa í raflagnadeild fyrirtækisins.

Starfið felur einkum í sér kynningu og sölu á raflagnaefni og öðrum 
rafbúnaði sem og ýmis önnur verkefni.

Leitað er að röskum, sjálfstæðum og samvinnuliprum einstaklingi 
með góða fag- og efnisþekkingu og reynslu af rafvirkjastörfum, sem 
hefur einnig brennandi áhuga á sölu- og markaðsstörfum og 
mannlegum samskiptum.

Góð framkoma, snyrtimennska og reglusemi eru skilyrði.

Um er að ræða gott framtíðarstarf hjá traustu og framsæknu 
fyrirtæki.

Þeir sem áhuga hafa á þessu starfi eru beðnir um að senda umsókn 
til Smith & Norland með upplýsingum um aldur, menntun og fyrri 
störf fyrir föstudaginn 29. apríl.
Umsóknareyðublöð fást á skrifstofu Smith & Norland og þau má 
einnig nálgast á heimasíðu fyrirtækisins, www.sminor.is.

Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál. 
Nánari upplýsingar um starfið eru veittar í síma 520 3022.



ÖRYGGISVÖRÐUR fullt starf og
sumar starf/tímabundið

SECURITY GUARD full time and 
summer time/temporary

Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöðu öryggisvarðar  
lausa til umsóknar.

Umsóknarfrestur er til og með 29. apríl 2016.  
Frekari upplýsingar er að finna á heimasíðu sendiráðsins: 

http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html

The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual  
for the position of  Security Guard. 

The closing date for this postion is April 29, 2016. 
Application forms and further information  

can be found on the Embassy’s home page:
http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html
Please send your application and resumé to :  

reykjavikvacancy@state.gov

Húsasmiðir
Óskum eftir að ráða húsasmiði

Verkamenn 
Óskum eftir að ráða byggingaverkamenn

Kranamenn
Óskum eftir að ráða kranamenn

Upplýsingar gefur Magnús í síma 660 4472

Ertu töluglöggur og lausnamiðaður og áttu auðvelt með að vinna í teymi? 
Við leitum eftir háskólamenntuðum einstaklingi til starfa sem fjármálaráðgjafi 
rannsóknasviðs Landspítala. Sviðið telur 420 starfsmenn, ársvelta er 5,6 milljarðar  
og meðal verkefna eru þjónusturannsóknir, vísindarannsóknir og myndgreining. 

Við viljum ráða jákvæðan, metnaðarfullan og þjónustulipran einstakling sem er 
töluglöggur og lausnamiðaður, á auðvelt með að vinna í teymi og hefur reynslu sem  
hæfir starfinu. Fjármálaráðgjafi vinnur að rekstrar- og þjónustumarkmiðum sviðsins,  
í nánu samráði við framkvæmdastjóra og aðra starfsmenn. 

FJÁRMÁLARÁÐGJAFI

Rannsóknasvið

LANDSPÍTALI ... VERTU MEÐ!

NÁNARI UPPLÝSINGAR Á HEIMASÍÐU LANDSPÍTALA;
WWW.LANDSPITALI.IS/MANNAUDUR OG Á STARFATORGI; WWW.STARFATORG.IS

Landspítali er lifandi og fjölmennur vinnustaður með um 5.100 starfsmenn. Hann er aðalsjúkrahús 
landsins og miðstöð menntunar og rannsókna í heil  - brigðisvísindum. Á Landspítala er lögð áhersla 
á öryggi, jafnrétti, ábyrgan rekstur, góðan starfsanda og bættan húsakost. 
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Við leitum að öflugum flugvallarstjóra til þess að sjá um daglegan rekstur 
Reykjavíkurflugvallar og leiða breytingar og uppbyggingu þjónustu flugvallarins. 

F L U G V A L L A R S T J Ó R I
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Helstu verkefni og ábyrgðarsvið
• Flugvallarrekstur í samræmi við lög og reglugerðir
• Ábyrgð á daglegum rekstri
• Gerð �árhagsáætlana og e�irfylgni þeirra
• Samskipti við flugrekendur og rekstraraðila á flugvellinum
• Ábyrgð á framkvæmd áhæ�umats og öryggis- og gæðaú�ekta

Hæfniskröfur
•     Háskólamenntun eða önnur menntun sem nýtist í starfi
•     Reynsla af verkefnastjórnun og áætlanagerð
•     Reynsla af stjórnunarstörfum
•     Þekking á markaðsmálum er kostur
•     Þekking á öryggis- og gæðastjórnunarkerfum
•    Nákvæm og öguð vinnubrögð
•    Góð íslensku- og enskukunná�a

Umsóknarfrestur er til og með 7. maí 2016. Nánari upplýsingar veitir Jón Karl Ólafsson 
framkvæmdastjóri flugvallasviðs í netfanginu: Jon.olafsson@isavia.is.
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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.

Starfsmaður  
á smurstöð

Umsóknarfrestur er til og með 30. apríl nk. 
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja 
um störf á heimasíðu HEKLU, www.hekla.is

Starfssvið:
• Almenn smurþjónusta.

Hæfniskröfur:
• Reynsla af smurþjónustu æskileg.
• Sjálfstæði í vinnubrögðum, metnaður og vand-

virkni.
• Góð íslensku- og tölvukunnátta.
• Liðlegheit í samskiptum og létt lundarfar.
• Stundvísi og almenn reglusemi.

Við hjá HEKLU hf óskum að ráða 
í stöðu starfsmanns á smurstöð

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.

Hjúkrunarfræðingar óskast sem fyrst
Starfshlutfall samkomulag.

Helstu verkefni og ábyrgð:
•  Skipulagning hjúkrunar samkvæmt stefnu heimilisins
•  Þátttaka í leiðandi starfi og framþróun
•  Stjórnun og ábyrgð almennra hjúkrunarstarfa

Hæfniskröfur:
•  Hjúkrunarfræðingur með íslenskt starfsleyfi
•  Góð samskiptahæfni
•  Jákvæðni og sveigjanleiki 
 
Upplýsingar veitir:

Guðný H. Guðmundsdóttir
Forstjöðumaður hjúkrunar í síma 522 5600 gudny@skjol.is
Umsóknir er einnig hægt að senda á edda@skjol.is

 HJÚKRUNARHEIMILI          

Hjúkrunarheimili | Kleppsvegi 64, 104 Reykjavík | Sími. 522 5600.  | www.eir.is 

	 	 	

Helstu verkefni og ábyrgð:
	 	 Ber	ábyrgð	á	rekstri	heilsugæslustöðvar	
	 	 gagnvart	framkvæmdastjórn
	 	 Skipuleggur	heilsugæsluþjónustu	í	umdæmi		
	 	 stöðvar
	 	 Þróar	nýjungar	og	vinnur	að	breytingum	
	 	 í	starfsemi
	 	 Mótar,	innleiðir	og	endurskoðar	verkferla
	 	 Byggir	upp	og	styður	við	teymisvinnu	og		 	
	 	 þverfaglegt	samstarf
	 	 Stuðlar	að	góðri	vinnustaðamenningu
	 	 Stuðlar	að	gæðaþróun	og	árangursmati	
	 	 í	starfi	stöðvar
	 	 Tekur	þátt	í	gerð	áætlana	varðandi	rekstur,		
	 	 þjónustu	og	áherslur	í	starfsemi	stöðvar
	 	 Er	faglegur	yfi	rmaður	á	sínu	sviði	og	sinnir		
	 	 klínísku	starfi	eins	og	aðstæður	leyfa

Hæfnikröfur
	 	 Heimilislæknir	eða	hjúkrunarfræðingur	með		
	 	 framhaldsmenntun	og/eða	reynslu	af	stjórnun	
	 	 Reynsla	af	starfi	í	heilsugæslu	
	 	 Þekking,	reynsla	og	hæfni	á	sviði	stjórnunar
	 	 Reynsla	af	þróunarstarfi	og	breytingastjórnun		
	 	 æskileg
	 	 Nám	í	stjórnun	æskilegt
	 	 Hæfni	í	mannlegum	samskiptum

	 	 Leiðtogahæfni	og	metnaður	til	að	ná	árangri	
	 	 í	starfi
	 	 Frumkvæði	og	geta	til	að	starfa	sjálfstætt

Aðrir eiginleikar:
	 	 Vilji	til	að	veita	framúrskarandi	þjónustu	
	 	 og	efla	heilbrigði	íbúa	svæðisins
	 	 Áhugi	og	hæfni	til	að	leiða	þverfaglegt	starf		
	 	 heilsugæslunnar
	 	 Áhugi	og	hæfni	til	að	nýta	aðferðafræði		 	
	 	 straumlínustjórnunar
	 	 Vilji	til	að	skapa	gott	starfsumhverfi

Nánari upplýsingar:
	 	 Starfshlutfall	er	100%	og	verður	ráðið	í	starfið	
	 	 til	5	ára	frá	og	með	1.	september	2016		
	 	 eða	eftir	nánara	samkomulagi.
	 	 Upplýsingar	veitir	Svanhvít	Jakobsdóttir,	forstjóri	í		
	 	 síma	585-1300,	eða	í	gegnum	tölvupóst		
	 	 svanhvit.jakobsdottir@heilsugaeslan.is
	 	 Viðtöl	verða	höfð	við	umsækjendur	og	byggist		
	 	 ákvörðun	um	ráðningu	í	starfið	á	þeim		
	 	 og	innsendum	gögnum.
	 	 Tekið	er	mið	af	jafnréttisstefnu	Heilsugæslu		
	 	 höfuðborgarsvæðisins	við	ráðningar	í	störf.		
	 	 Öllum	umsóknum	verður	svarað	þegar	ákvörðun		
	 	 um	ráðningu	liggur	fyrir.

Ábyrgð  –  Fagmennska  –  Traust  –  Þjónusta  –  Framþróun

Heilsugæslan	á	að	vera	fyrsti	viðkomustaður	í	heilbrigðis-
þjónustunni	þar	sem	ólíkum	þörfum	notenda	er	mætt	og	
þeim	leiðbeint	yfir	í	önnur	kerfi	heilbrigðisþjónustunnar	
eftir	því	sem	þörf	er	á.	

Flóknari	vandamál,	þörf	fyrir	fjölbreyttari	úrræði	og	skortur	
á	sérhæfðu	starfsfólki	kallar	á	nýja	nálgun	í	starfsemi	
heilsugæslustöðva.

Hjá	Heilsugæslu	höfuðborgarsvæðisins	er	hafin	breyting	
á	skipulagi	og	rekstri	heilsugæslustöðva	sem	miðar	að	því	
að	auka	þjónustu	við	notendur,	nýta	betur	fjármuni	og	að	
bæta	vinnuumhverfi	starfsmanna.

Til	að	gera	þjónustuna	markvissari	verður	teymisvinna	
grunnstef	í	starfsemi	stöðva,	ásamt	innleiðingu	aðferða	
straumlínustjórnunar.	Þverfagleg	teymi	heilbrigðisstarfsfólks	
munu	auðvelda	stöðvum	að	taka	á	flóknum	vandamálum	
með	fjölbreyttum	úrræðum.

Í	breyttu	skipulagi	mun	starfsfólk	fá	aukið	sjálfstæði	til	að	
móta	starfsemina	og	til	að	útfæra	þjónustu	sem	mætir	
þörfum	íbúa	og	uppfyllir	um	leið	kröfur	um	árangur	
samkvæmt	mælingum	og	mati.
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Svæðisstjórar heilsugæslustöðva 
Heilsugæsla	höfuðborgarsvæðisins	auglýsir	laus	til	umsóknar	störf	svæðisstjóra	þriggja	heilsugæslustöðva.	

Um	er	að	ræða	starf	svæðisstjóra	Heilsugæslunnar	Fjarðar,	Miðbæ	og	Sólvangi.	Svæðisstjóri	mun	
jafnframt	gegna	samhliða	starfi	fagstjóra	hjúkrunar	eða	fagstjóra	lækninga	samkvæmt	nýju	skipulagi.	
Um	er	að	ræða	ábyrgðarmikið	og	krefjandi	starf	sem	reynir	á	frumkvæði,	stefnumótandi	hugsun	og	

samskiptahæfileika.	
Umsóknarfrestur er til og með 10. maí 2016.

Laun	samkvæmt	gildandi	kjarasamningi	fjármálaráðherra	og	viðkomandi	stéttarfélags.	Umsóknir,	ásamt	kynningarbréfi	þar	
sem	gerð	er	grein	fyrir	ástæðu	umsóknar,	skulu	berast	Heilsugæslu	höfuðborgarsvæðisins	rafrænt.	Umsóknum	fylgi	staðfestar	
upplýsingar	um	menntun,	fyrri	störf	og	reynslu.

Gögn	sem	ekki	er	hægt	að	senda	rafrænt	skulu	berast,	í	tvíriti,	til	Svövu	K.	Þorkelsdóttur,	mannauðsstjóra	Heilsugæslu	
höfuðborgarsvæðisins,	Álfabakka	16.	109,	Reykjavík.	Sækja	skal	um	á	vef	Heilsugæslu	höfuðborgarsvæðisins		
(www.heilsugaeslan.is)	undir	laus	störf	eða	á	Starfatorgi	(www.starfatorg.is).



Advania er alhliða þjónustufyrirtæki í upplýsingatækni. Lausnir fyrirtækisins svara þörfum tugþúsunda viðskiptavina í 
atvinnulífinu. Advania er �ölskylduvænn vinnustaður og er vinnutíminn sveigjanlegur. Virk jafnré�isstefna og samgöngustefna
er hjá fyrirtækinu og boðið er upp á góða líkamsræktaraðstöðu og leikherbergi í höfuðstöðvum fyrirtækisins við Guðrúnartún. 
Ef þú leitar að spennandi verkefnum, góðu vinnuumhverfi og hressum vinnufélögum, þá finnurðu það hjá okkur. 
Við viljum nefnilega vera besti vinnustaður landsins!

Guðrúnartún 10 | 105 Reykjavík | Sími 440 9000 | advania@advania.is | www.advania.is

Við leitum að metnaðarfullum og drífandi einstaklingum sem hafa brennandi áhuga á 
upplýsingatækni og eru með þjónustulundina í lagi. Verkefnin framundan eru �ölmörg
og tækifærin spennandi.

Verkefnastjórar í viðskipta- og 
hugbúnaðarlausnum
Okkur vantar útstjónarsama einstaklinga 
með reynslu af verkefnastjórnun til að halda 
utan um og stýra innleiðingar- og þróunar- 
verkefnum fyrir lausnir Advania.

Mó�ökufulltrúi verkstæðis
Okkur vantar aðila með ríka þjónustulund 
til að sjá um a�endingu og mó�öku 
búnaðar, og samskipti við viðskiptavini á 
verkstæði okkar á Grensásvegi.

Ráðgjafi í Dynamics AX 
Okkur vantar �ölhæfan einstakling með 
reynslu af Microso� Dynamics AX til að 
sinna ráðgjöf, þjónustu og tæknilegri 
aðstoð við viðskiptavini okkar.

Bókhaldsráðgjafi
Ef þú hefur þekkingu á rekstri og/eða 
bókhaldi smærri fyrirtækja, þá ert þú ef til 
vill bókhaldsráðgjafinn sem við leitum að.

Ráðgjafi í tíma- og viðveruskráningu
Ef þú ert ofurskipulagður einstaklingur 
með þekkingu á þörfum fyrirtækja varðandi 
tíma- og viðveruskráningar eru líkur á að þú 
sért ráðgjafinn sem við leitum að.

Sérfræðingur í hugbúnaðarþróun 
fyrir snjalltæki
Við leitum að aðila í hugbúnaðarþróun og 
kerfisrekstur. Í starfinu felst forritun á 
vefþjónustum og fyrirspurnum í SQL 
gagnagrunna. Reynsla af iOS forritun 
væri sterkur kostur.

H3 launaráðgjafi
Ef þú ert með ríka þjónustulund og hefur 
reynslu af launavinnslu, þá gætir þú verið 
ré�a manneskjan til að sjá um ráðgjöf og 
þjónustu við viðskiptavini okkar sem nota 
launakerfið H3. 

Hugbúnaðarsérfræðingur í Dynamics AX
Við leitum að skipulögðum og snjöllum 
forriturum í gerð sérlausna fyrir Microso� 
Dynamics AX, Azure og skýjalausnir. Það væri 
kostur fyrir viðkomandi að hafa þekkingu á .Net 
og Visual Studio þróunarumhverfi Microso�. 

Sérfræðingur í netkerfum
Við leitum að ré�a aðilanum til að sjá um 
rekstur, ráðgjöf, hönnun og upppsetningu 
á stórum netkerfum, innan og utan 
gagnavera Advania. 

Okkur vantar fólk

Kerfisstjóri í ve�vangsþjónustu
Við leitum að þjónustulunduðum aðila 
með reynslu af kerfisrekstri til að sjá um 
daglegan rekstur upplýsingatæknikerfa 
hjá viðskiptavinum okkar.

Tekið er á móti umsóknum á www.advania.is/atvinna.  Það verður ráðið í þessar stöður þegar ré�ir
einstaklingar eru fundnir. Það er því ekki um eiginlegan umsóknarfrest að ræða heldur eru umsækjendur 
kallaðir inn e�ir því sem við á og auglýsingin tekin niður af síðunni þegar búið er að ráða í stöðuna.  
Nánari upplýsingar veitir Sigrún Ósk Jakobsdó�ir, radningar@advania.is / 440 9000.
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kopavogur.is

Kópavogsbær

Deildarstjóri
í Álfhólsskóla 
í Kópavogi 

Menntunar- og hæfniskröfur:

· Kennsluréttindi og kennslureynsla á 
grunnskólastigi

· Viðbótarmenntun í sérkennslufræðum skilyrði

· Reynsla af sérkennslu æskileg

· Góð þekking á stoðþjónustu

· Samskipta- og skipulagshæfni

Nánari upplýsingar veitir Sigrún Bjarnadóttir 
skólastjóri í sigrunb@kopavogur.is eða í síma 
4413800.

Nánari upplýsingar má finna á heimasíðu 
bæjarins, www.kopavogur.is 

Staða deildarstjóra sérúrræða er laus til 
umsóknar.  

Deildarstjóri er millistjórnandi sem hefur 
mannaforráð og stýrir hluta af skólastarfinu 
í samráði við skólastjóra. Hann fylgist með 
nýjungum á svið kennslu og er leiðandi 
í faglegu starfi. Hann hefur umsjón með 
sérúræðum nemenda í samráði við kennara og 
skólastjórnendur og stýrir teymisfundum. 

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100 • hedinn.is

Héðinn óskar eftir
öflugum starfsmönnum
Héðinn óskar eftir
öflugum starfsmönnum
Vegna aukinna verkefna óskar Héðinn eftir að bæta við hóp
frábærra starfsmanna. Við leitum að öflugu, áreiðanlegu og 
metnaðarfullu fólki til að sinna áhugaverðum verkefnum í 
véltækni og málmiðnaði. Um er að ræða viðhald, nýsmíði, 
uppsetningu á búnaði o. fl. 

•  Óskum eftir að ráða rennismiði á renniverkstæði okkar
      í Gjáhellu Hafnarfirði. 

•  Óskum eftir að ráða stálsmiði til smíði úr svörtu og ryðfríu stáli.  
•  Einnig vantar okkur suðumenn til suðu á ryðfríu stáli.  

Æskilegt að umsækjendur geti hafið störf sem fyrst.

 Vinsamlega sendið umsóknir til Héðins á atvinna@hedinn.is eða fyllið umsókn út á vefsíðu fyrirtækisins, hedinn.is
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Metnaður
Þjónustulund
Sérþekking

Húsasmiðjan leggur metnað sinn í 
að veita fyrsta flokks þjónustu og 
hafa gott aðgengi að vörum sínum 
og starfsfólki.  Það sem einkennir 
starfsmenn Húsasmiðjunnar eru 
eftirfarandi gildi:

Umsóknir berist fyrir 30. apríl 
og sendast til  atvinna@husa.is   

Leitum að metnaðarfullum söluráðgjafa  í krefjandi 
og spennandi  starf í sölu stálgrindarhúsa

Ábyrgðarsvið 

• Ráðgjöf, tilboðsgerð, þjónusta og sala til viðskiptavina
• Samskipti við erlenda birgja

Hæfniskröfur

• Frumkvæði í starfi
• Rík þjónustulund og samskiptahæfni
• Byggingariðnfræði eða önnur tæknimenntun nauðsynleg
• Góð íslensku og enskukunnátta æskileg

FAGSÖLUSVIÐ HÚSASMIÐJUNNAR
LEITAR AÐ ÖFLUGUM LIÐSMANNI

HLUTI AF BYGMA

Byggjum á betra verði



Kvika leitar eftir ö�ugum og reynslumiklum einstaklingi til starfa 
á sviði áhættustýringar. Um er að ræða alhliða starf innan áhættu-
stýringar þar sem viðkomandi mun koma að öllum starfssviðum 
áhættustýringar og starfa með �estum sviðum bankans.

Starfssvið:

•  Greining og mat á áhættuþáttum í starfsemi bankans

•  Þátttaka í þróun og viðhaldi upplýsingakerfa innan bankans

•  Þróun aðferða og kerfa innan áhættustýringar

•  Þróun sjálfvirkni í upplýsingaö�un, skýrslugerð og vöktun

•  Skýrslugjöf til stjórnenda og eftirlitsaðila

Hæfni og þekking:

•  Þekking og reynsla af áhættustýringu og/eða �árstýringu 

    er nauðsynleg

•  Reynsla af vinnu í gagnagrunn og T-SQL (MS-SQL) kostur

•  Reynsla af greiningarvinnu og mjög góð greiningarhæfni

•  Gott vald á úrvinnslu og framsetningu talna og gagna

•  Háskólapróf á framhaldsstigi í verkfræði, tölvunarfræði, 

    viðskiptafræði eða öðru sambærilegu

•  Hæfni í mannlegum samskiptum

•  Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð

Áhættustýring Kviku

Kvika banki hf.                 Borgartúni 25                 105 Reykjavík                 kvika@kvika.is                 kvika.is

Kvika er sérhæfður �árfestingabanki sem sinnir þörfum viðskiptavina 
á afmörkuðum syllum með fagþekkingu og sérhæfðu vöruframboði. 
Burðarás Kviku er ö�ug eignastýring og bankinn veitir spari�ár- og 
innlánseigendum alhliða þjónustu. 

Hjá Kviku starfar samhentur hópur 85 sérfræðinga sem nær árangri 
í krafti menntunar, markaðsþekkingar og víðtækrar reynslu. Eignar-
hald Kviku er gagnsætt og er hann eini bankinn sem er að fullu í eigu 
einkaaðila s.s. lífeyrissjóða, fyrirtækja og einstaklinga. 
Nánar á: www.kvika.is.

Umsóknarfrestur er til og með 29. apríl 2016.

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um star�ð á 
heimasíðu Kviku eða senda umsóknir á netfangið starf@kvika.is. 

Umsókn um star�ð skal fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningar-
bréf. Nánari upplýsingar veitir Hildur Þórisdóttir markaðs- og 
mannauðsstjóri Kviku, hildur.thorisdottir@kvika.is.
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Nánari upplýsingar veita: 
Birna Svavarsdóttir framkvæmdastjóri hjúkrunar og Edda 
Björk Arnardóttir mannauðsstjóri í síma 522 5700.
Umsóknir má einnig senda rafrænt á birna@eir.is 
og edda@eir.is

  
 Hjúkrunarheimili og öryggisíbúðir 
 Hlíðarhúsum 7, 112 Reykjavík

Laus er til umsóknar staða sjúkraliða 
í öryggisíbúðum Eirar, 

Eirborgum Fróðengi 1-11,
 Grafarvogi

Jákvæðni, metnaður og víðsýniwww.akranes.is
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Laus störf hjá Akraneskaupstað
 

Eftirfarandi störf eru laus til umsóknar:
 
Brekkubæjarskóli

Starf umsjónarkennara á yngsta stigi. • 
Starf umsjónarkennara á miðstigi. • 
Starf myndmenntakennara. • 

Grundaskóli
Starf aðstoðaskólastjóra.• 
Afleysingarstöður kennara og umsjónarkennara á • 
öllum aldursstigum.
Störf deildarstjóra verkefna.• 

 
Leikskólinn Akrasel

Starf aðstoðarleikskóla- og sérkennslustjóra.• 
 
Leikskólinn Teigasel

Starf leikskólakennara.• 
 
Leikskólinn Vallarsel

Störf leikskólakennara.• 
 

Nánari upplýsingar um ofangreind störf og 
önnur laus störf er að finna á www.akranes.is.

Framleiðslustjóri á Grænlandi
Arctic Prime Fisheries óskar eftir að ráða sjávarútvegsfræðing 
sem framleiðslustjóra í fiskvinnslu á Grænlandi. Um er að ræða 
áhugavert og krefjandi starf með jákvæða uppbyggingu í huga 
þar sem reynir á öguð vinnubrögð, samskiptahæfni og fag-
mennsku. Gerð er krafa um búsetu á Grænlandi. Frítt húsnæði í 
boði.
Leitað er eftir fjölhæfum og áhugasömum einstaklingi sem hefur 
frumkvæði og metnað til að ná árangri. Enn fremur þarf hann að 
vera lipur í mannlegum samskiptum, reglusamur og nákvæmur.

Helstu verkefni:
• Rekstur og dagleg stjórnun fiskvinnslu
• Tölvuvinnsla og skráningar í upplýsingakerfi-Navision
• Verkstjórn

Kröfur um þekkingu og hæfni:
• Sjávarútvegsfræðingur
• Þekking og reynsla af vinnu við fiskvinnslu og sjávarútveg
• Góð færni í dönsku er nauðsynleg
• Almenn og góð tölvukunnátta
• Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum
• Reglusemi og sjálfstæði í vinnubrögðum

Arctic Prime Fisheries er sjávarútvegsfyrirtæki sem starfrækir 
tvær fiskvinnslur  í Qaqortoq og Nanortalik í suður hluta  
Grænlands. Þá gerir fyrirtækið út tvö línuskip og frystitogara.  
Í Qaqortoq búa um 3100 íbúar og Nanortalik eru um 1200 íbúar. 
Í fyrirtækinu starfa um 110 manns við landvinnslu og um 100 
sjómenn.

Umsóknir með ferilskrá og kynningarbréfi þar sem fram kemur 
ástæða umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni umsækjanda í 
starfi sendist til Pálma Hafþórs Ingólfssonar starfsmannastjóra 
Brims hf. merkt „framleiðslustjóri“. Hann gefur einnig nánari 
upplýsingar um starfið.
Netfang:palmii@brimhf.is
Sími: 8490261

Umsóknarfrestur er til og með 7. maí 2016. Æskilegt er að 
umsækjandi geti hafið störf sem fyrst. Öllum umsóknum verður 
svarað þegar ákvörðun um starfið liggur fyrir.

Ölgerðin er eitt stærsta 
fyrirtækið á sínu sviði.  
Ölgerðin framleiðir, flytur inn, 
dreifir og selur matvæli og 
sérvöru af ýmsum toga. 

Áhersla er lögð á að vörur 
fyrirtækisins séu fyrsta flokks 
og að viðskiptavinir þess  
geti gengið að hágæða 
þjónustu vísri.

Starfmaður í framleiðslu 
-gos, vatn og bjór

Við leitum að einstaklingi með góðan tæknilegan skilning og hæfni  
ti l að starfa við framleiðsluvélar í tæknilega flóknu umhverfi . Um er 
að ræða vaktavinnu í fullu starfshlutfall i

www.olgerdin.is

HLUTVERK OG ÁBYRGÐ:

•	 	Vinna	við	framleiðsluvélar	 í	 	
framleiðslusal	Ölgerðar innar

•	 St i l la	og	stýra	vélbúnaði	þannig	að	
framleiðsla	á	hágæðavörum	sé	tryggð

•	 Breyt ingar	og	f ínst i l l ingar	á	vélar
búnaði	sem	notaður	er	v ið	framleiðslu	
á	vatni , 	gosi	og	öl i

•	 Ná	hámarks	afköstum	fyr ir 	hver ja	
framleiðslulotu	með	hagkvæmni	 	
og	góða	nýt ingu	að	 le iðar l jós i

HÆFNISKRÖFUR

•	 Fagmaður	sem	hefur	metnað	t i l 	að	
gera	betur	 í 	dag	en	 í 	gær		ski lyrði

•	 El jusemi	og	 jákvæðni		ski lyrði	

•	 Nám	og/eða	reynsla	af	vélv irk jun,	
bi fvélavirk jun,	vélst jórn	eða	sam
bæri legt		kostur

Umsóknarfrestur er ti l og með 1. maí 
nk. Sótt	er	um	á	heimasíðu	Ölgerðar inn
ar:	http://umsokn.olgerdin.is

Starfið er á fyrirtækjasviði Olís sem meðal annars rekur Rekstrarland. Á fyrirtækjasviði 

starfar samheldin og árangursdrifin liðsheild. Umsókn ásamt ferilskrá skal senda í 

tölvupósti á rbg@olis.is. Umsóknarfrestur er til 4. maí.

HELSTU VERKEFNI:
• Sala, ráðgjöf og þjónusta við    

 núverandi viðskiptavini

• Tilboðsgerð, úrvinnsla og eftirfylgni

• Öflun nýrra viðskiptavina

• Sala og útleiga tækja

• Söluuppgjör og frávikagreining

• Gerð söluáætlana og markmiðasetning

• Vöruþróun og innkaup

• Samskipti við birgja og rannsóknarstofur 

Hjá Olís er lögð áhersla á góðan 

aðbúnað starfsfólks, stuðning til 

náms og heilsueflingar, heiðarleika 

í samskiptum, snyrtimennsku og 

fagleg vinnubrögð. 515 1000   www.olis.is

HÆFNISKRÖFUR:
• Menntun á sviði vélfræði eða    

 önnur sambærileg menntun

• Góð kunnátta í ensku

• Reynsla af sambærilegum sölustörfum

• Góð tölvukunnátta og hæfni í samskiptum

• Þekking á Navision og CRM æskileg

Umsókn skal merkja „Sölustjóri“. 

Olís leitar að metnaðarfullum sölustjóra til starfa við sölu á eldsneyti 
og smurolíu til viðskiptavina félagsins
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Grímsnes- og Grafningshreppur

 Kerhólsskóli óskar eftir að ráða 
kennara í eftirtaldar stöður vegna 

stækkandi skóla.
Sérkennara í 100% starf. Til að halda utan um  
sérkennslumál skólans. Afleysing í eitt ár.
Þroskaþjálfi í 100% starf vegna stuðnings/kennslu 
nemanda á yngsta stigi.
Grunnskólakennari í 100% starf í teymiskennslu á 
yngsta stigi.
Grunnskólakennari í 60% starf með möguleika á 
hærra starfshlutfalli við kennslu á miðstigi.
Tónlistarkennari í 25% starf við kennslu í  
báðum deildum.
Leikskólakennarar í 100 % störf í leikskóladeild.

Menntunar og hæfniskröfur:
• Leyfisbréf á viðkomandi skólastigi og/eða viðurkennda  
 hákskólamenntun.
• Reynsla af sambærilegu starfi og sótt er um.
• Reynsla af teymisvinnu.
• Sveiganleiki og góða færni í samskiptum.
• Framtakssemi og jákvæðni.
• Vilji til að gera góðan skóla betri.

Kerhólsskóli er heildstæður leik- og grunnskóli með um 
70 nemendur og 20 starfsmenn. Kerhólsskóli vinnur í anda 
einstaklingsmiðaðra kennluhátta og umhverfismenntar, auk 
þess sem áhersla er lögð á list- og verkgreinar. 

Samkennsla og samvinna árganga er ríkjandi og áhersla 
lögð á teymisvinnu kennara. Leik- og grunnskólinn er í nýrri 
og glæsilegri byggingu og aðstaða góð. Grímsnes- og Graf-
ninghreppur sinnir skólamálum af miklum metnaði þar sem 
skólinn skipar mikilvægan sess í samfélaginu.

Umsóknum skal fylgja nöfn umsagnaraðila og ferilskrá. 
Ráðið verður í stöðurnar frá 15. ágúst 2016. 
Umsækjendur skili umsókn í tölvupósti á netfangið 
jonabjorg@kerholsskoli.is fyrir 1. maí 2016. 
Nánari upplýsingar um störfin veitir 
Jóna Björg Jónsdóttir skólastjóri í síma 480 5522 eða í 
tölvupósti á netfangið jonabjorg@kerholsskoli.is

Jökulsárlón ehf. leitar að  
starfsfólki fyrir sumar 2016:  

Skipstjóra til siglinga á hjólabát. 
Hæfniskröfur: 
• Skipstjórnarréttindi
• Námskeið hjá Slysavarnaskóla Sjómanna 
• Námskeið í Hóp-og neyðarstjórnun
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Góð enskukunnátta  
Tímabil er frá júní-október.   

Starfsfólk í miðsölu. 
Hæfniskröfur: 
• Skipulagður og jákvæður
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð 
• Góð enskukunnátta
• Hæfni til að vinna vel undir álagi
• Reynsla af þjónustu störfum
• 20 ára aldurstakmark

Starfslýsing:  
Selja miða í báta, bókanir, upplýsingagjöf og símavarsla.  
Tímabil er maí-október.  

Öryggis-og fylgdarmenn á Zodiac slöngubáta. 
Hæfniskröfur: 
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð 
• Góð enskukunnátta 
• Fagmannleg framkoma og þjónustulund
• 20 ára aldurstakmark
Tímabil er júní-október.

Húsnæði er í boði fyrir starfsmenn Jökulsárlóns.

Upplýsingar gefur Katrín Ósk á katrin@jokulsarlon.is 
og í síma: 893-1822

Leitað er að kröftugum og metnaðarfullum einstaklingi sem hefur áhuga á að búa og starfa í 
einstöku samfélagi. 

Meðal helstu verkefna Leiðir þverfaglegt starf í félagsþjónustu Sólheima 
Ábyrgð á þjónustu í búsetu og atvinnu 
Umsjón með starfsmannamálum 
Samskipti og samstarf 
Þátttaka í að móta stefnu og framtíðarsýn 

Menntunar og hæfniskröfur  Þroskaþjálfa-, sálfræði-, félagsfræðimenntun  
eða önnur menntun sem nýtist í starfi 
Stjórnunarreynsla er nauðsynleg 
Reynsla af starfi með fötluðu fólki 
Jákvæðni og færni í samskiptum 

Umsóknir skulu berast eigi síðar en 2. maí til Guðmundar Ármanns Péturssonar farmkvæmdastjóra 
á netfangið gap@solheimar.is 

Nánari upplýsingar um starfsemi Sólheima er að finna á www.solheimar.is 

Sólheimar hafa starfað að mannrækt, umhverfis- og menningarmálum síðan 1930. Í byggðarhverfinu Sólheimum búa og starfa um 100 manns. Rekin 
er fjölþætt atvinnustarfsemi með garðyrkjustöð, skógræktarstöð, verslun, kaffihúsi, bakaríi, matvinnslu, jurtastofu og gistiheimili. Á staðnum eru 
fimm mismunandi listasmiðjur, leirgerð, listasmiðja, kertagerð, vefstofa og smíðastofa. Menningarstafssemi er fjölþætt og á Sólheimum er listhús, 
sýningarsalir, höggmyndagarður, trjásafn, kirkja, umhverfis– og fræðasetrið Sesseljuhús og íþróttaleikhús. 

Forstöðumaður félagsþjónustu 

Borgarbyggð leitar eftir kennurum í eftirfarandi 
stöður frá hausti 2016:
 
Grunnskóli Borgarfjarðar, www.gbf.is
Deildarstjóri Grunnskóla Borgarfjarðar-Varmalandsdeild
Um er að ræða 100% stöðu, þar af 70% í stjórnun og 30% í kennslu.
Menntun, reynsla og hæfni:

• Kennsluréttindi í grunnskóla og kennslureynsla
• Stjórnunarreynsla æskileg
• Frumkvæði, sjálfstæði og færni í mannlegum samskiptum
• Kostur ef umsækjandi þekkir hugmyndafræðina Sjö venjur til árangurs

Allar nánari upplýsingar veitir Hlöðver Ingi Gunnarsson í síma 840 1524. Einnig er hægt að 
senda fyrirspurn á netfangið hlodver.ingi.gunnarsson@gbf.is

Umsjónarkennari á miðstig og unglingastig Grunnskóla Borgarfjarðar
Æskilegar kennslugreinar eru stærðfræði, íslenska og textílmennt
Menntun, reynsla og hæfni:

• Kennsluréttindi í grunnskóla og kennslureynsla
• Færni í mannlegum samskiptum

Allar nánari upplýsingar veitir Ingibjörg Adda Konráðsdóttir í síma 840 1520. Einnig er 
hægt að senda fyrirspurn á netfangið ingibjörg.adda.konradsdottir@gbf.is og Hlöðver Ingi 
Gunnarsson í síma 840 1524 og á netfangið hlodver.ingi.gunnarsson@gbf.is

Grunnskólinn í Borgarnesi, www.grunnborg.is
Aðstoðarskólastjóri
Um er að ræða 100% stöðu.
Menntun, reynsla og hæfni:

• Kennsluréttindi í grunnskóla og kennslureynsla
• Stjórnunarreynsla æskileg
• Frumkvæði, sjálfstæði og færni í mannlegum samskiptum
• Kostur ef umsækjandi þekkir til uppbyggingarstefnunnar Uppeldi til ábyrgðar

Umsjónarkennari á yngsta stig, miðstig og unglingastig
Menntun, reynsla og hæfni:

• Kennsluréttindi í grunnskóla og kennslureynsla
• Færni í mannlegum samskiptum

 
Kennari í textílmennt í 50% afleysingastöðu
Allar nánari upplýsingar veitir Júlía Guðjónsdóttir í síma 862 1519. Einnig er hægt að senda 
fyrirspurn á netfangið julia@grunnborg.is.
Óskað er eftir kennurum sem eru tilbúnir að taka þátt í virku og skapandi skólastarfi. Lögð 
er áhersla á teymiskennslu kennara í skólum Borgarbyggðar.
Aðilar af báðum kynjum eru hvattir til að sækja um störfin.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi KI og LS.
Umsóknarfrestur er til 10. maí n.k.
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kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Sérgreinastjóri í leikskólann Álfatún

· Leikskólasérkennari í leikskólann Austurkór

· Deildarstjóri í leikskólann Núp

· Deildarstjóri í leikskólann Sólhvörf

Grunnskólar

· Deildarstjóri sérúrræða í Álfhólsskóla

· Heimilisfræðikennari í Álfhólsskóla

· Sérkennari fyrir einhverfa í Álfhólsskóla

· Sérkennari í Álfhólsskóla

· Umsjónarkennari á miðstig í Álfhólsskóla

· Skólaliði í Hörðuvallaskóla

· Textílmenntakennari í Hörðuvallaskóla

· Myndmenntakennari í Hörðuvallaskóla

· Heimilisfræðikennari í Hörðuvallaskóla

· Dönskukennari í Kársnesskóla

· Sérkennari á unglingastigi í Kársnesskóla

· Umsjónarkennari í Kópavogsskóla

· Sérkennari í Salaskóla

· Þroskaþjálfi í Salaskóla

· Umsjónarkennari á yngsta stig / miðstig í   
 Salaskóla

· Umsjónarkennarar á yngsta stig / miðstig í   
 Smáraskóla

· Umsjónarkennari á elsta stig í Smáraskóla

· Aðstoðarskólastjóri í Smáraskóla

· Sérkennari á miðstig og elsta stig í   
 Smáraskóla

· Skólaliði í dægradvöl í Vatnsendaskóla

· Umsjónarkennari á miðstig í Vatnsendaskóla

· Umsjónarkennari á yngsta stig í    
 Vatnsendaskóla

Velferðasvið

· Starfsmaður í tímabundið starf á    
 hjúkrunarsambýli

· Starfsmaður í félagslega heimaþjónustu

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

AÞ-Þrif is looking for people to hire.
Must speak english or icelandic.
Preferably between 20–40 years of age.
Driving license and clean criminal record 
is required.

Please send application via email at 
gerda@ath-thrif.is titled “Job”. 

NEED A JOB?

Skeiðarási 12
210 Garðabæ

 
 
 

Hjúkrunarheimili
Hlíðarhúsum 7. 
112 Reykjavík.
Sími. 522 5700. 
www.eir.is

 
 
 
 

Hjúkrunarfræðingar – sumarafleysing á Eir hjúkrunarheimili 
 
Hjúkrunarfræðingar óskast til starfa á Eir hjúkrunarheimili í Grafarvogi. Um er að ræða vaktavinnu, helgarvinnu, 
næturvaktir og sumarafleysingar.  
 
Erum einnig með lausar sumarafleysingastöður hjúkrunar- og læknanema. 
 

Nánari upplýsingar veita, 
Birna Kr. Svavarsdóttir framkvæmdastjóri hjúkrunar og Edda Björk Arnardóttir mannauðsstjóri í síma: 522 5700  
Umsóknir má einnig senda á  birna@eir.is og edda@eir.is 

Hjúkrunarfræðingar – sumarafleysing á Eir hjúkrunarheimili
Hjúkrunarfræðingar óskast til starfa á Eir hjúkrunarheimili í Grafarvogi. Um er að ræða vaktavinnu, helgarvinnu og næturvaktir. 
Getum einnig boðið hjúkrunar- og læknanemum störf í sumar.

Nánari upplýsingar veita, Birna Kr. Svavarsdóttir framkvæmdastjóri hjúkrunar og Edda Björk Arnardóttir mannauðsstjóri  
í síma: 522 5700. Umsóknir má einnig senda á  birna@eir.is og edda@eir.is

Ölgerðin er eitt stærsta 
fyrirtækið á sínu sviði.  
Ölgerðin framleiðir, flytur inn, 
dreifir og selur matvæli og 
sérvöru af ýmsum toga. 

Áhersla er lögð á að vörur 
fyrirtækisins séu fyrsta flokks 
og að viðskiptavinir þess  
geti gengið að hágæða 
þjónustu vísri.

Innkaupamaður  
hráefna og umbúða

Ölgerðin óskar eftir viðskiptafræðingi ti l starfa við stýringu á  
innkaupum hráefna og umbúða fyrirtækisins á vörustjórnunarsviði .

www.olgerdin.is

HLUTVERK OG ÁBYRGÐ:

•	 	Ber	ábyrgð	á	 innkaupum	hráefna	 	
og	umbúða	fyr ir 	 framleiðsluvörur

•	 	Ákveður	f lutningsleið ir

•	 Tekur	þátt	 í 	samningaviðræðum	 	
við	birgja

•	 Á	dagleg	samskipt i 	v ið	birgja	 	
og	f lutningsaði la

HÆFNISKRÖFUR

•	 	Háskólamenntun	 í 	v iðskiptafræði

•	 	Starfsreynsla	og/eða	menntun	á	 	
sv ið i 	vörust jórnunar	er	ski lyrði	

•	 	Góð	 ís lensku-	og	enskukunnátta

•	 	Góð	samningatækni	og	samskiptahæfni

•	 	Sjá l fstæð	vinnubrögð

•	 	Frumkvæði	og	hugmyndaauðgi

Umsóknarfrestur er ti l og með 3. maí nk. 	Áhugasamir	eru	beðnir	um	að	fy l la	 	
út	umsókn	á	heimasíðu	Ölgerðar innar , 	umsokn.olgerdin.is , 	ásamt	því	að	 láta	 	
í tar lega	fer i lskrá	fy lgja	með.

Spennandi  
störf hjá Lyfju 

Atvinnutækifæri fyrir þrjá lyfjafræðinga hjá Lyfju hf.
Lyfja hf. leitar að metnaðarfullum og sjálfstæðum lyfjafræðingum til starfa í verslunum Lyfju.                                
á Höfn í Hornafirði, á Ísafirði og á Egilsstöðum.

Starfs- og ábyrgðarsvið: 
Lyfjafræðingur annast afgreiðslu lyfseðla auk þess sem 
hann veitir viðskiptavinum og starfsfólki faglega ráðgjöf. 
Um er að ræða krefjandi og áhugaverð störf fyrir metnaðar-
fulla lyfjafræðinga á skemmtilegum og líflegum vinnustað.

Hæfniskröfur:
• Háskólapróf í lyfjafræði og gilt starfsleyfi 
• Stjórnunarhæfileikar og skipulögð vinnubrögð
• Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum 
• Áreiðanleiki og metnaður 

Umsóknarfrestur fyrir öll störfin er til 8. maí. Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál. 
Sækja má um störfin á heimasíðu Lyfju, www.lyfja.is

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

Nánari upplýsingar veitir Hallur Guðjónsson, starfsmannastjóri, 
í síma 530 3800, hallur@lyfja.is  



Ertu að leita 
að talent?

Við finnum 
starfsmanninn fyrir þig

lind@talent.is

bryndis@talent.is
  www.talent.is  |  talent@talent.is

Starfsfólk óskast
Dressmann á Íslandi leitar eftir hlutastarfsfólki í 

verslun sína í Smáralind, Dressmann XL. 

Ef þú hefur áhuga, endilega sendu ferilskrá á 
 M99@dressmann.com

Tækniskólinn auglýsir eftir jákvæðum og skemmtilegum 
kennurum í fjölbreyttan hóp starfsmanna. Eftirfarandi 
stöður eru lausar til umsóknar.

Véltækniskólinn
Faggreinar vélstjórnar:
Menntun: Véltækni- eða vélaverkfræðingur og vélfræðingur 
með starfsreynslu. 
Raftæknifræði:
Menntun: Rafmagnstæknifræðingur með góða þekkingu á 
rökrásum og iðnstýringum. 
Upplýsingar veitir Egill Guðmundsson: egud@tskoli.is

Raftækniskólinn
Sterkstraumur
Menntun: Rafvirkjameistari eða tæknifræðingur á 
sterkstraumssviði.
Veikstraumur
Menntun:Rafeindavirkjameistari eða tæknifræðingur á 
veikstraumssviði
Upplýsingar veitir Valdemar G. Valdemarsson: vgv@tskoli.is

Upplýsingatækniskólinn
Menntun:Tölvunarfræðingur eða sambærileg menntun
Upplýsingar veitir Guðrún Randalín Lárusdóttir; grl@tskoli.is

Skipstjórnarskólinn
Menntun: Skipstjórn SD/SE
Upplýsingar veitir Vilbergur Magni Óskarsson; vmo@tskoli.is

Vefskólinn
Menntun:Vefforritari eða vefhönnuður
Upplýsingar veitir Ragnhildur Guðjónsdóttir; rag@tskoli.is

Tæknimenntaskólinn
Þroskaþjálfi: Afleysing skólaárið 2016 - 2017.
Stuðningsfulltrúi: Hlutastarf til stuðnings fötluðum nemanda.
Upplýsingar veitir Kolbrún Kolbeinsdóttir: kk@tskoli.is

Umsóknir berist til Þórs Pálssonar aðstoðarskólameistara 
thp@tskoli.is 
Umsóknarfrestur er til og með 7.maí 2016.
Öllum umsóknum verður svarað.

Tækniskólinn, skóli atvinnulífsins er líflegur vinnustaður með um 270 starfsmenn. Helstu 
starfsstöðvar skólans eru á Skólavörðuholti, Háteigsvegi og í Flatahrauni. Skemmtilegir 

nemendur og uppátækjasamt starfsfólk einkennir vinnustaðinn. 

Allt nám í framtíðinni er tækninám

Housekeeper
The Embassy of Japan seeks a capable,  
responsible, and flexible housekeeper at the  
Ambassador’s residence.

Basic conditions for application
• Good skills in overall housekeeping (cleaning,  
 laundry and kitchen work etc.) and a strong  
 service mind.
• Good command of language  
 (Icelandic and English)
• Star t from mid May 2016 and the contract  
 renew every 2 years

CV should be writ ten in English and be sent to the 
following address until 29th Apr.

Laugavegur 182, 105 Reykjavik
Tel: 510-8600

e-mail: japan@rk.mofa.go.jp

Meiraprófsbílstjóri  
óskast í sumarstarf

AÐFÖNG óska eftir meiraprófsbílstjóra í sumarstarf.
 Viðkomandi þarf að hafa próf á vörubifreið með eftirvagn.
Unnið er á vöktum við útkeyrslu á vörum í verslanir Haga.

Sækja skal um starfið á www.adfong.is
Óskað er eftir að ferilskrá fylgi umsókn.
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Við finnum rétta  
einstaklinginn í starfið www.capacent.is

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.

Rafvirkjar
Rafsveinn ehf óskar eftir að ráða
rafvirkja og rafvirkjanema í vinnu.

Allar nánari upplýsingar í síma 660 4545 Sveinn. Einnig hægt 
að senda umsókn og ferilskrá: rafsveinn@rafsveinn.is

Metnaður
Þjónustulund
Sérþekking

Húsasmiðjan leggur metnað sinn í 
að veita fyrsta flokks þjónustu og 
hafa gott aðgengi að vörum sínum 
og starfsfólki.  Það sem einkennir 
starfsmenn Húsasmiðjunnar eru 
eftirfarandi gildi:

Umsóknir berist fyrir 30. apríl 
og sendast til  atvinna@husa.is   

Leitum að metnaðarfullum aðila í krefjandi og 
skapandi starf í útstillingum í verslun 
okkar í Skútuvogi

Ábyrgðarsvið 
• Umsjón með útliti og merkingum í verslun
• Útstillingar og vöruframsetning
• Merkingar í verslun s.s. tilboðs-, verð- og vörumerkingar

Hæfniskröfur
• Frumkvæði í starfi
• Samskiptahæfni og þjónustulund
• Reynsla af útstillingum æskileg

HÚSASMIÐJAN OG BLÓMAVAL
LEITA AÐ ÖFLUGUM LIÐSMANNI

Byggjum á betra verði

HLUTI AF BYGMA

Háskólinn í Reykjavík  |  Menntavegi 1  |  101 Reykjavík  |  Sími 599 6200  |  www.hr.is

Leitað er að einstaklingi með:
•  Hæfni til að vinna að stefnumótun og uppbyggingu
   liðsheildar.
•  Doktorspróf á sviði viðskiptafræði eða skyldra greina.
•  Reynslu af stjórnun, rekstri og mannaforráðum.

•  Reynslu af rannsóknum og kennslu á háskólastigi.
•  Hagnýta reynslu úr atvinnulífi eða af samstarfi
    við atvinnulífið.
•  Reynslu af alþjóðlegum vettvangi.

Forseti viðskiptadeildar Háskólans í Reykjavík
Háskólinn í Reykjavík leitar að metnaðarfullum einstaklingi með brennandi áhuga á að taka þátt í áframhaldandi 
uppbyggingu öflugrar viðskiptadeildar. Deildarforseti ber ábyrgð á rekstri deildarinnar og leiðir akademískt starf hennar. 
Deildarforseti heyrir undir rektor og situr í framkvæmdastjórn Háskólans í Reykjavík.

Nánari upplýsingar um starfið veita Ari Kristinn Jónsson, rektor (ari@ru.is), sími 599 6200 og Sigríður Elín Guðlaugsdóttir, 
framkvæmdastjóri mannauðs (sigridureg@ru.is). Umsóknum skal skilað á vef Háskólans í Reykjavík, radningar.hr.is,
fyrir 1. maí 2016. Farið er með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál. 

Innan viðskiptadeildar er fengist við kennslu og rannsóknir í viðskiptafræði, hagfræði og sálfræði. Boðið er upp á nám á 
BSc-, MSc- og PhD-stigi. Tvær námsbrautir við deildina hafa hlotið alþjóðlega gæðavottun og eru starfsmenn hennar í 
fremstu röð í rannsóknum. Tæplega 1000 nemendur stunda nám við deildina, fastir starfsmenn eru tæplega 40 talsins auk 
fjölda stundakennara.

Hlutverk Háskólans í Reykjavík er að skapa og miðla þekkingu til að auka samkeppnishæfni og lífsgæði fyrir einstaklinga og samfélag með 
siðgæði, sjálfbærni og ábyrgð að leiðarljósi. Akademískar deildir háskólans eru fjórar: lagadeild, tölvunarfræðideild, tækni- og verkfræðideild 
og viðskiptadeild. Kennsla og rannsóknir við Háskólann í Reykjavík mótast af sterkum tengslum við atvinnulíf og samfélag. Lögð er áhersla á 
þverfagleika, alþjóðlegt umhverfi, nýsköpun og góða þjónustu. Nemendur Háskólans í Reykjavík eru um 3800 í fjórum deildum og um 250 fastir 
starfsmenn við háskólann auk fjölda stundakennara.

Sumarstörf í Reykjadal  
Matráður

Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra óskar að ráða matráð til starfa í 
sumarbúðunum í Reykjadal.

Matráður vinnur á vöktum (2-2-3) frá kl. 9.00-17. Matráður hefur 
yfirumsjón með eldhúsi,  í því felst m.a. eldamennska (eldað fyrir 
50-60 manns), gerð matseðla, frágangur og innkaup. 

Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra rekur sumarbúðir í Reykjadal. 
Árlega koma þangað um 300 börn og ungmenni. Sumarbúðirnar 
hafa það að leiðarljósi að gefa þeim börnum og ungmennum sem 
þurfa sérstaka þjónustu vegna fötlunar tækifæri til að komast í 
sumarbúðir líkt og ófatlaðir jafnaldrar þeirra. Starfsemin hefst  í 
lok maí og lýkur um miðjan ágúst en starfsmenn eru um 50 talsins 
og vinna á tvískiptum vöktum. 

Umsóknareyðublöð má finna á vef Styrktarfélags lamaðra og 
fatlaðra www.slf.is. Umsækjendur geta einnig sent ferilskrá á 
reykjadalur@slf.is.  Nánari upplýsingar í síma 535-0900. 
Umsóknarfrestur er til 1. maí 2016. 

Píanókennari / meðleikari
Tónlistarskóli Árnesinga óskar eftir að ráða til starfa píanókennara 
og meðleikara í 70 - 75% starf á Selfossi og í Hveragerði frá og með 
1. ágúst 2016.

Menntun og eiginleikar:
• Tónlistarkennari III (samkv. kjarasam. FT/FÍH) 
 - með píanókennarapróf og mikla færni í píanómeðleik. 
• Eigi gott með mannleg samskipti.
• Samviskusamur, skapandi og skipulagður.

Kennt er samkvæmt Aðalnámskrá tónlistarskóla. 

Upplýsingar fást hjá skólastjóra í síma 861-3884. 
Umsóknarfrestur er til 6. maí 2016. 
Senda má fyrirspurnir og umsóknir í tölvupósti til robert@tonar.is. 

Tónlistarskóli Árnesinga er einn af stærstu tónlistarskólum landsins með starfsemi á  
12 kennslustöðum í sýslunni. Fjöldi nemenda er um 600 og starfa 30 kennarar við skólann.

Atvinnueign ehf - Síðumúla 13 - s: 577 5500 - www.atvinnueign.is

  Atvinnueign auglýsir eftir sjálfstæðum og árangursdrifnum 
löggiltum fasteignasala og/eða aðstoðarmanni fasteigna-
sala til starfa, til að annast sölu og leigu á fasteignum. Mikil 
eftirspurn og næg verkefni fyrir duglega einstaklinga.
Árangurstengd laun. 

Fagmennska, góð þjónustulund og áræðni eru afar mikilvægir kostir. 

Óskum eftir löggiltum fasteignasala
eða aðstoðarmanni fasteignasala

FASTEIGNAMIÐLUN

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.
Umsóknir berist á netfangið halldor@atvinnueign.is

Nánari upplýsingar veitir Halldór Már í síma 898 5599
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Hilton Reykjavík Nordica leitar að 
Food & Beverage Manager
Hæfniskröfur
• Miklir leiðtogahæfileikar og rík þjónustulund 
• Góð samskipta- og samstarfshæfni 
• Reynsla af stjórnunarstörfum 
• Fagmenntun á sviði framreiðslu kostur
• Framhaldsmenntun á sviði hótelstjórnunar er kostur 
• Tungumálakunnátta – góð enskukunnátta skilyrði
• Góð tölvukunnátta og fjármálalæsi
• Vilji til að ná árangri og takast á við krefjandi verkefni

Starfssvið 
• Ábyrgð á rekstri og starfsemi veitingadeildar hótelsins 
• Ábyrgð á starfsmannamálum 
• Ábyrgð á þjálfun starfsfólks 
• Ábyrgð á nemum í starfsnámi
• Áætlanagerð og eftirfylgni
• Önnur verkefni

Við leitum að öflugum, jákvæðum og drífandi leiðtoga í krefjandi starf. 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. Umsóknarfrestur er til 
og með 28. apríl 2016.

Umsóknir óskast útfylltar á heimasíðu hótelsins, www.hilton.is, 
og sendar inn ásamt ferilskrá. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir:
Ingólfur Haraldsson, hótelstjóri, ingo@icehotels.is

Hilton Reykjavík Nordica er hluti af Icelandair hótelum sem reka tvær hótelkeðjur, 
Icelandair Hotels og Hótel Eddu, samtals 21 hótel ásamt því að reka Hilton Reykjavík 
Nordica og Canopy by Hilton.

Hjá Icelandair hótelum starfar úrvals 
hópur með sameiginleg markmið þar 
sem borin er virðing fyrir gestum og 
sams tarfs mönnum. Icelandair hótelin 
leggja áherslu á samvinnu, ábyrgð og 
frum kvæði í starfi ásamt vilja til að 
takast á við krefjandi verkefni. 

Nýir starfsmenn fara í gegnum þjálfun 
til þess að geta tekist á við störf 
sín af öryggi. Unnið er að stöðugri 
framþróun og starfsmönnum veitt 
tækifæri til vaxtar og þroska í starfi.

Ertu á lausu í sumar? 
N1 óskar eftir að ráða starfsmenn 
á þjónustustöðvar sínar á landsbyggðinni:

•  Akureyri 
•  Blönduósi 
•  Borgarnesi 

 

 

•  Hvolsvelli 
•  Höfn 
•  Sauðárkróki

Helstu verkefni: 
Almenn afgreiðsla og þjónusta við viðskipavini. 
Önnur tilfallandi verkefni á stöðinni. 
  

Hæfniskröfur: 
•  Rík þjónustulund 
•  Reynsla af sambærilegu starfi er kostur 
•  18 ára eða eldri 
 
Ef þú ert á lausu sendu okkur umsókn á 
www.n1.is – sumarstörf. 

Hluti af atvinnulífinu
VR-15-025

www.n1.is facebook.com/enneinn

Restó auglýsir eftir matreiðslumanni í fullt starf. 
Viðkomandi þarf að vera metnaðarfullur 

og geta unnið sjálfstætt. 

Góð laun í boði á skemmtilegum og lifandi vinnustað.

Áhugasamir hafi samband sem fyrst á 
netfang: resto@resto.is eða í s. 899 5503 (Jóhann Helgi).

Laus störf á skóla- og  
tómstundasviði Ísafjarðarbæjar

Ísafjarðarbær er bær í sókn og hefur upp á margt að 
bjóða. Má þar nefna öfluga grunnskóla og leikskóla, 
menntaskóla, fjölbreytt íþrótta- og tómstundastarf, öflugt 
tónlistar- og menningarlíf, eitt besta skíðasvæði landsins 
og endalausa möguleika á að njóta einstakrar náttúru-
fegurðar svæðisins. Í Ísafjarðarbæ öllum búa tæplega 
3700 íbúar.

Í Ísafjarðarbæ eru fimm leikskólar og fjórir grunnskólar í 
fjórum byggðakjörnum. Skólarnir eru fjölbreyttir og hafa 
innleitt hinar ýmsu stefnur. Mikil áhersla er lögð á gott 
samstarf milli skólanna en þó sjálfstæði og fjölbreytni. 
Árið 2011 var unnin ný skólastefna sveitarfélagsins.

Dægradvöl á Ísafirði
• Forstöðumaður
Grunnskólinn á Ísafirði
• Myndmenntakennari 100%
• Tæknimenntakennari 80-100%
• Danskennsla 60%
• Umsjónarkennari á yngsta stigi
• Umsjónarkennari á miðstigi
• Þroskaþjálfi
• Skólaliðar, tvær stöður
Grunnskólinn á Suðureyri
• Grunnskólakennari 100%
• Grunnskólakennari 50%
• Íþróttakennari 50% afleysing vegna fæðingarorlofs
Grunnskóli Önundarfjarðar
• Grunnskólakennari 46%
Leikskólinn Grænigarður Flateyri
• Deildarstjóri
Leikskólinn Laufás Þingeyri
• Leikskólakennarar
Leikskólinn Sólborg Ísafirði
• Deildarstjóri
• Leikskólakennarar
Leikskólinn Tjarnarbær Suðureyri
• Leikskólakennarar

Nánari upplýsingar er að finna á www.isafjordur.is.

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Framkvæmdastjóri Nýr Landspítali ohf. Reykjavík 201604/590
Lífeindafræðingur Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Patreksfjörður 201604/589
Verkefnisstjóri ferðamála Rannsóknasetur Háskóla Íslands Hornafjörður 201604/588
Framhaldsskólakennarar Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ Mosfellsbær 201604/587
Hjúkrunarfræðingur, afleysing Heilbrigðisstofnun Norðurlands Siglufjörður 201604/586
Deildarstjóri í Þjónustudeild Sjúkratryggingar Íslands Reykjavík 201604/585
Skrifstofumaður Sýslumaðurinn á Suðurlandi Selfoss 201604/584
Sérfræðingur í tæknideild Vinnueftirlitið Reykjavík 201604/583
Verslunarstjóri ÁTVR, Vínbúðin Siglufjörður 201604/582
Sviðsstjóri þjónustu og miðlunar Landsbókasafn Ísl.-Háskólabókasafn Reykjavík 201604/581
Fjármálaráðgjafi LSH, rannsóknarsvið Reykjavík 201604/580
Sérfræðilæknir LSH, innkirtla- og efnaskiptalækn. Reykjavík 201604/579
Skrifstofumaður á lager LSH, skurðstofur Reykjavík 201604/578
Svæðisstjóri heilsugæslustöðva Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Höfuðb.svæðið 201604/577
Tæknimaður Vegagerðin Akureyri 201604/576
Framhaldsskólakennarar Menntaskólinn í Reykjavík Reykjavík 201604/575
Móttökuritari Framkvæmdasýsla ríkisins Reykjavík 201604/574
Áfangastjóri og kennarar Framhaldsskólinn A.-Skaftafellssýslu Höfn 201604/573
Starfsmaður Vinnueftirlitið, rannsókna- og heilbr.d. Reykjavík 201604/572
Launafulltrúi/sérfræðingur Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Ísafjörður 201604/571
Verkefnastjóri framh.skóladeildar Framhaldsskólinn á Laugum Vopnafjörður 201604/570

Staða skólastjóra við Grunnskólann í Sandgerði er laus til umsóknar. Sandgerðisbær leitar að  metnaðarfullum leiðtoga sem náð hefur 
góðum árangri í skólastarfi.  Við leggjum áherslu á árangur og vellíðan  nemenda,  góðu samstarfi innan skólans og við samfélagið. 

  

Í Sandgerði búa um 1600 íbúar. Grunnskólabyggingin er nýleg og vel búin. Grunnskólinn í Sandgerði er heildstæður grunnskóli og í dag eru 
nemendur um 225 og fjöldi starfsmanna er um 50. Náið samstarf er við Leikskólann Sólborgu, félagsmiðstöðina Skýjaborg og Tónlistarskóla 
Sandgerðis. Einkunnarorð skólans eru; Vöxtur - Virðing - Vilji - Vinátta.  Skólinn er heilsueflandi grunnskóli sem vinnur samkvæmt skólastefnu 
Sandgerðisbæjar og uppbyggingarstefnunni, „Uppeldi til ábyrgðar“. Sjá nánar á  www.sandgerdisskoli.is og sandgerdi.is. 

Umsókn skal fylgja ferilskrá  um menntun, störf og  stjórnunarreynslu. Einnig er óskað eftir samantekt  með hugmyndum umsækjanda um 
starfsemi og þróun skólans undir hans stjórn. Umsóknir sendist til Sandgerðisbæjar, Miðnestorgi 3, 245 Sandgerði eða á sigruna@sandgerdi.
is/gudjon@sandgerdi.is. 

Nánari upplýsingar veita: Sigrún Árnadóttir bæjarstjóri (sigruna@sandgerdi.is) og Guðjón Kristjánsson fræðslufulltrúi (gudjon@sandgerdi.is). 
Sími 420 7500. 
 
Umsóknarfrestur er til og með 5. maí 2016. 

Starfssvið og meginhlutverk
• Skólastjóri ber faglega og rekstrarlega ábyrgð á starfi skólans   
 samkvæmt lögum og stefnu bæjaryfirvalda hverju sinni.
• Megin viðfangsefni skólastjóra er faglegt leiðtogahlutverk. Hann       
 vinnur náið með starfsfólki að því að skapa góðan skóla þar sem   
 árangur og vellíðan nemenda er í fyrirrúmi. 
• Skólastjóri  ber ábyrgð á starfsmannamálum og samstarfi við aðila  
 skólasamfélagsins.
• Skólastjóri stýrir auk grunnskólans rekstri bókasafns og Skólasels.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Kennaramenntun og réttindi til kennslu í grunnskóla.
• Meistarapróf í menntunarfræðum eða öðru fagi sem nýtist í starfi   
 er æskileg.
• Menntun og reynsla  á sviði rekstrar og stjórnunar er kostur.
• Reynsla af starfsmannastjórnun í skólastarfi er æskileg.
• Áhugi og reynsla til að leiða þróunarstarf.
• Góð samskiptahæfniog skipulagshæfileikar.
• Frumkvæði og sveigjanleiki. 

Grunnskólinn í Sandgerði 
- staða skólastjóra

Er verið að leita að þér?
RÁÐUM EHF • Vegmúla 2, 108 Reykjavík • Sími 519 6770 • radum@radum.is

Starfsmaður  
á smurstöð

Umsóknarfrestur er til og með 30. apríl nk. 
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja 
um störf á heimasíðu HEKLU, www.hekla.is

Starfssvið:
• Almenn smurþjónusta.

Hæfniskröfur:
• Reynsla af smurþjónustu æskileg.
• Sjálfstæði í vinnubrögðum, metnaður og vand-

virkni.
• Góð íslensku- og tölvukunnátta.
• Liðlegheit í samskiptum og létt lundarfar.
• Stundvísi og almenn reglusemi.

Við hjá HEKLU hf óskum að ráða 
í stöðu starfsmanns á smurstöð

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.

Hjúkrunarfræðingar óskast sem fyrst
Starfshlutfall samkomulag.

Helstu verkefni og ábyrgð:
•  Skipulagning hjúkrunar samkvæmt stefnu heimilisins
•  Þátttaka í leiðandi starfi og framþróun
•  Stjórnun og ábyrgð almennra hjúkrunarstarfa

Hæfniskröfur:
•  Hjúkrunarfræðingur með íslenskt starfsleyfi
•  Góð samskiptahæfni
•  Jákvæðni og sveigjanleiki 
 
Upplýsingar veitir:

Guðný H. Guðmundsdóttir
Forstjöðumaður hjúkrunar í síma 522 5600 gudny@skjol.is
Umsóknir er einnig hægt að senda á edda@skjol.is

 HJÚKRUNARHEIMILI          

Hjúkrunarheimili | Kleppsvegi 64, 104 Reykjavík | Sími. 522 5600.  | www.eir.is 
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Auglýst er laust starf sviðsstjóra þjónustu og miðlunar. Sviðið ber ábyrgð á almennri þjónustu við safngesti, útlánum, 
upplýsingaþjónustu og samskiptum við Háskóla Íslands. Sviðið ber ábyrgð á fræðslu um safnkostinn og veitir aðgang að 
prentuðum og rafrænum upplýsingum auk stafrænna varðveislusafna, skemman.is og opinvisindi.is. Sviðið hefur um
sjón með ritakosti og lesrýmum safnsins, en aðrir verkþættir sviðsins eru m.a. miðlun upplýsinga á vef og samfélags
miðlum, Landsaðgangur að rafrænum áskriftum (hvar.is), opinn aðgangur, millisafnalán og námsbókasafn. 

Helstu verkefni og ábyrgð
•  Situr í framkvæmdaráði og tekur þátt í að móta 
    og innleiða framtíðarsýn og stefnu safnsins
•  Mótar stefnu þjónustusviðs og útfærir í samræmi 
    við hlutverk og heildarstefnu safnsins 
•  Hefur frumkvæði að þróun á starfsemi sviðsins 
    og ber ábyrgð á rekstri þess
•  Ber ábyrgð á gerð og framkvæmd verkefna     
    áætlana, og að viðhlítandi árangur náist
•  Ber ábyrgð á góðum samskiptum sviðsins við 
    safn gesti og hagsmunaaðila safnsins
•  Hefur umsjón með öllum verkþáttum sviðsins
•  Ber ábyrgð á mannauðsmálum á sínu sviði, s.s. 
    fylgist með frammistöðu starfsfólks, símenntun
    og starfsþróun, virkjar starfsfólk sitt og hvetur 
    til góðra verka.

Menntunar– og hæfnikröfur
•  Meistaragráða sem nýtist í starfi (háskólapróf 
    í bókasafns og upplýsingafræði áskilið)
•  Yfirgripsmikil þekking á viðfangsefnum þjónustu 
    sviðs
•  Farsæl stjórnunarreynsla
•  Góð skipulagshæfni, frumkvæði og mikil lipurð 
    í samskiptum
•  Mjög góð tölvukunnátta 
•  Mjög góð íslenskukunnátta og hæfni í miðlun 
    upplýsinga
•  Góð kunnátta í ensku og  Norðurlandamáli

Sviðsstjóri þjónustu 
og miðlunar

Um er að ræða fullt starf. Umsókn skal fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar 
og rökstuðningi fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Umsóknarfrestur er til og með 8. maí 2016. Öllum umsóknum verður svarað 

þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Við ráðningar er tekið mið af jafnréttisáætlun safnsins.
Sótt er um starfið rafrænt á vef Landsbókasafns, www.landsbokasafn.is, undir Bókasafnið > Laus störf. 

Nánari upplýsingar veitir Ingibjörg Steinunn Sverrisdóttir, landsbókavörður (iss@landsbokasafn.is) 

Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn  |  Þjóðarbókhlöðunni  |  s. 5255600  |  www.landsbokasafn.is
Þekkingarveita í allra þágu

Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn er þjóðbókasafn og bókasafn Háskóla Íslands.  
Safnið er í forystu um öflun, varðveislu og miðlun upplýsinga og eflir þannig menningu, rannsóknir og nýsköpun. 

Við leitum að hressum starfsmanni í verslun okkar 
og í önnur tilfallandi verkefni. Vinnutími er frá 
9:00-17:00. Skemmtilegur og hress vinnustaður. 

Vinsamlega sendið umsókn og ferilskrá í 
tölvupósti á aukaraf@aukaraf.is

Meiraprófsbílstjóri  
óskast í sumarstarf

AÐFÖNG óska eftir meiraprófsbílstjóra í sumarstarf.
 Viðkomandi þarf að hafa próf á vörubifreið með eftirvagn.
Unnið er á vöktum við útkeyrslu á vörum í verslanir Haga.

Sækja skal um starfið á www.adfong.is
Óskað er eftir að ferilskrá fylgi umsókn.

Gerð er krafa um að kennari í málmiðngreinum hafi lokið prófi í 
iðn- eða tæknifræði eða vélfræði (vélstjórn)  og hafi starfsleyfi sem 
framhaldsskólakennari.

Gerð er krafa um að kennari í bílasmíði hafi lokið prófi í iðngrein sinni 
og hafi starfsleyfi sem framhaldsskólakennari. 

Ráðning og kjör: 
Laun eru í samræmi við kjarasamning KÍ og stofnanasamning Borgar-
holtsskóla. Ekki þarf að sækja um á sérstöku umsóknareyðublaði en 
í umsókn þarf að greina frá menntun, fyrri störfum og öðru því sem 
umsækjandi telur að máli skipti.

Jafnt konur og karlar eru hvött til að sækja um störfin.
Sakavottorð fylgi umsókn.

Á heimasíðu skólans, www.bhs.is, eru upplýsingar um skólann og 
starfsemi hans. 

Upplýsingar um störf í málmiðngreinum veitir Aðalsteinn Ómarsson, 
kennslustjóri, s. 856 1714 og í bíliðngreinum Kristján M. Gunnarsson, 
kennslustjóri, s. 894 4351. 

Umsóknir ásamt fylgigögnum sendist í tölvupósti til Inga Boga  
Bogasonar, skólameistara, ingibogi@bhs.is, fyrir 1. maí 2015.

Skólameistari

Laus störf við Borgarholtsskóla haustið 2016

Eftirtalin störf eru laus til umsóknar hjá Borgarholtsskóla skólaárið 2016-2017:
• Tvær stöður í málmiðngreinum, önnur tímabundin
• Tímabundin staða í bílasmíði

Gott nám í góðum félagsskap
við Mosaveg, 112 Reykjavík, sími 535 1700, fax 535 1701

Borgarholtsskóli

Ertu að leita að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

lind@talent.is bryndis@talent.is

  www.talent.is  |  talent@talent.is

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3
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Helstu verkefni og ábyrgð
• Matargerð á góðum heimilislegum og hollum mat fyrir 

heimilisfólk og starfsmenn.
•  Umsjón með skipulagi og daglegu starfi í eldhúsi um helgar 
•  Undirbúningur morgunverðar
•  Tiltekt á hráefni til matargerðar 
• Skömmtun með starfsfólki í matsal í hádeginu
• Leiðbeina og aðstoða íbúa eftir þörfum.
• Frágangur eftir hádegi
• Dagleg umsjón með skráningum í Gámes  gæðakerfi,  

hreinlætisáætlun og innra eftirliti.

Hæfnikröfur
•   Matartæknanám eða sambærileg menntun
•  Reynsla af starfi í framleiðslueldhúsi æskileg
•  Mjög góð hæfni í mannlegum samskiptum, þolinmæði og 

jákvætt viðmót.
•   Frumkvæði og sjálfstæði í starfi

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

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og Eflingar stéttarfélags  
 
Nánari upplýsingar um starfið veitir Björn Ólafsson matreiðslumeistari í síma 540-2400 alla virka daga milli kl: 9 og 14 eða 
með því að senda fyrirspurnir á bjorn.olafsson@reykjavik.is

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um störfin á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf 
Umsóknarfrestur er til 7. maí 2016

AðstoðArmAtreiðslumAður – seljAhlíð

Seljahlíð heimili aldraðra óskar eftir aðstoðarmatreiðslumanni í 53% starf,  
vinnutími er frá kl: 08:00-14:00, unnin er önnur hver helgi.

Velferðarsvið

Hjúkrunardeildarstjóri
Sunnuhlíð hjúkrunarheimili óskar eftir að ráða til starfa 

hjúkrunarfræðing í stöðu hjúkrunardeildarstjóra á 
almenna hjúkrunardeild. 

Í starfinu felst skipulagning og stjórnun hjúkrunar 
ásamt daglegum rekstri deildarinnar.  

Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu  
í öldrunarhjúkrun og stjórnun.

Jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum mikilvæg. 

Umsóknarfrestur er til 03.mai 2016.

Hjúkrunarfræðingur-Verkefnisstjóri
Sunnuhlíð hjúkrunarheimili óskar eftir að ráða til starfa 

hjúkrunarfræðing sem jafnframt mun starfa sem  
verkefnisstjóri í fræðslu- og gæðamálum.

Reynsla og þekking í öldrunarhjúkrun æskileg.   
Jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum mikilvæg.

 
Umsóknarfrestur er til 03.mai 2016.

Nánari upplýsingar veitir Svanlaug Guðnadóttir 
deildarstjóri s: 864-4184.

Í Sunnuhlíð vinnur samhentur hópur starfsmanna sem leggur 
metnað sinn í að veita heimilisfólkinu góða þjónustu.

Hægt er að sækja um á heimasíðu Sunnuhlíðar www.sunnuhlid.is.

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi

kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Sérgreinastjóri í leikskólann Álfatún

· Leikskólasérkennari í leikskólann Austurkór

· Deildarstjóri í leikskólann Núp

· Deildarstjóri í leikskólann Sólhvörf

Grunnskólar

· Deildarstjóri sérúrræða í Álfhólsskóla

· Heimilisfræðikennari í Álfhólsskóla

· Sérkennari fyrir einhverfa í Álfhólsskóla

· Sérkennari í Álfhólsskóla

· Umsjónarkennari á miðstig í Álfhólsskóla

· Skólaliði í Hörðuvallaskóla

· Textílmenntakennari í Hörðuvallaskóla

· Myndmenntakennari í Hörðuvallaskóla

· Heimilisfræðikennari í Hörðuvallaskóla

· Dönskukennari í Kársnesskóla

· Sérkennari á unglingastigi í Kársnesskóla

· Umsjónarkennari í Kópavogsskóla

· Sérkennari í Salaskóla

· Þroskaþjálfi í Salaskóla

· Umsjónarkennari á yngsta stig / miðstig í   
 Salaskóla

· Umsjónarkennarar á yngsta stig / miðstig í   
 Smáraskóla

· Umsjónarkennari á elsta stig í Smáraskóla

· Aðstoðarskólastjóri í Smáraskóla

· Sérkennari á miðstig og elsta stig í   
 Smáraskóla

· Skólaliði í dægradvöl í Vatnsendaskóla

· Umsjónarkennari á miðstig í Vatnsendaskóla

· Umsjónarkennari á yngsta stig í    
 Vatnsendaskóla

Velferðasvið

· Starfsmaður í tímabundið starf á    
 hjúkrunarsambýli

· Starfsmaður í félagslega heimaþjónustu

Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt 
á heimasíðu Kópavogsbæjar, www.kopavogur.
is, þar sem jafnframt má finna fleiri störf og 
nánari upplýsingar.
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Vinnumálastofnun   Kringlunni 1, 103 Reykjavík   Sími 515 4800      www.vmst.is

Dæmi um störf:

Opnað verður fyrir umsóknir á vef Vinnumálastofnunar www.vmst.is 
mánudaginn 18. apríl. Umsóknarfrestur er til 02. maí.

Nánari upplýsingar um 
störfin, hæfniskröfur, tengiliði 
og fleira er að finna á vef 
Vinnumálastofnunar,  
www.vmst.is 

Velferðarráðuneytið  
og Vinnumálastofnun 
auglýsa 260 störf 

Störfin eru opin öllum námsmönn-
um sem eru í háskólanámi eða  
útskrifuðust á árinu.

Störfin eru hluti af tímabundnu 
átaksverkefni á vegum ráðuneyta, 
undirstofnana þeirra og  
sveitarfélaga.

Fyrirmyndarþjónusta Virðing Áreiðanleiki

Umhverfis- og skipulagssvið 
Reykjavíkurborgar
Verkefni á sviði mannauðsmála

Nýsköpunarmiðstöð
Hönnun og framleiðsla  
á lítilli göngubrú

Velferðarsvið Kópavogs
Þjónustustjóri félagslegrar 
heimaþjónustu

Heilbrigðisstofnun Austurlands
Almenn rannsóknarstörf á 
rannsóknarstofu HSA  
á Egilsstöðum

Umhverfisstofnun

Úrvinnsla loftgæðagagna

Fljótsdalahérað
Ráðgjafi í dagþjónustu  
eldri borgara

Landspítali
Aðstoðarmaður við  
lyfjaumsýslu á hjartadeild 

Seyðisfjarðarkaupstaður
Greining og kortlagning  
á ferðamannastöðum

Náttúrurannsóknarstöðin  
við Mývatn
Smjásjárgeining mýflugna  
úr Mývatni

Háskólinn á Hólum
Aðstoðarmaður á kynbótastöð 

Háskóli Íslands
Viðtalsrannsókn á samskiptum 
Íslendinga og Grænlendinga

Náttúrufræðistofnun Íslands
Aðstoðarmaður við að hnitsetja 
greni refa

Geislavarnir ríkisins
Vinna við forritun á viðmóti til 
notkunar á spjaldtölvum við eftirlit

Fjórðungssamband Vestfirðinga
Gagnasöfnun um skapandi greinar

Háskóli Íslands
Aðstoðarmaður við rannsóknir 
– Öflun upplýsinga um 
aldursfordóma hér á landi

Embætti landlæknis
Flokkunarkerfi í heilbrigðisþjónustu
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Til hvers að auglýsa ?

Ef þú auglýsir sjálf-/ur eftir starfsmanni eyðir þú verulegum tíma
í úrvinnslu innsendra umsókna.

Okkar styrkur er öflugur gagnabanki og yfir tveggja áratuga reynsla við að
þjónusta fyrirtæki við leit að starfsmanni.

Sparaðu þér tíma, kostnað og fyrirhöfn - leitaðu aðstoðar
fagmanna með langvarandi reynslu af ráðningarmálum.

STRÁ Starfsráðningar ehf. - Suðurlandsbraut 30 - sími 588-3031
stra@stra.is - gudny@stra.is - www.stra.is.

Með starf
fyrir þig

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfs-
manna- og ráðningarmála
en stofan hefur unnið fyrir
mörg helstu og leiðandi
fyrirtæki landsins um
árabil.

Rík áhersla er lögð á trúnað
varðandi vörslu gagna og
upplýsinga bæði gagnvart
umsækjendum, sem og
vinnuveitendum.

Ánægðir viðskiptavinir til
margra ára hafa notið
þjónustu STRÁ, en stofan
hefur jafnframt umsjón
með ráðningum í sérfræði-
og stjórnunarstöður.

www.stra.is

LEIÐTOGAR
ÓSKAST
Eldsmiðjan auglýsir eftir veitingastjóra og vaktsjóra  
í eldhúsi á nýjum og glæsilegum stað okkar við Dalveg.  

Um er að ræða 100% störf fyrir samviskusamt og harðduglegt fólk. Ef þú 
hefur gaman af fólki og góðum mat og vilt vinna hjá traustu og skemmtilegu 
fyrirtæki með einstakan starfsanda skaltu ekki hika við að sækja um.

Áhugasamir sæki um á umsokn.foodco.is fyrir 2. maí 2016.

VEITINGASTJÓRI:
Þarf að vera 25 ára eða eldri
– vera skipulagður
– hafa reynslu af svipuðu starfi
– búa yfir mikilli þjónustulund
– vera stundvís með eindæmum
– vera leiðtogi og góð fyrirmynd

VAKTSTJÓRI Í ELDHÚSI:
Þarf að vera 20 ára eða eldri
– vera skipulagður og snyrtilegur
– geta unnið vel undir álagi
– vera stundvís
– geta unnið með öðrum
– vera leiðtogi og góð fyrirmynd
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Mannvit óskar eftir fagfólki í eftirfarandi stöður við 
starfsstöðvar fyrirtækisins í Kópavogi og á Akureyri.
Reyndur burðarþolshönnuður
Viðkomandi þarf að geta tekið að sér alhliða burðarþolshönnun og hafa staðgóða og fjölbreytta reynslu af slíkri 
hönnun. Burðarþolshönnuður er með aðsetur á starfsstöð Mannvits í Kópavogi.

Menntunar- og hæfnikröfur
•  MSc. gráða í verkfræði með sérhæfi ngu í burðarþoli.
•  Æskilegt að viðkomandi hafi  5-10 ára starfsreynslu af hönnun burðarvirkja og mögulega hönnunarstjórn 

og verkefnastjórn.
•  Æskilegt að viðkomandi hafi  reynslu af vinnu með SAP2000, SAFE og ETABS, þá sérstaklega í jarðskjálfta- 

og sveifl ugreiningum.
•  Reynsla af BIM hönnun og þekking á Tekla Structures er æskileg.
•  Þekking á eftirspennuhönnun í ADAPT er æskileg.
•  Þekking á Autodesk Robot er kostur.
•  Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og hæfni í mannlegum samskiptum.  

Jarðtækniverkfræðingur
Mannvit vinnur að fjölbreyttum verkefnum, stórum sem smáum, á sviði jarðtækni og grundunar hérlendis sem 
erlendis. Jarðtækniverkfræðingur veitir sérfræðiþjónustu í verkefnum sem tengjast stífl uhönnun, stálþilshönnun, 
staurahönnun og skipulagningu jarðgrunnsrannsókna. Jarðtækniverkfræðingur er með aðsetur á starfsstöð 
Mannvits í Kópavogi.

Menntunar- og hæfnikröfur
•  Meistarapróf í jarðtækni. 
•  Reynsla í jarðtæknihönnun og notkun jarðtækniforrita. 
•  Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og hæfni í mannlegum samskiptum.  

Byggingartæknifræðingur eða verkfræðingur á Akureyri
Viðkomandi þarf að geta sinnt fjölbreyttum verkefnum og sinna jöfnum höndum eftirliti með framkvæmdum, 
byggingarstjórn og minni hönnunarverkefnum á sviði mannvirkjagerðar.

Menntunar- og hæfnikröfur
•  Menntun á sviði byggingartæknifræði eða verkfræði er áskilin.
•  Sveinspróf eða reynsla af framkvæmdum er æskileg.
•  Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og hæfni í mannlegum samskiptum. 

Umsóknarfestur er til og með 26. apríl.

Nánari upplýsingar veitir Einar Ragnarsson, sviðsstjóri Mannvirkja og umhverfi s í síma 422 3015.

Sótt er um störfi n á heimasíðu Mannvits, www.mannvit.is. 
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að láta ferilskrá og kynningarbréf fylgja umsókn. 

Mannvit býður þjónustu á sviði verkfræði, rekstrar, jarðvísinda, umhverfi s, byggingarefnarannsókna, 
verkefnastjórnunar og heildarumsjónar verkefna. Mannvit er eitt stærsta ráðgjafarfyrirtæki landsins á sviði 
verkfræði og tækni og þar starfar öfl ugur hópur reynslumikilla verkfræðinga og tæknimenntaðs starfsfólks 
með fjölþætta reynslu á fl estum sviðum verkfræðiþjónustu. Viðhorfum til verkefna og viðskiptavina verður 
best lýst með gildum fyrirtækisins: Traust, víðsýni, þekking og gleði.

Við hvetjum konur jafnt sem 
karla til að sækja um starfi ð.

Nánari upplýsingar veita: 
Birna Svavarsdóttir framkvæmdastjóri hjúkrunar og Edda 
Björk Arnardóttir mannauðsstjóri í síma 522 5700.
Umsóknir má einnig senda rafrænt á birna@eir.is 
og edda@eir.is

  
 Hjúkrunarheimili og öryggisíbúðir 
 Hlíðarhúsum 7, 112 Reykjavík

Laus er til umsóknar staða sjúkraliða 
í öryggisíbúðum Eirar, 

Eirborgum Fróðengi 1-11,
 Grafarvogi

Jákvæðni, metnaður og víðsýniwww.akranes.is
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Laus störf hjá Akraneskaupstað
 

Eftirfarandi störf eru laus til umsóknar:
 
Brekkubæjarskóli

Starf umsjónarkennara á yngsta stigi. • 
Starf umsjónarkennara á miðstigi. • 
Starf myndmenntakennara. • 

Grundaskóli
Starf aðstoðaskólastjóra.• 
Afleysingarstöður kennara og umsjónarkennara á • 
öllum aldursstigum.
Störf deildarstjóra verkefna.• 

 
Leikskólinn Akrasel

Starf aðstoðarleikskóla- og sérkennslustjóra.• 
 
Leikskólinn Teigasel

Starf leikskólakennara.• 
 
Leikskólinn Vallarsel

Störf leikskólakennara.• 
 

Nánari upplýsingar um ofangreind störf og 
önnur laus störf er að finna á www.akranes.is.

Framleiðslustjóri á Grænlandi
Arctic Prime Fisheries óskar eftir að ráða sjávarútvegsfræðing 
sem framleiðslustjóra í fiskvinnslu á Grænlandi. Um er að ræða 
áhugavert og krefjandi starf með jákvæða uppbyggingu í huga 
þar sem reynir á öguð vinnubrögð, samskiptahæfni og fag-
mennsku. Gerð er krafa um búsetu á Grænlandi. Frítt húsnæði í 
boði.
Leitað er eftir fjölhæfum og áhugasömum einstaklingi sem hefur 
frumkvæði og metnað til að ná árangri. Enn fremur þarf hann að 
vera lipur í mannlegum samskiptum, reglusamur og nákvæmur.

Helstu verkefni:
• Rekstur og dagleg stjórnun fiskvinnslu
• Tölvuvinnsla og skráningar í upplýsingakerfi-Navision
• Verkstjórn

Kröfur um þekkingu og hæfni:
• Sjávarútvegsfræðingur
• Þekking og reynsla af vinnu við fiskvinnslu og sjávarútveg
• Góð færni í dönsku er nauðsynleg
• Almenn og góð tölvukunnátta
• Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum
• Reglusemi og sjálfstæði í vinnubrögðum

Arctic Prime Fisheries er sjávarútvegsfyrirtæki sem starfrækir 
tvær fiskvinnslur  í Qaqortoq og Nanortalik í suður hluta  
Grænlands. Þá gerir fyrirtækið út tvö línuskip og frystitogara.  
Í Qaqortoq búa um 3100 íbúar og Nanortalik eru um 1200 íbúar. 
Í fyrirtækinu starfa um 110 manns við landvinnslu og um 100 
sjómenn.

Umsóknir með ferilskrá og kynningarbréfi þar sem fram kemur 
ástæða umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni umsækjanda í 
starfi sendist til Pálma Hafþórs Ingólfssonar starfsmannastjóra 
Brims hf. merkt „framleiðslustjóri“. Hann gefur einnig nánari 
upplýsingar um starfið.
Netfang:palmii@brimhf.is
Sími: 8490261

Umsóknarfrestur er til og með 7. maí 2016. Æskilegt er að 
umsækjandi geti hafið störf sem fyrst. Öllum umsóknum verður 
svarað þegar ákvörðun um starfið liggur fyrir.
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ÚTBOÐ

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

Útboð nr. 20307 Þjónusta þriggja nýrra 
heilsugæslustöðva fyrir 

Sjúkratryggingar Íslands
Ríkiskaup, fyrir hönd Sjúkratrygginga Íslands, kt. 650309-0220, óska 
eftir þremur aðilum til að reka þrjár nýjar heilsugæslustöðvar á 
höfuðborgarsvæðinu, til viðbótar þeim 17 stöðvum sem þegar eru 
starfræktar. Undanskilin í útboðinu er skólaheilsugæsla. Stöðvar-
nar eiga að opna á tímabilinu 1. desember 2016  til 1. febrúar 2017. 
Bjóðendur verða að uppfylla lágmarkskröfur samkvæmt kröfulýs- 
ingu velferðarráðuneytis vegna rekstrar heilsugæsluþjónustu, útg. 
1.0  og gildir hún um alla heilsugæsluþjónustu landsins. Bjóðendur 
verða jafnframt að leggja til húsnæði og allan nauðsynlegan búnað. 
Tilboð bjóðenda sem uppfylla lágmarkskröfur verða metin sam-
kvæmt matslíkani í útboðsgögnum. 

Markmiðið með útboðinu er:
 
•   Að auka fjölbreytni í rekstrarformi heilsugæslustöðva að 
    norrænni fyrirmynd og þar með stuðla að fjölgun fagmenntaðra             
    heilbrigðisstarfsmanna innan heilsugæslunnar og breiðari  
    þjónustu. 

•   Að þrjár nýjar heilsugæslustöðvar verði starfræktar á höfuð-
    borgarsvæðinu þar sem þörfin er mest og auka þar með aðgengi        
    að heilsugæsluþjónustu.

Endurgjald fyrir þjónustuna reiknast samkvæmt fjármögnunarlíkani 
velferðarráðuneytisins fyrir heilsugæslu á höfuðborgarsvæðinu, 
útg. 1.0. Líkanið byggir að stærstum hluta á aldri, kyni og sjúkdóms-
byrði einstaklinga sem skráðir eru á viðkomandi heilsugæslustöð.  
Einnig koma til þættir s.s. lyfjaafstemming, gæðaviðmið, komur 
skjólstæðinga utan stöðvar o.fl. 
Endurgjald vegna húsnæðis fellur ekki undir fjármögnunarlíkanið og 
er greitt fyrir húsnæðið samkvæmt tilboði bjóðanda þar um. 
Skilafrestur tilboða og opnun tilboða er hjá Ríkiskaupum  31. maí 
2016, kl. 14:00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska. Út-
boðsgögn verða til afhendingar á vef ríkiskaupa, undir vefslóðinni: 
http://www.rikiskaup.is/utbod/utb/20307, frá og með miðvikudegi-
num 27. apríl 2016.

Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn auglýsir laust starf sérfræðings á varðveislusviði. Sérfræðingurinn starfar 
að verkefnum innan handritasafns en ber einnig ábyrgð á starfsemi Miðstöðvar munnlegrar sögu og upp byggingu 
safnkosts er varðar munnlegar heimildir. Markmið starfsins eru m.a. að safna, varðveita, skrá og veita aðgang að einka
skjalasöfnum, munnlegum heimildum og handritum. Sérfræðingur veitir gestum sérfræðiráðgjöf, vinnur með sviðs
stjóra að verkefnum Miðstöðvarinnar, skráir gögn skv. stöðlum og starfar skv. forvörslureglum safnsins að varðveislu gagna.

Helstu verkefni
•  Sérfræðiráðgjöf og upplýsingaþjónusta
•  Afgreiðsla á gögnum á lestrarsal, lán og 
    umsýsla tækja til notenda
•  Öflun, móttaka og skráning einkaskjalasafna 
    og annarra gagna
•  Umsjón með vef Miðstöðvar munnlegrar 
    sögu og samfélagsmiðlum 
•  Kynningarstarf og fræðsla um söfnun og 
    notkun munnlegra heimilda
•  Þátttaka í öðrum verkefnum og samstarfi 
    á varðveislusviði

Menntunar– og hæfnikröfur
•  Háskólapróf í sagnfræði, íslensku, þjóðfræði, eða 
     skyldum greinum, meistaragráða sem nýtist 
     í starfi er kostur
•  Þekking á meðferð, skráningu, flokkun og 
    úrvinnslu einkaskjalasafna og munnlegra 
    heimilda er kostur
•  Góð skipulagshæfni, sjálfstæði og lipurð 
     í samskiptum
•  Mjög góð tölvukunnátta og tækniþekking
•  Mjög góð íslenskukunnátta og hæfni í miðlun 
     upplýsinga

Sérfræðingur 
á varðveislusviði

 Um er að ræða fullt starf. Umsókn skal fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar 
og rökstuðningi fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Umsóknarfrestur er til og með 2. maí 2016. Öllum umsóknum verður svarað 

þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Við ráðningar er tekið mið af jafnréttisáætlun safnsins.
Sótt er um starfið rafrænt á vef Landsbókasafns, www.landsbokasafn.is, undir Bókasafnið > Laus störf. 

Nánari upplýsingar veitir Örn Hrafnkelsson, sviðsstjóri varðveislu og stafrænnar endurgerðar (orn@landsbokasafn.is).

Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn  |  Þjóðarbókhlöðunni  |  s. 5255600  |  www.landsbokasafn.is
Þekkingarveita í allra þágu

Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn er þjóðbókasafn og bókasafn Háskóla Íslands.  
Safnið er í forystu um öflun, varðveislu og miðlun upplýsinga og eflir þannig menningu, rannsóknir og nýsköpun. 

HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

HH Ráðgjöf er alhliða ráðningarþjónusta og við státum okkur af því að veita framúrskarandi
þjónustu hvort sem um ræðir ráðningu ófaglærðra, faglærðra eða sérfræðinga.

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is

 Vinnusparnaður                    
Við vinnum úr umsóknum, leitum í gagnagrunni okkar, 
tökum forviðtöl og öflum umsagna. 

 Markviss leit                         
Sérskrifaður hugbúnaður gerir leit afar markvissa og 
tryggir að við finnum hæfasta einstaklinginn.

 Þriggja mánaða ábyrgð        
Ef starfsmaður hættir störfum innan þriggja mánaða er 
ráðning í hans stað án endurgjalds.

 Ekkert staðfestingargjald
Við leggjum áherslu á að rækta árangursríkt og ánægjulegt 
langtímasamband við viðskiptavini okkar og því greiðir þú 
ekkert ef ekki verður af ráðningu.

 Fjöldi hæfra umsækjenda
Fjöldi umsækjenda er á skrá í almennum gagnagrunni 
okkar sem tryggir að við finnum rétta einstaklinginn 
fyrir starfið.

 Fjölbreyttar þjónustuleiðir
Í boði eru fjölbreyttar þjónustuleiðir sniðnar að þörfum 
og væntingum viðskiptavina okkar. Þú finnur lausnina 
hjá okkur.

 Reynsla og þekking
Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmanna-
mála sem búa m.a. yfir mikilli reynslu af ráðningum og 
hagnýtri menntun.

 Sanngjarnt verð
Bjóðum mjög hagstætt og samkeppnishæft verð á 
þjónustu okkar. Gerðu verðsamanburð!

HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita
afburðarþjónustu og finna réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við ráðningu starfsfólks. 

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:



| AtvinnA | LAUGARDAGUR  23. apríl 2016 27

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

TILBOÐ
Leit stendur yfir að iðnaðarmönnum sem vilja vera á lista 
hjá Hafnarfjarðarbæ varðandi tilfallandi vinnu við viðhald 
fasteigna bæjarins. 

Hafnarfjarðarbær  óskar eftir tilboðum í tímagjald 
eftirfarandi:

• Smiðir 
• Málarar
• Rafvirkjar
• Pípulagningarmenn
• Dúklagningarmenn 

Áhugasamir eru beðnir um að senda tölvupóst á 
svsv@hafnarfjordur.is með ósk um að fá umsóknargögn 
send.  Tilgreina þarf nafn og/eða fyrirtæki.

Síðasti skiladagur tilboða er 4. maí kl 11:00 að Norðurhellu 
2 í Hafnarfirði. Einnig hægt að skila með tölvupósti á svsv@
hafnarfjordur.is. Tilboð verða opnuð á sama stað og tíma að 
viðstöddum þeim bjóðendum er þess óska.

Umhverfis og skipulagsþjónusta
Hafnarfjarðarbær

G A R Ð A T O R G I  7
S Í M I  5 2 5  8 5 0 0
G A R D A B A E R . I S

Bæjarstjórn Garðabæjar samþykkti á 
fundi sínum þann 7. apríl síðastliðinn 
breytingu á aðalskipulagi Garðabæjar 
2004 - 2016 sem nær til verslunar-og 
þjónusutsvæðis í Kauptúni í samræmi 
við 1. mgr. 32. gr. skipulagslaga nr. 
123/2010. Auglýst breytingartillaga var 
samþykkt óbreytt.

Á sama fundi var samþykkt breyting á 
deiliskipulagi Kauptúns með 
smávægilegum breytingum í kjölfar 
athugasemda og breyting á deiliskipulagi 
Urriðaholts-Viðskiptastrætis óbreytt frá 
auglýstri tillögu.

Í samræmi við 2. mgr. 32. gr. skipulags- 
laga nr. 123/2010 er niðurstaða 
sveitarstjórnar hér með auglýst.

Garðabæ 20. apríl 2016
Skipulagsstjóri Garðabæjar

AUGLÝSING UM 
SAMÞYKKT BREYTINGAR Á 
AÐALSKIPULAGI 
GARÐABÆJAR 2004 - 2016

KAUPTÚN

- 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

36,9 millj.Verð:

75 fm 2ja herbergja

Stæði í bílageymslu

Nýlegt hús með lyftu

Öll sameign og umhirða 
hússins er til fyrirmyndar

Góð staðsetning

Falleg og vel skipulögð íbúð með sjávarútsýni 
við Sólvallagötu 

Sólvallagata 84

 
 
 
 

 

__________ Útboð ___________ 
 
Faxaflóahafnir sf. óska eftir tilboðum í verkið: 

 
MALBIKUN 2016 

Helstar magntölur eru: 
 

Malbik   1.000 tonn 
Útlögn  8.400 m2 
Fræsing  1.900 m2 

 

Útboðsgögnin verða afhent á rafrænu formi endur-
gjaldslaust hjá Hnit verkfræðistofu. Hafa skal 
samband við skiptiborð í s: 5700500 eða í póstfang 
olafur@hnit.is frá og með miðvikudeginum 27. apríl 
n.k. 

Tilboðum skal skila til skrifstofu Faxaflóahafna sf., 
Tryggvagötu 17, fyrir miðvikudaginn  11. maí  2016 
klukkan 10:00. Tilboð verða opnuð á sama stað og 
tíma.  Verklok eru 1. júlí 2016. 

 

 

 

Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
• Úlfarsárdalur – snjóbræðslukerfi,  útboð nr. 13715.

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

Ertu að leita 
að talent?

Við finnum 
starfsmanninn fyrir þig

lind@talent.is

bryndis@talent.is
  www.talent.is  |  talent@talent.is



365.is      Sími 1817

Sportpakkinn er svo sannarlega einn með öllu fyrir fólk sem hefur áhuga á íþróttum. Fótbolti, körfubolti, 
ruðningur, bardagaíþróttir, handbolti, frjálsar og margt annað sem fær hjartað til að slá örar.  
Tryggðu þér áskrift á 365.is eða í síma 1817.

Sportpakkinn inniheldur: Stöð 2 Sport, hliðarrásir, Eurosport, Extreme Sport, Motors TV, Sky News, NBA TV, MUTV, LFC TV og Chelsea TV.

YFIR 1.300 BEINAR
ÚTSENDINGAR Á ÁRI

besta sætið

ENDALAUST

 NET
Á 1.000 KR. 
FYLGIR SPORTPAKKA

365*

*Undanskilið er aðgangsgjald og leiga á beini. Nánari upplýsingar á 365.is. 
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Hlíðarás 20
221 HAFNARFJÖRÐUR

Mjög fallegt, vandað og bjart 342 
fm einbýlishús með miklu útsýni.

Fimm svefnherbergi, þrjú baðher-
bergi, sérsmíðaðar innréttingar 
og skápar, mikil lofthæð, stórir 
gluggar, arinn í stofu, granít 
borðlötur, 63fm bílskúr, innfelldar 
hurðir, innfelld lýsing, Miele tæki og 
fataherbergi.

Allar upplýsingar veitir: Hannes 
Steindórsson, hannes@fastlind.is

110.000.000

STÆRÐ: 342 fm EINBÝLI       HERB: 7

Engjateigur 17-19
105 REYKJAVÍK

307, 2 fm atvinnuhúsnæði í 
Listhúsinu við laugardal.

Fasteignin er í dag veitingastaður 
Gló ásamt skrifstofum salernum og 
eldhúsi. Eignin nýlega endurnýjuð 
að miku leyti.  Sterkur leigjandi, nýr 
10 ára leigusamningur.

Allar upplýsingar veitir: Hannes 
Steindórsson, hannes@fastlind.is

91.000.000

STÆRÐ: 307 fm   ATVINNUHÚSNÆÐI

Heyrumst

Hannes Steindórsson 
Löggiltur fasteignasali 
Sölustjóri

  699 5008  
  hannes@fastlind.is

Heyrumst

Þórunn Gísladóttir 
Löggiltur fasteignasali

  510 7900  
  thorunn@fastlind.is

Heyrumst

Þórunn Gísladóttir 
Löggiltur fasteignasali

  510 7900  
  thorunn@fastlind.is

Heyrumst

Hannes Steindórsson 
Löggiltur fasteignasali 
Sölustjóri

  699 5008  
  hannes@fastlind.is



fasteignir

- með þér alla leið -  www.miklaborg.iswww.miklaborg.is

Lágmúla 4  108 Reykjavík

569 7000

Íbúðirnar í 2A afhendast í júlí/ágúst 
og 2B næsta haust. 

Íbúðirnar tilbúnar til afhendingar 
í Garðatorgi 4.

Glæsilegar 77-130fm útsýnisíbúðir

Aukin lofthæð í öllum íbúðum

Sér bílastæði í upphituðu bílahúsi

Sérlega vandaðar innréttingar og tæki

Húsið einangruð að utan og klædd

Garðatorg 4 A-B-C og Garðatorg 2 A og B

Byggingaraðili á Garðatorgi er ÞG Verk ehf. 

sem ábyrgist traust, gæði og áreiðanleika

í viðskiptum

sunnudaginn 24.apríl kl.14:00-15:00
Sýningaríbúð - Garðatorg 4

OPIÐ HÚS



PERLUKÓR 1.A – 203 KÓP
- Vel skipulögð 97.3 fm 
- 3ja herb., íbúð á jarðhæð
- Rúmgóð herb., og stofa
- Afgirt verönd til suðurs
- Stæði í bílgeymslu
LAUS FLJÓTLEGA.
V. 36,9 millj. 

HÖRÐUKÓR – 203 KÓP
- Vel skipulögð, rúmgóð 3ja herb.
- Íbúð er 109 fm auk stæði í bílgeymslu
- Íbúð er á 6.hæð og er fallegt útsýni
- Lyftuhús sem er í góðu ástandi
- Stutt í skóla og alla þjónustu
GETUR LOSNAÐ FLJÓTT
V. 37,5 millj.

LÓMASALIR 8, ÍB.205 - 201 KÓP
- Snyrtileg 3ja herb. á 2.hæð (jarðhæð).
- Öll rými eru rúmgóð
- Íbúð er 102 fm 
- Stæði í bílgeymslu
- Suð-vestur afgirt verönd
- Lyfta í húsi og snyrtileg sameign

V. 35,9 millj.

HLYNGERÐI 1 – 108 RVK
- Tveggja íbúðar fjölskylduhús miðsvæðis
- Tvær hæðir alls 321 fm / innb.bílskúr
- Efri hæð er 162 fm, rúmgóðar stofur
- Á jarðhæð er 2ja herb., íbúð / gott alrými
- Afgirt verönd með heitum potti / útisturta
- Stutt í alla þjónustu og skóla

V. 95 millj. 

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 
EGGERT MARÍUSON  
sölufulltrúi. Sími 690 1472

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

ÞVERBREKKA 4 - 200 KÓP
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 25. APRÍL KL. 17:30 - 18:00
Einstaklega falleg og mikið endurnýjuð 104,2 fm. 4ra herbergja endaíbúð á 9. hæð með einstöku 
útsýni. Tvennar svalir. Eldhús og baðherbergi nýlega standsett. Þvottahús innan íbúðar. 
Gluggar með frábæru útsýni í þrjár áttir.

V. 35,9 millj

BÓLSTAÐARHLÍÐ 44 – 105 RVK
OPIÐ HÚS SUNNUDAG 24. APR FRÁ KL.13.00 – 13.30
- Snyrtileg 93,5 fm 4ra herb íbúð.
- Bætt var við herb á kostnað stofu.
- Íbúð á 3. hæð.
- Eign sem er mjög miðsvæðis.

V. 30,5 millj. 

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND  
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

SKIPHOLT 11-13 - 105 RVK
- Glæsilegar 3 - 4 herb., nýjar útsýnisíbúðir á 4.hæð.
- Íbúðir eru 120 – 130 fm / gengið inn af svölum.
- Rúmgóðar 30 – 70 fm suður-svalir með íbúðum.
- Lyfta er í húsi og sérmerkt bílastæði með íbúðum.
- Vandaðar innréttingar frá PARKA / steinn í borðplötum í eldhúsi.
LAUSAR TIL AFHENDINGAR.

Verð: 67,9 – 69,9 millj. 

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN  
sölustjóri. Sími 770 0309

Landmark leiðir þig heim!
Sími 512 4900 

landmark.is

Helga Snorradóttir
Skjalavinnsla

Nadia Katrín
Sölufulltrúi

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

Kristján  
Ólafsson

Hrl.
Löggiltur  

fasteignasali

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Eggert  
Maríuson

Aðstoðarmaður 
fasteignasala
Sími 690 1472

Guðrún Diljá  
Lúðvíksdóttir

skjalagerð

SELD



Daggarvellir 4a
221 Hafnarfjörður
Fallega 3ja herbergja íbúð á 3. h

Stærð: 78,2 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004

Fasteignamat: 22.400.000
Bílskúr: Já

Verð: 29.500.000
RE/MAX Fjörður kynnir: Fallega 3ja herbergja íbúð á 3. hæð, með stæði í bílageymslu í góðu lyftu
fjölbýli við Daggarvelli 4A. Sérinngangur í íbúðina er af svölum.
Sér stæði í bílgeymslu merkt íbúðinni.
Þetta er vel staðsett eign á þessum vinsæla stað. Stutt er í alla þjónustu, verslun, skóla, leikskóla og
fleira.

Fjörður

Páll Guðmunds
Lögg. fasteignasali

Víglundur
Sölufulltrúi (í lögg.námi)

pallb@remax.is

viglundur@remax.is

Opið
Hús

Sunnudagur 24.apríl frá kl 17:00-17:30

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

861-9300

891-9981

Furuberg 3
221 Hafnarfjörður
Einbýli á einni hæð

Stærð: 186,5 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1987

Fasteignamat: 54.900.000
Bílskúr: Já

Verð: 54.900.000
RE/MAX Fjörður kynnir: Rúmgott og bjart einbýlishús á einni hæð skráð 186,5 fm og þar af sérstæður
bílskúr skráður 36 fm á þessum vinsæla stað við Furuberg 3 í Setberginu.Þrjú rúmgóð svefniherbergi
og möguleiki á fjórða svefniherberginu. Rúmgóð stofa og borðstofa. Baðherbergið er nýlega
standsett.Eldhúsið er rúmgott með ágætis innréttingu. Gesta wc og þvottahús með flísum á gólfi. Allar
nánari uppls gefur Páll Guðmundsson lögg,fasteignasali í síma 8619300 eða pallb@remax.is

Fjörður

Páll Guðmunds
Lögg. fasteignasali

pallb@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn 24 april 14:00 og 14:30

861-9300

Gnoðarvogur 60
104 Reykjavík
Góð staðsettning

Stærð: 111,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1960

Fasteignamat: 34.300.000

Verð: 38.900.000
Remax Fjörður kynnir: Bjarta og fallega 111,7 fm íbúð á efstu hæð í fallegu fjórbýlishúsi við Gnoðarvog.
Þakið var endurnýjað í fyrra og baðherbergið nýlega standsett. Tvö rúmgóð svefniherbergi og
möguleiki á því 3ja. Rúmgóð stofa og sólstofa.Rúmgott eldhús með góðu skápaplássi og borðkrók.
Tvær geymslur og sameiginlegt þvottahús. Allar nánari uppls gefur Páll Guðmundsson
lögg,fasteignasali í síma 861-9300 eða pallb@remax.is

Fjörður

Páll Guðmunds
Lögg. fasteignasali

pallb@remax.is

Opið
Hús

Sunnudag á milli 15:00 til 15:30

861-9300

Háholt 7
220 Hafnarfjörður
Góð staðsettning

Stærð: 125,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1991

Fasteignamat: 28.050.000

Verð: 31.900.000
Remax Fjörður kynnir: Rúmgóða og bjara 4ja herbergja íbúð á þriðju hæð(efstu) með fallegu útsýni við
Háholt 7 í Hafnarfirði,nýtt gler er í allri íbúðini.. Eignin er skráð 125,2 fm,frábær staðsettning stutt í skóla
og leikskóla. Þrjú rúmgóð svefniherbergi og rúmgóð og björt stofa með fallegu útsýni.Eldhús með góðu
skápaplássi.Rúmgott baðherbergi og sérgeymsla ásamt sameiginlegri vagna og hjólageymslu. Allar
nánari uppls gefu Páll Guðmundsson lögg,fasteignasali í síma 8619300 eða pallb@remax.is

Fjörður

Páll Guðmunds
Lögg. fasteignasali

pallb@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn 24 april 13:00 og 13:30

861-9300

Hörðukór 3
203 Kópavogur
4ra herbergja íbúð á 8 hæð

Stærð: 116,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Fasteignamat: 34.400.000

Verð: 38.500.000
Björt og rúmgóð 4ra herbergja íbúð á 8 hæð í nýlegu lyftuhúsi við Hörðukór 3 í Kópavogi.
3 rúmgóð svefnherbergi með skápum, opið eldhús, stofa og borðstofa með útgegni úr á svalir. Rúmgott
baðherbergi, flísalagt með sturtu og baðkari, þvottahús innan íbúðar. Á gólfunum er parket.  Íbúðinni
fylgir sér geymsla og sameiginleg hjóla- og vagnageymsla í sameign. Með íbúðinn fylgir ekki sér stæði í
bílgeymslu.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús 25/4 kl 18.00-18.30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

899 6753

8622001

Maríubaugur 99
113 Reykjavík
Rúmgóð íbúð 4ra herbergja íbúð

Stærð: 120 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2002

Fasteignamat: 34.100.000

Verð: 38.500.000
4ra herbergja íbúð á vinsælum stað við Maríubaug í Grafarholti. Íbúðin skiptis í forstofu með flísum á
gólfi og fataskáp. Stofan og borðstofan er opin með eldhúsinu, parket á gólfi. Úr stofunni er gengið út á
svalir sem snúa til suðurs. Eldhúsið er með miklu borð og skápaplássi. Hjónaherbergið er með parketi á
gólfi og litlum fataskáp. Barnaherbergin eru með parketi á gólfi. Á baðherberginu er sturta og baðkar.
Geymslan og þvottahúsið er með flísum á gólfi. Eignin er afhent við kaupsamning.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús 25/4 kl 16.00-16.30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

899 6753

8622001

Nýlendugata 43
101 Reykjavík
Góð staðsettning

Stærð: 162,3 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1926

Fasteignamat: 44.850.000

Verð: 69.900.000

Remax fjörður kynnir: Nýlendugötu 43 mikið endurnýjað parhús skráð samkvæmt fmr 162,3 fm2. Nýlegt járn á
þaki,  skólp  fóðrað  og  rafmagnið  endurnýjað.  Húsið  er  nýlega  múrað  og  málað  að  utan.Eignin  er  á  þremur
hæðum; kjallari með 3 svefnherbergjum,baðherbergi og geymslu með útgengi í garð. Miðhæð með eldhúsi og
borðstofu  ásamt  hjónaherbergi  og  gesta  salerni.  Í  risi  er  rúmgóð  og  falleg  stofa  með  útgengi  á  svalir.  Allar
nánari  uppls  gefur  Páll  Guðmundsson  lögg,fasteignasali  í  síma  861-9300  eða  pallb@remax.is

Fjörður

Páll Guðmunds
Lögg. fasteignasali

pallb@remax.is

Opið
Hús

Sunnudag á milli 16:00 til 16:30

861-9300

Skráðu fasteignina þína hjá okkur og við seljum hana!

Erum með áhugasama
kaupendur á skrá

Hringdu núna!

RE/MAX Senter
698-9470
johanna@remax.is

Vigdís Rós.

414 4700
Lögg. fasteignasali

Senter

Ólafsgeisli 91
113 Reykjavík
Fallegt einbýli á vinsællum stað

Stærð: 204,1 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2003

Fasteignamat: 58.000.000
Bílskúr: Já

Verð: 71.300.000
Fallegt einbýlishús á góðum stað í Grafarholtinu. Húsið er staðsteypt og byggt 2003, húsið er á tveim
hæðum og telur alls 204,1 fm, þar af er bílskúr 44 fm.  Á neðri hæðinni er rými sem ætlað er 2
herbergjumog geymslu, einnig er baðherbegi með baðkari. Forstofa og góður bílskúr. Á efri hæðinni er
stofan og eldhúsið opið saman með útgengi út á svalir. Stórt baðherbergi með innangengt í þvottahús.
Hjónaherbergi með fataskápum, barnaherbergið er með skáp og hillum. Húsið fullbúið að utan.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á mán. 25/4 kl 17.00-17.30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

899 6753

8622001


