
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

Þjónustufulltrúi - Customer service
Controlant er íslenskt hátæknifyrirtæki sem býður 

uppá heildarlausnir í rauntímavöktun verðmæta. 

Lausnir fyrirtækisins hafa náð útbreiðslu á innlendum 

og erlendum lyfja- og matvælamörkuðum. 

Þær hafa samkeppnisforskot og byggja á 

þráðlausri tækni, hugbúnaðarlausnum og miðlægu 

gagnagrunnskerfi sem fyrirtækið hefur þróað á 

undanförnum árum.  

Sjá nánar um fyrirtækið www.controlant.com

Nánari upplýsingar veita Helga Rún Runólfsdóttir (helga@intellecta.is) og Torfi Markússon (torfi@intellecta.is) í síma 511 1225.
Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is. Henni þarf að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf. Umsóknarfrestur er til og með 8. 
maí nk. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir  sem trúnaðarmál og þeim svarað. 

Hæfniskröfur

•	Háskólamenntun	sem	nýtist	í	starfi
•	Reynsla	af	sambærilegu	starfi	er	æskileg
•	Mjög	góð	almenn	tölvukunnátta	er	skilyrði
•	Mjög	gott	vald	á	ensku	og	íslensku	í	ræðu	og	riti
•	Þjónustulund	og	mikil	færni	í	mannlegum	samskiptum
•	Frumkvæði,	jákvætt	lífsviðhorf	og	öguð	vinnubrögð

Helstu verkefni

•	Móttaka,	úrlausn	og	skráning	þjónustubeiðna
•	Kerfisbundin	skráning	og	uppfærsla	upplýsinga
•	Aðstoð	við	uppsetningu	búnaðar	í	gegnum	síma	og	tölvupóst
•	Upplýsingagjöf	og	kennsla	á	vefviðmót
•	Skráning	sölupantana
•	Önnur	tengd	verkefni

Controlant leitar að kraftmiklum og vandvirkum einstaklingi með brennandi áhuga á þjónustu í 
starf þjónustufulltrúa. Um fullt starf er að ræða á dagvinnutíma í lifandi og krefjandi umhverfi

Intellecta Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.
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Við gætum verið  
með næsta starfsmann 
mánaðarins á skrá

www.capacent.is 

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



| AtvinnA | LAUGARDAGUR  30. apríl 2016 3

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•

•

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•

 

 

 
 

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 felur í sér

 › umsjón og ábyrgð á rekstri og þjónustu 
útibúsins

 › ráðgjöf og þjónustu vegna sölu trygginga  
og umsýslu tjóna

 › viðhald og uppbyggingu viðskiptatengsla  
á svæðinu

Við leitum að einstaklingi

 › með reynslu og hæfileika á sviði stjórnunar
 › sem þekkir og hefur reynslu af þjónustu  

á svæðinu
 › með háskólamenntun og/eða iðnmenntun 

sem nýtist í starfi
 › sem sýnir frumkvæði, framsýni og skipu-

lögð vinnubrögð

Sjóvá sjova.is440 2000

Sjóva starfrækir öflugt þjónustunet,  
sem saman stendur af 11 útibúum ásamt  
22 umboðs- og þjónustuaðilum um allt  
land. Höfuðstöðvar Sjóvá eru í Kringlunni 5  
í Reykjavík.

Útibússtjóri  
á Akranesi

Okkur vantar kraftmikinn stjórnanda til að leiða útibú okkar á Akranesi. 

Viðkomandi þarf að búa yfir leiðtogahæfileikum og ríkri þjónustulund.

Nánari upplýsingar gefur Jón Birgir Guðmundsson,  
forstöðumaður útibúa og umboða,  
jon.gudmundsson@sjova.is. 

Umsóknafrestur er til og með 10. maí.  
Sótt er um á www.sjova.is/starfsumsoknir

Við óskum einnig eftir fólki í sumarafleysingar við afgreiðslu 
í Vínbúðum um allt land. Nánari upplýsingar á vinbudin.is

SUMARSTÖRF

Sérfræðingur á fjárhagssviði
Við óskum eftir að ráða sérfræðing á fjárhagssvið í 100% starf. 
Við leitum að öflugum einstaklingi sem getur leitt verkefni í góðu 
samstarfi við samstarfsmenn og stjórnendur fyrirtækisins.

Gildi ÁTVR eru LIPURÐ – ÞEKKING – ÁBYRGÐ.  Ráðningar í stöður hjá fyrirtækinu taka mið af þessum gildum.

Helstu verkefni og ábyrgð
•	 Skipuleggja og fylgja eftir verkefnum í samræmi  
 við stefnu og aðgerðaáætlun

•	 Umsjón og eftirfylgni með samningum og   
 þjónustukönnunum

•	 Gagnagreining

•	 Umsjón og eftirfylgni samninga og þjónustukannana

Nánari upplýsingar veitir:

Guðrún Símonardóttir, starf@vinbudin.is – 560 7700

Hæfniskröfur
•	 Háskólamenntun á sviði viðskipta- eða   
 verkfræði

•	 Menntun eða reynsla af verkefnastjórnun   
 skilyrði

•	 Sjálfstæði í vinnubrögðum

•	 Frumkvæði og jákvæðni í samskiptum

Umsóknarfrestur er til og með 17. maí nk.

Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu 
Vínbúðanna, vinbudin.is

ÁTVR rekur 50 Vínbúðir um allt land og er með skrifstofur 
og dreifingarmiðstöð á Stuðlahálsi 2. Stefna ÁTVR er 
að vera eitt af fremstu þjónustufyrirtækjum landsins og 
fyrirmynd á sviði samfélagsábyrgðar. Fyrirtækið vill að 
vinnustaðurinn sé heilsueflandi og skemmtilegur þar sem 
samskipti einkennast af lipurð, þekkingu og ábyrgð.

STARFSKRAFTUR ÓSKST

Á fastar vaktir, kvöld og helgar. 
Ekki yngri en 20 ára.

Upplýsingar á staðnum. 

Blómabúðin Dögg – Bæjarhrauni 26 – Hafnarfirði

     Leikskólakennarar
     Þroskaþjálfar

Á Leikskólann Laugalandi vantar okkur 
leikskólakennara og/eða þroskaþjálfa - karla sem 
konur. 

Leitað er eftir áhugasömum, metnaðarfullum starfsmönnum 
sem hafa góða hæfni í mannlegum samskiptum og eru tilbúnir 
til að vinna eftir sérstökum áherslum skólans.

Helstu áherslur í starfi eru m.a. traust og góð umönnun og 
vellíðan barnanna. ART þjálfun (þjálfun í félagsfærni, reiði-       
stjórnun og siðferði), upplýsingatækni, útikennsla og fjölbreyttar 
vinnustundir sem stjórnast ekki af “klukkunni” heldur af áhuga 
barnanna, leik og hæfni hverju sinni. Mikil og góð samvinna er 
við grunnskólann sem er undir sama þaki og leikskólinn. Í leik-
skólanum er leikskólakennurum boðið uppá aukinn undirbúnings- 
tíma. Fá samtals 9 tíma m.v. 100% starf.

Leikskólinn Laugalandi er um 30 barna einnar deildar leikskóli 
staðsettur að Laugalandi í Rangárþingi ytra. Umhverfi skólans 
einkennist af fjölbreyttri íslenskri náttúru sem býður uppá        
endalausa möguleika fyrir leik og nám. 

Möguleiki er á að aðstoða við leit að húsnæði ef þarf.

Umsóknir ásamt meðmælum skulu sendast á Leikskólann Laugalandi, 
851 Hella fyrir 20. maí eða á leikskolinn@laugaland.is.

Upplýsingar veitir Sigrún Björk Benediktsdóttir, leikskólastjóri. 

    Veffang:  www.leikskolinn.is/laugaland
    Netfang:  leikskolinn@laugaland.is
    Sími:   487 6633
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Framkvæmdastjóri Mímis – símenntunar

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Dagleg stjórnun og rekstur
• Stefnumótun og skipulag á sviði 

fullorðins- og framhaldsfræðslu
• Leiðir þróunar- og markaðsstarf
• Leiðir alla samningagerð f.h. Mímis
• Þátttaka í alþjóðlegu samstarfi á sviði 

fullorðins- og framhaldsfræðslu

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Góð þekking á fullorðins- og framhaldsfræðslu
• Víðtæk þekking og reynsla af rekstri og stjórnun
• Mikil færni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði, metnaður og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Reynsla af verkefnastjórn og stefnumótunarvinnu
• Góð tungumálakunnátta og tölvufærni

Upplýsingar veitir:

Leifur Geir Hafsteinsson 
leifurgeir@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 16. maí nk. 

Umsókn þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og 
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir hæfni í 
starfið og ástæðu umsóknar.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Við leitum að kröftugum leiðtoga með ástríðu fyrir starfsmenntun og fullorðinsfræðslu til að leiða 
fjölþætta starfsemi Mímis – símenntunar.

Mímir – símenntun er einkahlutafélag í eigu Alþýðusambands Íslands og starfar á sviði framhaldsfræðslu og starfsmenntunar.  
Meginmarkmið Mímis er að skapa tækifæri til náms fyrir fólk með stutta formlega skólagöngu og hvetja fólk á vinnumarkaði til símenntunar  
og starfsþróunar. Annað meginmarkmið er að bjóða upp á fjölbreytt námskeið í íslensku sem öðru máli, tungumálanámskeið og námskeið  
fyrir fatlað fólk. Áhersla er lögð á samstarf við atvinnulífið og þróun fjölbreyttra námstilboða. 

Mímir – símenntun starfar samkvæmt lögum um framhaldsfræðslu nr. 27/2010 og hefur viðurkenningu mennta- og menningarmálaráðuneytisins  
til þess að annast framhaldsfræðslu. Mímir – símenntun er með þjónustusamning við Fræðslumiðstöð atvinnulífsins.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Reykjavik Excursions-Kynnisferðir er eitt stærsta ferðaþjónustufyrirtæki landsins með um 320 starfsmenn.  
Við erum leiðandi í skipulagningu og rekstri ferða innanlands, rekstri bílaleigu og annarri ferðaþjónustutengdri 
starfsemi. Hjá okkur starfar metnaðarfullt starfsfólk sem leggur sig fram við að veita framúrskarandi þjónustu.

Starfssvið
• Þróun og viðhald H3 launakerfis og 

greiningartóla
• Launavinnsla og útborgun launa
• Kjarasamningar, réttindi og skyldur
• Samskipti við starfsmenn, stjórnendur, 

lífeyrissjóði, stéttarfélög og opinbera aðila
• Greiningar, samantektir og úrvinnsla á sviði 

kjaramála

Menntunar- og hæfniskröfur
• Reynsla af sambærilegu starfi
• Viðskiptafræðimenntun eða önnur menntun 

sem nýtist í starfi
• Þekking á H-launum, Navision fjárhagsbókhaldi 

og öðrum mannauðskerfum er kostur
• Góð greiningarhæfni, tölfræðikunnátta og færni 

í Excel
• Yfirgripsmikil þekking á kjarasamningum og 

lögum um réttindi og skyldur starfsmanna

Launasérfræðingur

Sérfræðingur á fjármálasviði

Upplýsingar veitir:

Rannveig J. Haraldsdóttir 
rannveig@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 8. maí nk. 

Starfssvið
• Umsjón með fjárhagsuppgjörum 

rekstrareininga samstæðunnar
• Áætlanagerð 
• Skýrslugerð, greiningar og miðlun á 

upplýsingum til stjórnenda
• Kostnaðareftirlit
• Samskipti við endurskoðendur 
• Ýmis sérverkefni fyrir stjórnendur

Menntunar- og hæfniskröfur
• Viðskiptafræðimenntun eða önnur menntun sem 

nýtist í starfi
• Framhaldsmenntun á sviði fjármála eða 

reikningsskila er kostur
• Reynsla af greiningum og uppgjörsvinnu
• Frumkvæði, sjálfstæði og metnaður til að ná 

árangri í starfi
• Góð Excel-kunnátta

Kynnisferðir leita að metnaðarfullum 
einstaklingi til að gegna starfi  
sérfræðings á fjármálasviði. Starfið 
er fjölbreytt í spennandi rekstrar-
umhverfi og felur í sér umsjón með 
fjárhagsupplýsingum og greiningum  
á rekstri samstæðunnar.

Kynnisferðir leita að öflugum liðsmanni í spennandi og krefjandi starf launasérfræðings.

www.hagvangur.is
Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi
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Heilsuleikskólinn Brimver/Æskukot á Eyrarbakka 
og Stokkseyri auglýsir eftir: 

 • Sérkennslustjóra
 • Deildarstjóra 
 • Leikskólakennurum

Leikskólinn Jötunheimar á Selfossi auglýsir eftir: 
 • Sérkennslustjóra
 • Leikskólakennurum

Leikskólinn Hulduheimar á Selfossi auglýsir eftir: 
 • Sérkennslustjóra
 • Leikskólakennurum

Umsóknarfrestur er til 16. maí. 2016. 

Nánari upplýsingar um störfin eru á vef Árborgar 
http://arborg.is/

BM Vallá ehf.
Bíldshöfða 7 

Starfsmaður í viðhaldsdeild
BM Vallá óskar eftir að ráða dugmikinn og samviskusaman 
starfsmann í viðhaldsdeild fyrirtækisins.

Vinnan felst í viðhaldi og viðgerðum á bílum og tækjum  
og í verksmiðjum fyrirtækisins.

Við leitum að einstaklingi sem getur unnið sjálfstætt,  
er skipulagður, stundvís og handlaginn.

Umsóknarfrestur er til 10. maí 2016. Vinsamlegast sendið umsókn 
og ferilskrá á Gylfa Þór Helgason, gylfi@bmvalla.is

Vantar starfsmenn í afleysingar við  
eldsneytisáfyllingar á flugvélar á Keflavíkurflugvelli

Vaktavinna. Viðkomandi þarf að hafa meirapróf. 
Hreint sakavottorð er skilyrði.

Upplýsingar veitir Helgi í síma 425-0752 og helgi@eak.is
Eldsneytisafgreiðslan á Keflavíkurflugvelli

MEIRAPRÓFSBÍLSTJÓRI

    
 veitingar & þjónusta

Sumarstörf í boði

G Rl

Um er að ræða fjölþætt þjónustustörf sem 
snúa að almennri afgreiðslu og þjónustu á 

veitingahúsi staðarins.

Óskum einnig eftir matreiðslumönnum 
og aðstoðarfólki í eldhús.

Umsóknir og fyrirspurnir skulu sendar 
ásamt ferilskrá á netfangið 

fridjon@gfridjon@grveitingar.is merkt 
„Sumarstarf 2016“ 

GR veitingar, rekstraraðili  golfskálans 
í Grafarholti,  leitar eftir duglegu og 

brosmildu fólki til starfa í sumar. 

Menntunar- 
og hæfniskröfur
•	 Kennsluréttindi	og	kennslureynsla	á	
grunnskólastigi	skilyrði
•	 Framhaldsmenntun

kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf á 
umhverfis- og skipulagssviði

Byggingarfulltrúi
Byggingarfulltrúi	 hefur	 umsjón	 og	 eftirlit	 með	 mannvirkjagerð	 í	 Kópavogi.	 Einnig	 annast	 hann	 útgáfu	
byggingarleyfa.	 Hann	 sér	 eining	 um	 úttektir	 og	 útgáfu	 viðeigandi	 vottorða	 vegna	 byggingarframkvæmda	 á	
bæjarlandi	Kópavogs.	

Frekari upplýsingar
Laun	eru	samkvæmt	kjarasamningi	Sambands	íslenskra	sveitarfélaga	og	Starfsmannafélags	Kópavogs.	

Umsóknarfrestur er til og með 18. maí 2016.

Upplýsingar	veitir	Steingrímur	Hauksson,	sviðsstjóri	umhverfissviðs	í	síma	570-1500	eða	í	tölvupósti	
steingr@kopavogur.is	

Karlar	jafnt	sem	konur	eru	hvattir	til	að	sækja	um	starfið.

Einungis	er	hægt	að	sækja	um	starfið	rafrænt	á	vef	Kópavogsbæjar	www.kopavogur. is	

Menntunar- og hæfniskröfur
•	 Háskólapróf	í	arkitektúr,	byggingarfræði,		 	
	 byggingarverk-	eða	tæknifræði
•	 Faggilding	til	þess	að	fara	yfir	hönnunargögn	og		
	 annast	úttekir
•	 Víðtæk	og	góð	reynsla	af	byggingarmálum
•	 Reynsla	af	opinberri	stjórnsýslu	æskileg
•	 Mjög	góð	hæfni	í	mannlegum	samskiptum	og	skipulagshæfni

Helstu verkefni
•	 Umsjón	og	eftirlit	með	mannvirkjum	í	samræmi		
	 við	lög,	reglugerðir	og	staðla
•	 Yfirferð	teikninga	og	útgáfa	byggingarleyfa
•	 Lokaúttektir	mannvirkja
•	 Skráning	fasteigna	skv.	lögum	og	reglugerðum
•	 Útreikningur	gjalda	skv.	gjaldskrá	um		 	
	 gatnargerðar-	og	byggingarleyfisgjöld

Skráningarfulltrúi 
Skráningarfulltrúi	 hefur	 umsjón	 með	 samskiptum	 og	 skráningu	 fasteigna	 í	 Þjóðskrá	 Íslands.	 Einnig	 er	 hann	
tengiliður	Kópavogs	við	fasteignaskrá	og	sér	um	úttekt	og	yfirferð	verkteikninga.

Menntunar- og hæfniskröfur
•	 Háskólamenntun	sem	nýtist	í	starfi	t.d.	byggingarfræði,		
	 byggingarverkfræði	eða	byggingartæknifræði
•	 Reynsla	í	skráningu	fasteigna	og	yfirferð	viðeigandi		 	
	 gagna	æskileg
•	 Víðtæk	og	góð	reynsla	af	byggingarmálum
•	 Reynsla	af	opinberri	stjórnsýslu	æskileg
•	 Góð	þekkinga	á	helstu	tölvukerfum	sem	viðkoma	starfinu
•	 Mjög	góð	hæfni	í	mannlegum	samskiptum	og	skipulagshæfni

Helstu verkefni
•	 Samskipti	og	skráning	fasteigna	í	Kópavogi		 	
	 hjá	Þjóðskrá
•	 Skráning	fasteigna	samkvæmt	lögum	og		 	
	 reglugerðum
•	 Yfirferð	og	skráning	eignaskiptayfirlýsinga	og		
	 skráningataflna
•	 Skönnun	teikninga,	gagna	og	skráa
•	 Úttektir	bygginga	og	skráninga

Verkefnastjóri landupplýsinga  
Verkefnastjóri	landupplýsinga	annast	viðhald	og	vörslu	allra	landfræðilegra	gagna	Kópavogsbæjar.	Hann	sér	um	
að	uppfæra	landfræðileg	gögn	í	upplýsingakerfi	og	gerð	mæli-	og	hæðarblaða.	Auk	þessa	sér	hann	um	rekstur	
teiknistofu	í	samráði	við	deildarstjóra.

Menntunar- og hæfniskröfur
•	 Háskólamenntun	sem	nýtist	í	starfi
•	 Víðtæk	og	góð	reynsla	af	hönnun
•	 Mjög	góð	þekking	á	Autocad	og	öðrum	teikniforritum
•	 Reynsla	af	opinberri	stjórnsýslu	æskileg
•	 Góð	þekkinga	á	helstu	tölvukerfum	sem	viðkoma		 	
	 starfinu
•	 Mjög	góð	hæfni	í	mannlegum	samskiptum	og		 	
	 skipulagshæfni

Helstu verkefni
•	 Umsjón	með	landupplýsingakerfi	og	skráningu		
	 gagna
•	 Skrá	og	varðveita	hönnunargögn	vegna	gatna,		
	 veitna	og	mannvirkja
•	 Gerð	mæli-	og	hæðarblaða
•	 Útgáfa	korta
•	 Vinna	að	almennri	hönnun	á	deildinni
•	 Eftirlit	með	framkvæmdum

STÖRF HJÁ 
GARÐABÆ
Fjölskyldusvið
 • Sumarstarf: Verkefnastjóri við 
  atvinnutengt frístundaúrræði 
  fyrir fötluð ungmenni
 
Álftanesskóli
 • Heimilisfræðikennari
 • Kennari í tónmennt og/eða dansi
 
Hofsstaðaskóli
 • Stuðningsfulltrúi
 
Sjálandsskóli
 • Aðstoðarskólastjóri
 
Leikskólinn Akrar
 • Leikskólakennari
 
Krókamýri – heimili fatlaðs fólks
 • Starfsmenn óskast

Samkvæmt jafnréttisáætlun Garðabæjar eru allir 
hvattir til að sækja um - karlar jafnt sem konur.

Nánari upplýsingar á www.gardabaer.is.

G A R Ð A T O R G I  7
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Íslenska hefur verið í fremstu röð íslenskra auglýsingastofa í meira 
en 25 ár og er stolt af því að hafa komið að kynningu og uppbyggingu 
margra öflugustu vörumerkja á Íslandi. Hjá Íslensku starfar 
fjölbreyttur en samhentur hópur metnaðarfulls fólks sem hefur það 
að leiðarljósi að búa til einstakt markaðsefni sem styður við markmið 
viðskiptavina stofunnar.

Íslenska hefur verið í hópi framúrskarandi fyrirtækja Creditinfo 
síðastliðin fimm ár, ein íslenskra auglýsingastofa.

Vegna aukinna umsvifa leitum við að kraftmiklu og 
hæfileikaríku fólki til starfa á Íslensku auglýsingastofunni.

Umsóknir sendist rafrænt á starf@islenska.is eigi síðar
en 8. maí 2016. Allar umsóknir eru trúnaðarmál.

islenska.is

Viltu vinna í krefjandi,
lifandi og skapandi umhverfi?

Markaðsráðgjafi

–   Umsjón með ráðgjöf til stærri viðskiptavina stofunnar.
–   Utanumhald og eftirfylgni með einstökum verkefnum.
–   Tilboðsgerð, kostnaðaráætlanir og samskipti 
     við undirverktaka.
–   Leiða verkefni innan stofunnar í samvinnu
     við hugmynda- og hönnunarteymi.
–   Dagleg samskipti við viðskiptavini.
–   Framúrskarandi enskukunnátta nauðsynleg.
–   Frekari tungumálakunnátta kostur.
–   Lágmark 2-3 ára reynsla af markaðsráðgjöf nauðsynleg.

Vefhönnuður

–   Að skapa framúrskarandi vefauglýsingar og annað 
     stafrænt efni í samvinnu við hugmyndateymi stofunnar.
–   Þekking á Flash, Edge og Photoshop er nauðsynleg.
–   Kunnátta í Illustrator og góður skilningur á HTML er kostur.

www.landsvirkjun.is

Starfið er á orkusviði og felur í sér tæknilega aðstoð við rekstur, viðhald og 
bilanagreiningar búnaðar á Þjórsársvæði. Viðkomandi starfsmaður verður 
með starfsstöð í Búrfelli.

• Rafmagnstæknifræði, rafmagnsiðnfræði  eða sambærileg menntun
• Áætlanagerð, kostnaðargreining og innkaup á búnaði
• Tengiliður við fjárfestingaverkefni og nýframkvæmdir á Þjórsársvæði
• Þekking á gæðastjórnun og áhættustjórnun
• Þekking og reynsla af verkefnastjórnun
• Þekking og reynsla af rekstri, viðhaldi og hönnun á sviði rafbúnaðar  

og tengdra kerfa
• Tölvu- og hugbúnaðarfærni
• Skipulagshæfni og sjálfstæð vinnubrögð
• Samskiptafærni, frumkvæði og metnaður

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

Við leitum að tæknimenntuðum 
og skipulögðum einstaklingi 
til starfa á Þjórsársvæði

Sótt er um starfið á vef Capacent, nánari upplýsingar um starfið veita Auður Bjarnadóttir 
hjá Capacent (audur.bjarnadottir@capacent.is) og Þóra María Guðjónsdóttir á starfs
mannasviði Landsvirkjunar (thora.maria.gudjonsdottir@landsvirkjun.is).  
Umsóknarfrestur er til og með 17. maí.

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

Skólastjóri tónlistarskólans
Laust er til umsóknar starf skólastjóra tónlistarskólans 
í Skaftárhreppi. Umsækjandi þarf að geta hafið störf 15. 
ágúst 2016 og er um að ræða framtíðarstarf. Leitað er 
eftir einstaklingi sem er tilbúinn til að byggja upp öflugt 
tónlistarstarf og kennslu. Launakjör eru samkvæmt  kjara-
samningu Sambands Íslenskra Sveitarfélaga og KÍ f.h. 
Félags íslenskra hljómlistarmanna.

Umsóknarfrestur er til  1. júní n.k. 

Grunnskólakennarar í Kirkjubæjar-
skóla

Grunnskólakennara vantar í Kirkjubæjarskóla næsta 
skólaár.  Kennslugreinar eru m.a. 
•	 kennsla	yngri	barna	(1.	–	2.	bekkur)
•	 tónmenntakennsla

Umsóknarfrestur er til og með 15. maí n.k

Íþróttakennari og íþrótta- og  
tómstundafulltrúa í Skaftárhreppi
Skaftárhreppur er að leita að metnaðarfullum og dug-
miklum einstaklingi með íþróttakennarapróf til að sjá um 
íþrótta- og sundkennslu í 1.-10. bekk í Kirkjubæjarskóla og 
halda utan um uppbyggingu á íþrótta- og tómstundastarfi 
í sveitarfélaginu. Íþrótta- og tómstundafulltrúi hefur einnig 
umsjón með rekstri félagsmiðstöðvar og sinnir forvarnar-
málum. Viðkomandi þarf að geta hafið störf 15. ágúst 2016.

Umsóknarfrestur er til og með 15. maí n.k.

Hjúkrunarfræðingur á Klausturhólum
Óskað er eftir hjúkrunarfræðingi til starfa á hjúkrunar- og 
dvalarheimilið Klausturhóla á Kirkjubæjarklaustri. Um er 
að ræða 80 eða 100% starf, dagvinnutími og bakvaktir, og 
er starfið í boði nú þegar eða eftir samkomulagi. Húsnæði 
er í boði. Laun eru skv. kjarasamningi Félags íslenskra 
hjúkrunarfræðinga og Samabands íslenskra sveitarfélaga.

Umsóknarfrestur er til 15. maí n.k.

Allar nánari upplýsingar um störfin og umsóknarferli má 
finna á www.klaustur.is

Á Kirkjubæjarklaustri er gott mannlíf, þar búa um 130 manns en 
íbúar Skaftárhrepps eru um 450 talsins. Á Kirkjubæjarklaustri er 
að finna alla nauðsynlega þjónustu s.s. verslun, banka, heilsu-
gæslustöð, leikskóla, kaffihús og íþróttamiðstöð. Í íþróttamið-

stöðinni er að finna glæsilegt íþróttahús, sundlaug og tækjasal.
Veðurfar og náttúrufegurð Skaftárhrepps er rómað.

Laus störf í Skaftárhreppi

SÖLUFULLTRÚI

Helstu verksvið:
•	 Sölumennska	og	tilboðsgerð.
•	 Ráðgjöf	til	viðskiptavina.
•	 Að	halda	verslun	snyrtilegri	m.a.	með	framsetningu	vara.

Hæfniskröfur:
•	 Góðir	söluhæfileikar	og	útgeislun.
•	 Þekking	á	saumaskap	er	kostur.
•	 Lipurð	í	mannlegum	samskiptum.
•	 Almenn	tölvuþekking.
•	 Nákvæmni	í	vinnubrögðum.
•	 Áhugi	á	innanhússhönnun.
•	 Heiðarleiki,	stundvísi	og	helgun	að	starfi.

Um	er	að	ræða	100%	starf.	

Umsóknir og óskir um frekari upplýsingar sendast á: 
hjortur@solar.is fyrir 9/5 n.k.

Garðabær er vaxandi sveitarfélag með tæplega 15 þús. 
íbúa. Við Heilsugæsluna starfa nú sjö sérfræðingar 
í heimilislækningum í 5,5 stöðugildum, barnalæknir 
og fæðingarlæknir í hlutastörfum, félagsráðgjafi, 
hreyfistjóri/sjúkraþjálfari í hlutastöðu og tíu hjúkrunar-
fræðingar. Auk þess eru þrír sérnámslæknar í heimilis-
lækningum tengdir stöðinni og læknakandidatar hafa 
um árabil fengið þjálfun á stöðinni. Þar starfa fastir 
kennarar í heimilislæknisfræði og samskiptafræði við 
Háskóla Íslands og umtalsverð kennsla læknanema fer 
fram á stöðinni. 

Frekari upplýsingar um starfið:
Upplýsingar um starfið veita Bjarni Jónasson  
(bjarni.jonasson@heilsugaeslan.is) og 
Helga Sæunn Sveinbjörnsdóttir, Heilsugæslunni Garðabæ                    
(helga.saeunn.sveinbjornsdottir@heilsugaeslan.is), 
í síma 520 1800.

Hæfnikröfur:
  Krafist er að umsækjendur hafi sérfræði-
  menntun í heimilislækningum.
  Skipulagshæfni, sjálfstæði í starfi og 
  öguð vinnubrögð.  
  Mikil hæfni í mannlegum samskiptum 
  og reynsla af teymisvinnu.

Helstu verkefni og ábyrgð:
  Almennar lækningar.
  Heilsuvernd.
  Vaktþjónusta.
  Kennsla nema.
  Þátttaka í vísindarannsóknum, gæða- 
  og umbótarverkefnum.

Laun eru greidd samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og Læknafélags Íslands.

Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilskrá ásamt gögnum sem staðfesta menntun, fyrri störf, vísinda- og kennslustörf.  
Þeim gögnum sem ekki er hægt að skila rafrænt skal skilað til Svövu K. Þorkelsdóttur mannauðsstjóra Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, 
Álfabakka 16, 109 Reykjavík. Umsókn getur gilt í allt að 6 mánuði. Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist ákvörðun um ráðningu í 
starfið á þeim og innsendum gögnum. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. Við ráðningar í störf hjá 
Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins er ávallt tekið mið af jafnréttisstefnu stofnunarinnar. 

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

Ábyrgð  –  Fagmennska  –  Traust  –  Þjónusta  –  Framþróun

Starf sérfræðings í heimilislækningum  
við Heilsugæsluna í Garðabæ
Um er að ræða 100% ótímabundið starf sem veitist frá 1. júní 2016 eða eftir samkomulagi

Umsóknarfrestur er til 17. maí 2016.
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Deildarfulltrúi í Ráðhúsi Reykjavíkur

Fjármálaskrifstofa Reykjavíkurborgar

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

Auglýst er til umsóknar starf deildarfulltrúa á skrifstofu borgarstjórnar í Ráðhúsi Reykjavíkur.
Skrifstofa borgarstjórnar fer með umsýslu fyrir borgarstjórn, borgarráð, forsætisnefnd og ýmsar aðrar nefndir auk þess sem hún heldur 
utan um þjónustu við borgarfulltrúa og aðra kjörna fulltrúa í nefndum og ráðum Reykjavíkurborgar.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Starfshlutfallið er 100%.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags við Reykjavíkurborg.

Nánari upplýsingar veitir Helga Björk Laxdal, skrifstofustjóri borgarstjórnar í netfangi helga.laxdal@reykjavik.is

Umsóknarfrestur er til og með 12. maí. Umsóknum skal skilað á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/laus-storf

Meðal helstu verkefna eru:
• Þjónusta við kjörna fulltrúa.
• Móttaka erinda og undirbúningur fyrir fundi borgarráðs 
   og borgarstjórnar.
• Umsýsla fyrir formann borgarráðs.

Hæfnis- og menntunarkröfur:
• Stúdentspróf eða sambærileg menntun.
• Starfsreynsla og þekking á stjórnsýslu er æskileg.
• Mjög gott vald á íslenskri tungu.
• Gott vald á ensku og a.m.k. einu Norðurlandamáli.
• Góð tölvukunnátta.
• Sjálfstæði í vinnubrögðum og frumkvæði.
• Samstarfshæfileikar og lipurð í mannlegum samskiptum.
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Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á hafnarfjordur@samkaupurval.is 
Allar nánari upplýsingar veitir Guðni Erlendsson í síma 421 5400.

Umsóknarfrestur er til og með 15. maí. nk. Viðkomandi þarf að 
geta hafið störf sem fyrst.

AÐSTOÐARVERSLUNARSTJÓRI
SAMKAUP ÚRVAL - HAFNARFIRÐI

•	 Ábyrgð	á	rekstri	verslunar.	

•	 Samskipti	við	viðskiptavini		

og	birgja.

•	 Ábyrgð	á	vöruframsetningu		

og	áfyllingum.

•	 Ábyrgð	á	birgðahaldi	í	verslun	

sem	og	önnur	tilfallandi	störf.	

•	 Reynsla	af	stjórnun	hjá	verslunar-	
og/eða	þjónustufyrirtækjum.

•	 Styrkleiki	í	mannlegum	

samskiptum.

•	 Sjálfstæð	vinnubrögð,	

skipulagshæfni	og	reglusemi.

STARFSSVIÐ: HÆFNISKRÖFUR:

Við	leitum	að	jákvæðum,	ábyrgðarfullum	og	kraftmiklum	
aðstoðarverslunarstjóra	sem	hefur	gaman	af	mannlegum	

samskiptum.	Starfið	felur	í	sér	ábyrgð	á	rekstri	verslunarinnar	í	
samráði	við	verslunarstjóra.	Aðstoðarverslunarstjóri	er	jafnframt	

staðgengill	verslunarstjóra.	

S T J Ó R N A N D I
B Í L A S T Æ Ð A Þ J Ó N U S T U

Leitað er að öflugum stjórnanda með háskólapróf sem nýtist í starfi  
og metnað fyrir góðri þjónustu. Gerð er krafa um þekkingu á gerð  
rekstraráætlana. Hæfni í skýrslugerð og framsetningu greinargerða  
og kynninga er góður kostur.

Starfs- og ábyrgðarsvið
/ Ábyrgð á rekstrarafkomu bílastæðaþjónustu
/ Ábyrgð á þjónustuupplifun viðskiptavina af bílastæða- og kerruþjónustu
/ Umsjón með starfsmannahaldi og daglegum rekstri bílastæðaþjónustu
/ Samskipti við þjónustuveitendur, undirverktaka og viðskiptavini
/ Þátttaka í framtíðarþróun og skipulagi bílastæðaþjónustu

STARFSTÖÐ

KEFLAVÍKURFLUGVÖLLUR

UMSÓKNARFRESTUR

15. MAÍ 2016

UMSÓKNIR

ISAVIA.IS/ATVINNA

Upplýsingar um starfið veitir Gunnhildur Vilbergsdóttir  
á gunnhildur.vilbergsdottir@isavia.is. Umsóknir berist 
rafrænt á isavia.is/atvinna.
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Starfsmaður miðasölu starfar á fjármálasviði Hörpu. 

Unnið er á vöktum og viðkomandi þarf að geta hafið störf  

sem fyrst.

Starfslýsing

    Að þjónusta gesti við miðakaup á viðburði Hörpu

    Símsvörun og upplýsingagjöf um viðburði og húsið almennt

    Önnur þau verkefni sem yfirmaður felur starfsmanni

Hæfniskröfur

    Reynsla af vinnu við miðasölukerfi er kostur

    Nákvæm og öguð vinnubrögð

    Góð íslensku– og enskukunnátta

    Hæfni í mannlegum samskiptum, jákvæðni og góð þjónustulund

    Stundvísi, reglusemi og snyrtimennska

Nánari upplýsingar veitir Hrefna Sif Jónsdóttir,  

miðasölustjóri: hrefna@harpa.is

Umsóknarfrestur er til 8. maí 2016. Umsóknum skal skilað 

til Huldu Kristínar Magnúsdóttur: huldakristin@harpa.is.  

Þeim skal fylgja ítarleg ferilskrá og mynd.

Getur þú fyllt Hörpu?

www.harpa.is
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Sláturfélag Suðurlands óskar eftir að ráða tvo sölufulltrúa í sumarafleysingar, annan á 

Suðurlandi og hinn á höfuðborgarsvæðinu en þar gæti verið um framtíðarstarf að ræða.

SÖLUFULLTRÚAR Á FYRIRTÆKJASVIÐI

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ögmundur Rúnar Stephensen, 
deildarstjóri fyrirtækjasviðs í síma 575-6000. Sláturfélag Suðurlands 
er leiðandi matvælafyrirtæki með starfsstöðvar í Reykjavík, á Selfossi 
og á Hvolsvelli. Hjá félaginu starfa um 300 starfsmenn. 
Upplýsingar um SS er að finna á heimasíðu fyrirtækisins www.ss.is.

STARFSLÝSING
• Öflun nýrra viðskiptavina
• Samskipti og heimsóknir  
    til núverandi viðskiptavina
• Gerð söluáætlana
• Tilboðs- og samningagerð
• Eftirfylgni pantana

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR
• Menntun eða góð reynsla í matvælageiranum er skilyrði
• Þekking á fyrirtækja- og mötuneytismarkaði stór kostur
• Framúrskarandi söluhæfileikar er skilyrði
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum 
• Frumkvæði og geta starfað sjálfstætt
• Góð tölvukunnátta
• Skipulögð vinnubrögð
• Reglusemi og stundvísi

Áhugasamir eru beðnir um að sækja um á heimasíðu félagsins fyrir mánudaginn 9. maí nk. 

BÍLALEIGUR AVIS OG BUDGET LEITA AÐ MEIRAPRÓFSBÍLSTJÓRA

Helstu verkefni:
 · Ferjun bifreiða
 · Umsjón með bílaflutningabifreiðum Alp

Almennar hæfniskröfur:
 · Meirapróf C-CE
 · Áhersla er lögð á styrkleika í mannlegum samskiptum og framúrskarandi þjónustulund
 · Sjálfstæð vinnubrögð, skipulagshæfni og reglusemi
 · Jákvæðni, snyrtimennska, frumkvæði og dugnaður

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja um star�ð á heimasíðu AVIS, www.avis.is. 
Umsóknarfrestur er til 8. maí 2016.

Bílaleigur AVIS og Budget eru meðal stærstu bílaleiga í heimi og starfa í 180 löndum með y�r 5.000 leigustöðvar. Á Íslandi er 
AVIS og Budget ört vaxandi fyrirtæki með leigustöðvar um allt land og geta viðskiptavinir AVIS og Budget leigt bíla við 
öll tækifæri. Hjá AVIS og Budget starfar ö�ugur og reyndur hópur fólks sem vinnur ávallt með þjónustu og áreiðanleika 
að leiðarljósi. Leitast er við að skapa starfsfólki gott starfsumhver� og aðstöðu en ánægja starfsfólks og viðskiptavina er 
lykilatriði í velgengni AVIS og Budget.

VILT ÞÚ VERA Í LYKILHLUTVERKI?

Bílasmiður og starfsmaður 
til þrifa á bifreiðum og 
verkstæði óskast
 
Okkur vantar að bæta við okkur aðilum  
í nú þegar flottan hóp stafsmanna.

Mjög góðir tekjumöguleikar fyrir duglega og metnaðarfulla ein-
taklinga.

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

www.rumfatalagerinn.is

ÓSKUM EFTIR STARFSFÓLKI
Í NÝJA VERSLUN ÚTI Á GRANDA

Við leitum að jákvæðum og þjónustu-
lunduðum einstaklingum til starfa í nýrri 
verslun Rúmfatalagersins úti á Granda.  

Skemmtilegt starf í lifandi umhverfi.
Starfsfólk óskast í eftirfarandi stöður:

Deildarstjóri í smávörudeild.
Deildarstjóri í fata- og barnadeild.

Deildarstjóri í baðdeild.

Umsóknarfrestur er til 6. maí 2016

Sendið ferilskrá og umsókn á netfangið: 
hallur.eiriksson@rfl.is

Einnig er hægt að hafa samband við 
Hall í síma 820-8012

Hefur þú áhuga á efnum? 
Efnateymi Umhverfisstofnunar leitar að starfs
manni með brennandi áhuga á að stuðla að 
ábyrgri notkun og markaðssetningu hættu
legra efna. Í boði er krefjandi starf í frjóu um
hverfi sérfræðinga þar sem áhersla er lögð á 
þverfaglega teymisvinnu og samvinnu innan
lands og utan. 

Helstu verkefni sérfræðingsins felast í eftirliti 
með efnum og efnablöndum á markaði og sjá 
um kynningu á málaflokknum fyrir neytend
um, framleiðendum og innflytjendum.

Ítarlegri upplýsingar um starfið og hæfnis
kröfur til þess er að finna á starfatorg.is og 

www.umhverfisstofnun.is/storfibodi.

Umsóknarfrestur er til og með 17. maí 2016. 
Umsóknir skulu sendar á Umhverfisstofnun, 

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

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

Snæfellsnes - Vestmannaeyjar

FAGMENNSKA SAMVINNA FRAMSÝNI VIRÐING



Landssamband kúabænda óskar eftir 
að ráða framkvæmdastjóra

Starfssvið:
Framkvæmdastjóri annast daglegan rekstur Landssam-
bands kúabænda, hefur umsjón með skrifstofu og fjár-
málum félagsins og sinnir störfum sem undir skrifstofuna 
heyra samkvæmt fyrirmælum stjórnar. Meðal verkefna 
framkvæmdastjóra er:

• Undirbúningur og boðun funda LK í samráði við formann
• Framkvæmd á ákvörðunum félagsins ásamt formanni  
 og stjórn
• Umsagnir um þingmál, lagafrumvörp, reglugerðardrög  
 o.þ.h.
• Umsjón með sölu- og markaðsmálum nautakjöts
• Umsjón með heimasíðu LK og síðum samtakanna á  
 samskiptamiðlum
• Öflun og miðlun fróðleiks til handa kúabændum, s.s. með  
 ritun greina, þýðingu erlendra greina, kynnis- og ráð 
 stefnuferða o.s.frv.
• Að vera málsvari samtakanna ásamt formanni

Hæfniskröfur:
• Menntun sem nýtist í starfi er skilyrði
• Almenn grundvallarþekking á nautgriparækt er kostur
• Reynsla af stjórnun og rekstri er skilyrði
• Þekking á félagskerfi bænda er kostur
• Þekking á opinberri stjórnsýslu er skilyrði
• Mjög gott vald á íslensku og ensku skilyrði, gott vald einu  
 Norðurlandamáli er æskilegt
• Frumkvæði, samskiptahæfni og metnaður til að sýna  
 árangur og kraftur til að hrinda verkefnum í framkvæmd.

Landssamband kúabænda (LK) er hagsmunafélag naut-
gripabænda á Íslandi, stofnað 4. apríl 1986. Tilgangur LK 
er að sameina þá, sem stunda nautgriparækt í atvinnu-
skyni, um hagsmunamál sín og vinna að framgangi þeirra. 
Einnig að annast kynningar- og fræðslustarf um málefni 
búgreinarinnar og afla þeim stuðnings. Samtökin saman-
standa af þrettán aðildarfélögum um allt land með liðlega 
1000 félagsmenn. LK er eitt af aðildarfélögum Bændasam-
taka Íslands og kýs fimm fulltrúa til setu á Búnaðarþingi og 
ársfund BÍ. 

Upplýsingar veitir Arnar Árnason formaður stjórnar,  
s. 863 2513
Umsóknir óskast sendar á arnar@naut.is

Umsóknarfrestur er til og með 20. maí 2016

Öll almenn skrifstofustörf eins og bókhald, fjármál, áætlanagerð, innheimta, 

gerð leigu- og lánasamninga umsjón með útleigu og fleiri tilfallandi störf.

Áhugasamir sendi inn umsókn ásamt ferilskrá á sverrir@brimhotel.is

BRIMHÓTEL óskar eftir að ráða 
starfsmann á skrifstofu.
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Bifvélavirki á
þjónustuverkstæði
Bílabúð Benna leitar að vönum bifvélavirkja sem er 
drífandi og metnaðarfullur með þægilegt viðmót 
og ríka þjónustulund.

Helstu verkefni:
• Almennar viðgerðir á bifreiðum frá Opel, Chevrolet,  
     SsangYong og Porsche

Hæfniskröfur:
• Menntun í bifvélavirkjun
• Reynsla í bílaviðgerðum
• Góð tölvukunnátta
• Frumkvæði og skipulögð vinnubrögð

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ingimundur 
Bernhardsson, verkstjóri, verkstjori@benni.is. 

Umsókn ásamt ferilskrá sendist í síðasta lagi 
mánudaginn 09. maí, merkt „Bifvélavirki“ á netfangið: 
verkstjori@benni.is. Fullum trúnaði er heitið.

OPEL

Útibússtjóri á Egilsstöðum
Arion banki leitar að öflugum leiðtoga í starf útibússtjóra á Egilsstöðum. 
Ef þú vilt vinna í árangursdrifnu umhverfi þar sem megináherslan er á 
viðskiptavinasambandið gætir þú átt heima í okkar frábæra liði. 

Meginhlutverk útibússtjóra er að vinna í samræmi við stefnu og markmið 
Arion banka í nánu samstarfi við svæðisstjóra á Norður- og Austurlandi.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðmundur Ólafsson, svæðisstjóri á Norður- og 
Austurlandi , sími 470 1803, netfang gudmundur.olafsson@arionbanki.is og Hildur 
Sigurðardóttir mannauðsstjóri, sími 444 6364, netfang 
hildur.sigurdardottir@arionbanki.is.

Umsóknarfrestur er til og með 10. maí 2016. 

Umsækjendur sæki um á vef bankans, www.arionbanki.is. Fullum trúnaði er heitið 
og öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. 

Helstu verkefni
• Dagleg stjórnun útibúsins og ábyrgð á rekstri þess og lánamálum
• Ábyrgð á markaðssókn bankans á markaðssvæði útibúsins
• Styrkja og efla tengsl við viðskiptavini bankans
• Ábyrgð á því að í útibúinu starfi sterk liðsheild sem vinnur samkvæmt markmiðum 
 og stefnu bankans hverju sinni

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólapróf í viðskiptafræði eða sambærileg menntun
• Reynsla af stjórnun og/eða rekstri
• Reynsla af starfi í fjármálafyrirtæki
• Góð þekking á lánamálum fyrirtækja og einstaklinga
• Framúrskarandi leiðtoga- og samskiptafærni
• Umbótahugsun, frumkvæði og drifkraftur

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

Ert þú öflugur
leiðtogi?



Ástjarnarkirkja í Hafnarfirði óskar eftir að ráða starfsmann í barna- 
og unglingstarf kirkjunnar frá 15. ágúst nk. Starfið felst í að hafa 
frumkvæði að því að halda áfram uppbyggingu á starfi fyrir börn á 
aldrinum 6-9, 10-12 ára og 13 ára og eldri. Gerð er krafa um menntun 
á sviði guðfræði eða öðru sviði sem nýtist í starfi og um reynslu af 
æskulýðsstarfi. Um átta þúsund manns búa í Ástjarnarsókn.  
Um er að ræða hálft starf. 

Nánari upplýsingar veitir Kjartan Jónsson sóknarprestur.

Umsækjendur geri skriflega grein fyrir menntun sinni og reynslu.
Umsóknir sendist á: Ástjarnarkirkja, Kirkjuvöllum 1, 221 Hafnarfirði

Starfsmaður í æskulýðs- 
starfi Ástjarnarkirkju

Verzlunarskóli Íslands óskar að ráða í 
eftirfarandi störf fyrir næsta skólaár.

• Enskukennari 
• Spænskukennari 
• Stærðfræðikennari 
• Eðlisfræðikennari 

Hæfniskröfur:
• Háskólapróf í viðkomandi greinum.
• Reynsla af kennslu á framhaldsskólastigi æskileg.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.

Við bjóðum:
• Góða vinnuaðstöðu.
• Góðan starfsanda á framsæknum vinnustað.

Nánari upplýsingar gefur Þorkell Diego yfirkennari,  
thorkell@verslo.is eða í síma 5 900 600.  
Umsóknarfrestur er til 10. maí og skal senda umsóknir 
ásamt ferilskrá til Verzlunarskóla Íslands, Ofanleiti 1,  
103 Reykjavík eða á netfangið thorkell@verslo.is.

Verzlunarskóli Íslands er framhaldsskóli með um 1250 nemendur. 
Skólinn er bekkjarskóli en nemendur ljúka prófum í viðkomandi 
námsáfanga um jól og vor. Nemendur geta valið á milli fjögurra 
mismunandi brauta og útskrifast með stúdentspróf af öllum brautum. 
Einnig býður Verzlunarskólinn upp á fjarnám. Verzlunarskólinn er mjög 
tæknivæddur og er aðstaða til náms og kennslu öll hin besta.

UN Women á Íslandi treystir á frjáls framlög í fjáröflun sinni og er því verk
efni  götukynna mikilvægur hlekkur í fjáröflun samtakanna. Framlög til UN 
Women renna í verkefni sem stuðla að jafnrétti og valdeflingu kvenna.  

Viltu breyta heiminum?

Götukynningar hjá  
UN Women á Íslandi

UN Women á Íslandi leitar að hörkuduglegu og skemmtilegu fólki til 
að sinna fjáröflun og kynningarstarfi fyrir samtökin í sumar. Starfið 
felst í því að kynna starfsemi UN Women og bjóða fólki að gerast 
styrktaraðilar. Um er að ræða hálft starf og er unnið frá 14 -18 alla 
virka daga auk nokkurra laugardaga.

Hæfniskröfur:
• Mjög góð samskiptahæfni og hrífandi framkoma
• Samviskusemi og áreiðanleiki
• Reynsla af sölumennsku er kostur
• Áhugi á jafnréttismálum er kostur 

Við hvetjum jafnt stelpur sem stráka til að sækja um.

Umsóknir sendist á Snædísi Baldursdóttur, fjáröflunarstýru, á 
snaedis@unwomen.is fyrir 10. maí.

Pantone
Black

Pantone
021 CV

Aðstoðarmaður með reynslu  
í bakarí óskast.

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

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

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ráðningarþjónusta 

HH Ráðgjöf • Fjarðargata 13 - 15 • 220 Hafnar�örður • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Nánari upplýsingar um star�ð er að �nna á heimasíðu HH Ráðgjafar www.hhr.is
og eru áhugasamir beðnir um að sækja um star�ð þar.

Helstu verkefni

Heildverslun á sviði matvæla óskar eftir að ráða öflugan sölumann á stóreldhúsasvið.
Um fullt starf er að ræða. 

Sölumaður á stóreldhúsasviði

· Viðhald og öflun nýrra viðskiptavina

· Heimsóknir í fyrirtæki,stofnanir og mötuneyti

· Tilboðs- og samningagerð

· Þátttaka í ætlanagerð

· Undirbúningur og eftirfylgni

Hæfniskröfur
· Menntun og/eða reynsla á sviði matreiðslu, bakstri eða kjötvinnslu kostur

· Reynsla af sölustörfum á fyrirtækjamarkað kostur

· Góð almenn tölvukunnátta

· Góð enskukunnátta

· Hæfni í mannlegum samskiptum

· Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

Fyrirtækið sérhæfir sig í innflutningi, sölu og dreifingu á vörum til matvöruverslana, mötuneyta, veitingahúsa og ly�abúða.

Al-Verk ehf. óskar eftir umsóknum frá áhugasömum og traustum verktökum í tengslum við uppsteypu 
burðarvirkja í fyrirliggjandi nýbyggingaverkefnum húsnæðissamvinnufélagsins Búseta.

Helstu verkþættir sem leitað er eftir samstarfi um:
• Mótasmíði
• Bendistál/Járnbending
• Niðurlögn steypu
• Uppsetning forsteyptra byggingahluta

Áhugasamir verktakar skulu senda gögn sem innihalda stutta lýsingu á fyrirtæki ásamt upplýsingum  
um reynslu á þessu sviði mannvirkjagerðar á netfangið: adalgeir@alverk.is fyrir 10. maí n.k. Merkja 
skal umsóknir með fyrirsögninni NÝFRAMKVÆMDIR BÚSETA HSF – STEYPT BURÐARVIRKI. 

Staðfesting á móttöku gagna verður send öllum umsækjendum og mun fulltrúi Al-Verks ehf. hafa 
samband við hlutaðeigandi aðila vegna frekari úrvinnslu í framhaldinu.

Allar nánari upplýsingar um verkefnin og umfang þeirra gefur Aðalgeir í síma 858 0980.

Nýframkvæmdir Búseta – Steypt burðarvirki

Fréttablaðið
Atvinnuauglýsing frá Hagstofu Íslands
Birting: Atvinnublað 25. júlí 2015, forsíða
Tengiliður: Brynjólfur Ólason (símar: 528-1105 / 867-1857)
Stærð: 168,5 mm (4 dálkar) x 154 mm
Verð (20% afsláttur): 158.016 + vsk.

Sérfræðingur í gagnasöfnun
Hagstofa Íslands óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa í gagnasöfnunardeild. 
Deildin hefur umsjón með gagnasöfnun og framkvæmir úrtaksrannsóknir 
á vegum Hagstofunnar. Starfið felur í sér sérhæfð tæknileg verkefni við 
undirbúning, framkvæmd og frumúrvinnslu gagna vegna úrtaksrannsókna 
sem og innsöfnun gagna frá fyrirtækjum og stofnunum. Jafnframt kallar 
starfið á teymisvinnu við hönnun, innleiðingu og spurningalistagerð vegna 
nýrra gagnasafnana í samræmi við viðurkenndar aðferðir og verklagsreglur í 
hagskýrslugerð. 

Hæfniskröfur
 3 Háskólapróf sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun er kostur 
 3 Reynsla af vinnu og forritun í gagnagrunnum (svo sem SQL) er nauðsynleg
 3 Góð þekking á tölfræðihugbúnaði (svo sem R, SPSS, STATA) er æskileg
 3 Reynsla af gagnasöfnun er kostur
 3 Góð ritfærni á íslensku og ensku  
 3 Góð samstarfs- og samskiptahæfni
 3 Frumkvæði, sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð

Hagstofa Íslands er mið stöð 
opinberrar hagskýrslugerðar 
á Íslandi. Hlutverk hennar 
er að vinna hlutlægar hag-
skýrslur, hafa forystu um 
sam hæfingu hagtalna, 
stunda rannsóknir og stuðla 
þannig að upplýstri umræðu 
og faglegum ákvörðun um.

Umsóknarfrestur er til og með 10. ágúst 2015.

Um er að ræða fullt starf og er æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Laun 
eru samkvæmt kjara samningi fjármálaráðuneytis og hlut aðeigandi stéttar félags. Öllum 
umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Umsóknir gilda í 
sex mánuði frá því að umsóknar frestur rennur út.

Póstáritun Hagstofa Íslands, starfsumsókn, Borgartúni 21a, 105 Reykjavík
 Netfang starfsumsokn@hagstofa.is

Upplýsingar Ólafur Arnar Þórðarson [olafur.thordarson@hagstofa.is]

Borgartúni 21a · 105 Reykjavík
Sími: 528 1000 · Bréfasími: 528 1099

www.hagstofa.is

Hagstofa Íslands
óskar eftir að ráða metnaðarfullan 
og áhugasaman starfsmann

Sérfræðingur í úrtaksrannsóknum

Hagstofa Íslands óskar eftir að ráða starfsmann til starfa við undirbúning, úrvinnslu og tölfræðilega 
greiningu á gögnum úr úrtaksrannsóknum stofnunarinnar. Starfsmaðurinn mun starfa við lífskjara-
rannsókn Hagstofunnar auk þess að vinna við aðrar úrtaksrannsóknir stofnunarinnar.

HÆFNISKRÖFUR 
• Háskólapróf sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun er mikill kostur
• Þekking og reynsla af framkvæmd og úrvinnslu úrtaksrannsókna
• Reynsla af tölfræðilegri úrvinnslu 
• Reynsla af framsetningu tölulegra upplýsinga er kostur
• Mjög góð kunnátta á tölfræðiforritum (s.s. SPSS og R)
• Reynsla af gagnagrunnsvinnslu (t.d. SQL) er kostur
• Góð ritfærni á íslensku og ensku
• Frumkvæði, vandvirkni og nákvæmni í vinnubrögðum

Um er að ræða fullt starf og æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Laun eru samkvæmt 
kjarasamningi fjármálaráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags. 
Umsóknarfrestur er til og með 17. maí 2016 og skulu umsóknir berast til:  Starfsumsókn,  Borgartúni 
21a, 150 Reykjavík eða rafrænt á netfangið starfsumsokn@hagstofa.is

Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun 
hefur verið tekin. Umsóknir gilda í sex mánuði frá því umsóknafrestur rennur út.

Nánari upplýsingar um starfið veita Helga Hauksdóttir og Lárus Blöndal, deildarstjóri atvinnu, lífskjara 
og mannfjölda í síma 528 1000

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

óskar eftir að ráða metnaðarfullan  
og áhugasaman starfsmann
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Ertu með brennandi áhuga fyrir gæðamálum? Skemmtilegt, fjölbreytt  
og krefjandi starf á ónæmisfræðideild þar sem fram fara þjónustu-  
og grunnrannsóknir, ráðgjöf, þjálfun og kennsla heilbrigðisstétta í 
ónæmisfræði. 

Við leitum eftir jákvæðum, metnaðarfullum og þjónustuliprum lífeinda-
fræðingi, náttúrufræðingi eða einstaklingi með sambærilega menntun.

LÍFEINDAFRÆÐINGUR/ 
NÁTTÚRUFRÆÐINGUR 

Ónæmisfræðideild

LANDSPÍTALI ... VIÐ HEILSUM ÞÉR!

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. 

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

Vilt þú vinna með samhentum hópi að meðferð einstaklinga með krabba-
mein? Við sækjumst eftir jákvæðum einstaklingi til starfa á krabbameins-
lækningadeild 11E sem er 15 rúma legudeild. Starfshlutfall og vinnutími  
er samkomulagsatriði en fastar næturvaktir koma vel til greina.

HJÚKRUNARFRÆÐINGUR

Krabbameinslækningadeild

Deildin er legudeild sem sinnir meðferð ungmenna á aldrinum 18-30 ára 
sem greinst hafa með geðrofssjúkdóma og fíknivanda. Á deildinni ríkir 
einstaklega góður starfsandi og ótalmörg tækifæri eru til að vaxa í starfi  
og vaktabyrði er hófleg.

Við viljum ráða hjúkrunarfræðing sem hefur áhuga á meðferðastarfi  
og batamiðaðri þjónustu fyrir þennan sjúklingahóp og sem vill efla sig  
í teymisvinnu og vinnu samkvæmt gagnreyndri þekkingu og viðurkenndum 
verkferlum.

HJÚKRUN Í GEFANDI UMHVERFI

Sérhæfð endurhæfingargeðdeild Kleppi

Leitum að framsæknum hjúkrunarfræðingi sem hefur áhuga á hjúkrun 
sjúklinga með sykursýki, þátttöku í þróun verkefna og uppbyggingu 
göngudeildarinnar. Um er að ræða fullt dagvinnustarf.

Á göngudeildinni er veitt þjónusta við sjúklinga með sykursýki og aðra 
innkirtla og efnaskiptasjúkdóma. 

HJÚKRUNARFRÆÐINGUR 

Göngudeild sykursýki og innkirtlasjúkdóma

Karlakór Kjalnesinga 
óskar eftir söngstjóra

Í kórnum eru um 65 söngmenn og fara æfingar 
fram í félagsheimilinu Fólkvangi á Kjalarnesi. 
Leitað er eftir einstaklingi sem getur viðhaldið þeim 
metnaðarfulla léttleika sem kórinn er hvað 
þekktastur fyrir. Viðkomandi verður að spila á 
píanó og þarf að geta hafið störf þann 5. september 
næstkomandi. 

Umsóknir þurfa að berast á netfangið, karlakor@ 
karlakor.is fyrir 10. maí. Frekari upplýsingar gefur 
Andri formaður í síma 861 5874.

BM Vallá ehf.
Bíldshöfða 7 

BM Vallá óskar eftir að ráða 
dugmikla og samviskusama  

bílstjóra með meirapróf.

Við erum að leita að steypubílstjórum og bílstjórum á efnis- 
flutningabíla fyrirtækisins.

Störfin felast annars vegar í útkeyrslu á steypu til viðskiptavina 
og hins vegar í því að sækja efni til birgja fyrirtækisins ásamt 
öðrum tilfallandi verkefnum.

Við leitum að einstaklingum sem geta unnið sjálfstætt,  
eru skipulagðir, stundvísir og handlagnir, ásamt því að vera 
kurteisir og búa yfir ríkri þjónustulund.

Umsóknarfrestur er til 10. maí. 

Vinsamlegast sendið umsóknir og ferilskrá á Sigurð Árnason, 
rekstrarstjóra steypustöðvar, á netfangið sigurdur@bmvalla.is

Sérverk ehf 

Trésmíðaverkstæðið Sérverks er búið fullkomnustu tækjum 
til innréttingasmíði og er góður starfsandi í fyrirtækinu.  

Umsóknir sendist á serverk@serverk.is merkt starfsumsókn.

Vegna aukinna verkefna vill Sérverk 
ráða í  eftirfarandi stöður.

►► Vana►menn►á►trésmíðaverkstæði

►► Aðstoðarmenn►á►trésmíðaverkstæði

Mjög góð verkefnastaða framundan!
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Grunnskóli Snæfellsbæjar auglýsir 
eftir kennurum, veturinn 2016-2017

• Sérkennara í 100% starf
• Umsjónarkennara á yngsta eða mið stigi, 100% starf
• Kennara í textílmennt og heimilisfræði, 100% starf

Grunnskóli Snæfellsbæjar er heildstæður 250 nemenda 
grunnskóli með þrjár starfsstöðvar, í Ólafsvík, á Hellissandi 
og á Lýsuhóli.  Skólinn hefur á að skipa vel menntuðu og 
hæfu starfsfólki.  Áhersla er lögð á einstaklingsmiðun náms 
og fjölbreytta kennsluhætti, með það að markmiði að gera 
hvern einstakling tilbúinn til þátttöku í frekara námi og 
lýðræðissamfélagi.  Skólinn leggur mikla áherslu á kennslu 
í átthagafræði, upplýsingatækni, allar starfsstöðvar flagga 
Grænfána, eru þátttakendur í Olweusarverkefninu gegn 
einelti og starfsfólk hefur á undanförnum misserum lagt 
mikla vinnu í innleiðingu nýrrar Aðalnámskrár.

Umsækjendur þurfa að hafa kennarapróf, góða skipulags- 
hæfileika og góða hæfni í mannlegum samskiptum.  
Reynsla af teymisvinnu og áhugi á þróunarstarfi eru  
mikilvægir eiginleikar.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi KÍ og Launanefndar 
sveitarfélaga.

Í samræmi við jafnréttisstefnu Snæfellsbæjar eru karlar 
jafnt sem konur hvött til að sækja um.

Umsóknir sendist fyrir 14. maí til skólastjóra Grunnskóla 
Snæfellsbæjar, Ennisbraut 11, 355 Snæfellsbæ.  
Í þeim skulu koma fram upplýsingar um menntun,  
réttindi og starfsreynslu.

Frekari upplýsingar veitir Hilmar Már Arason, skólastjóri 
(hilmara@gsnb.is), símar 433 9900 og 894 9903.

Í Snæfellsbæ er sérstaklega fallegt umhverfi þar sem Snæfellsjökul ber hæst, enda státar 
sveitarfélagið af svo til allri flóru landsins þegar kemur að landslagi, fugla- og dýralífi. 
Hér býr gott fólk sem er alltaf tilbúið til að bjóða nýja Snæfellsbæinga velkomna. Útivist 
og íþróttir er hægt að stunda hvenær sem er ársins, skíði og snjóbretti, gönguferðir, golf, 
hestamennsku, sund og margt fleira. Nýtt, glæsilegt íþróttahús er í Ólafsvík.
Öflugt tónlistarlíf er í sveitarfélaginu og félagastarfsemi með miklum blóma.

	 	 	

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).

Við leitum að hugmyndaríkum einstaklingi til að 
taka þátt í og efla áframhaldandi sókn Íslenskra 
 fjalla  leiðsögu manna á sviði efnismarkaðs setningar 
og stuðla að auknum sýnileika fyrir tækisins á 
Netinu. 
Við leitum að frjóum einstaklingi sem talar 
framúrskarandi ensku, er með ríkan sköpunarkraft, 
auga fyrir smáatriðum og reynslu í  vefmarkaðs
setningu.

að segja sögu?
Are you a storyteller?

Kannt þú

Nánari upplýsingar um starfið á ensku  
má finna á fjallaleidsogumenn.is/starf

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.



Leikskólinn Aðalþing  
óskar eftir að ráða 
Deildarstjóra 

í haust eða fyrr

Aðalþing er einkarekinn leikskóli í Kópavogi, 

sem leggur áherslu á margskonar 
þróunarstarf, skemmtilega 

nýbreytni og starfar í anda Reggio Emilia. 
Við skólann starfar hópur af vel menntuðu 
fólki og þar er hátt hlutfall leikskólakennara. 

 
Gerð er krafa um starfsréttindi 

leikskólakennara, framhaldsmenntun, góða 
samkiptahæfni og brennandi áhuga. 

Við viljum jafnframt ráða ßeiri 
leikskólakennara 

og 
starfsmenn  

til að sinna sérkennsluverkefnum t.d. 
leikskólakennara, leikskólasérkennara, 

þroskaþjálfa eða fólk með aðra góða menntun. 
 

Karlar jafnt sem konur eru sérstaklega hvattir til að 
sækja um starf með okkur 

en nú þegar er hátt hlutfall karlmanna 
starfandi við skólann. 

Upplýsingar veitir Hörður leikskólastjóri 
í síma 7703553 

eða á netfanginu hordur@adalthing.is 

Nánari upplýsingar um stšrÞn í Aðalþingi 
er að Þnna ‡ heimas’ðu skólans www.adalthing.is

LEIKSKÓLINN 
AÐALÞING

Umsóknir óskast fylltar út á www.mila.is undir 

starfsumsókn. Umsóknarfrestur er til og með 15. maí nk. 

Fyllsta trúnaðar verður gætt við meðferð  

og úrvinnslu umsókna.

Míla byggir upp og rekur fullkomnasta fjarskiptanet á Íslandi. Míla sér 
fjarskipta- og afþreyingarfyrirtækjum fyrir aðstöðu og dreifileiðum 
um net ljósleiðara og koparstrengja sem tengja byggðir landsins við 
umheiminn. Míla er lífæð samskipta.  
Gildi Mílu eru áreiðanleg, framsækin, traust.

Míla ehf.

Suðurlandsbraut 30

Sími 585 6000

www.mila.is

Sérfræðingur í rekstri stofnnets 

Míla leitar að sérfræðingi til starfa við rekstur stofnnets fyrirtækisins. 

Viðkomandi mun starfa í hópi tæknimanna sem sér um rekstur grunnfjarskipta  

á Íslandi. Um er að ræða fjölbreytt, spennandi og krefjandi starf í dagvinnu ásamt bakvöktum. 

Starfið felur í sér rekstur á búnaði í stofnkerfi Mílu um land allt, gangsetningu og prófanir á 

nýjum búnaði, breytingar á kerfum, gæðamælingar og aðstoð við bilanagreiningu og viðgerðir.

Menntun og reynsla

• Háskólamenntun á sviði tækni- eða verkfræði

• Þekking á fjarskiptaumhverfi er kostur

• Þekking á netkerfi IP, etherneti, ljósleiðaratækni og örbylgjukerfum er æskileg

• Gott vald á íslensku og ensku er nauðsynlegt

Persónulegir eiginleikar

• Öguð og skipulögð vinnubrögð

• Jákvæðni og hæfni til að tileinka sér nýja þekkingu

• Hæfni til að miðla tækniupplýsingum

Starfsmaður á lager 

Míla óskar eftir að ráða traustan starfsmann til starfa á vörulager fyrirtækisins. 

Starfið felst í móttöku og frágangi vörusendinga, lagerþjónustu við starfsmenn 

Mílu og samstarfsaðila, tiltekt og pökkun á pöntunum, vörutalningum og öðrum almennum 

lagerstörfum. 

Menntun og reynsla 

• Reynsla af lagerstörfum eða menntun sem nýtist í starfi æskileg 

• Almenn tölvuþekking

• Vinnuvélaréttindi

• Góð íslensku- og enskukunnátta

Persónulegir eiginleikar

• Heiðarleg og áreiðanleg vinnubrögð

• Frumkvæði og sjálfstæði

• Skipulagshæfni

• Góðir samskiptahæfileikar

• Þjónustulund

VERTU Í FREMSTU 
RÖÐ Í FJARSKIPTUM



Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar auglýsir eftir verkefnisstjóra til starfa. Um er að ræða nýtt starf um sameinað 
eftirlit með skilmálum byggingarfulltrúa og útgáfu afnotaleyfa af borgarlandi sem skrifstofa reksturs og umhirðu borgarlands 
gefur út. Starfið er hýst hjá byggingarfulltrúa. 

Skrifstofa borgarstjóra

Skrifstofa borgarstjóra

Borgarverkfræðingur

Borgarverkfræðingur

Hagdeild

Hagdeild

Dagvist barna

Dagvist barna

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

Menntunar- og hæfniskröfur
•	 Tækni- eða raungreinamenntun á háskólastigi s.s. eins og  

menntun í byggingarverkfræði, byggingartæknifræði eða 
sambærilegum tæknigreinum á háskólastigi. 

•	 Framhaldsmenntun	æskileg.	
•	 Reynsla	 af	 verkefnastjórnun	 í	 byggingariðnaði	 og	 /	 eða	

eftirliti er kostur.
•	 Reynslu	af	opinberri	stjórnsýslu	er	kostur.
•	 Þekking	á	byggingarreglugerð.
•	 Metnaður	og	vilji	til	að	takast	á	við	mismunandi	og	fjölbreytt	

og krefjandi verkefni.
•	 Skipulagshæfni,	 nákvæmni	 og	 öguð	 og	 sjálfstæð	

vinnubrögð.
•	 Hæfni	í	mannlegum	samskiptum.				
•	 þjónustulund	og	áræðni.
•	 Færni	 í	 notkun	 á	 algengum	 hugbúnaði	 sem	 tengist	

skrifstofustörfum og góð þekking á Word, Excel og Outlook. 
•	 Geta	til	að	vinna	undir	álagi.
•	 Ökuréttindi.

Framkvæmda- og eignasvið 

Óskað er eftir verkefnastjóra til starfa hjá útboðs 
og áætlanadeild skrifstofu Gatna- og eignaum-
sýslu. Skrifstofa Gatna- og eignaumsýslu sér um 
rekstur og viðhald gatna, gangstíga, opinna svæða 
og fasteigna í eigu Reykjavíkurborgar og skiptist 
m.a. í gatnadeild og byggingadeild.
 
Starfssvið 
• Taka þátt í stjórnun verkefna og eftirfylgni þeirra.  
• Verkbókhald og samþykkt reikninga.   
• Verkefnastjórn og vinnsla við gerð kostnaðargreiningu 
  vegna útseldrar vinnu. 
• Umsjón með samræmdri skráningu í verkbókhald vegna     
  skrifstofunnar. 
• Gerð kostnaðaráætlana vegna útboða. 
• Eftirfylgni vinnuáætlunar viðhalds varðandi útboðsverk o.fl. 
• Eftirlit einstakra útboðsverka. 
• Vinna við fasteignavef.

Menntunar- og hæfniskröfur 
• Tæknimenntun eða rekstrarmenntun.    
• Þekking á bókhaldi / verkbókhaldi. 
• Mikil hæfni og geta til frumkvæðis og mannlegra samskipta. 
• Góð tölvuþekking - Word, Excel, Lotus notes.   
• Þekking á borgarkerfinu er æskileg. 
 
Um er að ræða framtíðstarf og æskilegt er að starfsmaður 
geti hafið störf sem fyrst. Launakjör eru samkvæmt kjara-
samningi Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi stéttarfélags.
 
Nánari upplýsingar um störfin veitir Agnar Guðlaugsson 
deildarstjóri í síma  411-1111.  
 
Umsóknarfrestur hefur verið framlengdur til 29. sept. 2008.  
Sótt er um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar 
www.reykjavik.is undir “ Störf í boði”.  -  Verkefnastjóri 
hjá útboðs- og áætlanadeild. 

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag 
sem borgin er. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf.  Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 

4 11 11 11 færð þú allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.

Verkefnastjóri hjá útboðs- og áætlanadeild

    

Verkefnastjóri hjá útboðs- og áætlanadeild.

Óskað er eftir verkefnastjóra til starfa hjá útboðs og áætlanadeild skrifstofu Gatna- og eignaumsýslu. 
Skrifstofa Gatna- og eignaumsýslu sér um rekstur og viðhald gatna, gangstíga, opinna svæða og 
fasteigna í eigu Reykjavíkurborgar og skiptist m.a. í gatnadeild og byggingadeild. 

Starfssvið 

Taka þátt í stjórnun verkefna og eftirfylgni þeirra.  
Verkbókhald og samþykkt reikninga.   
Verkefnastjórn og vinnsla við gerð kostnaðargreiningu vegna útseldrar vinnu. 
Umsjón með samræmdri skráningu í verkbókhald vegna skrifstofunnar. 
Gerð kostnaðaráætlana vegna útboða. 
Eftirfylgni vinnuáætlunar viðhalds varðandi útboðsverk o.fl. 
Eftirlit einstakra útboðsverka. 
Vinna við fasteignavef. 

Menntunar- og hæfniskröfur 

Tæknimenntun eða rekstrarmenntun.    
Þekking á bókhaldi / verkbókhaldi. 
Mikil hæfni og geta til frumkvæðis og mannlegra samskipta. 
Góð tölvuþekking – Word, Excel, Lotus notes.   
Þekking á borgarkerfinu er æskileg.  

Um er að ræða framtíðstarf og æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst. Launakjör eru 
samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi stéttarfélags. 

Nánari upplýsingar um störfin veitir Agnar Guðlaugsson deildarstjóri í síma  411-1111.   

Umsóknarfrestur hefur verið framlengdur til 29. sept. 2008. Sótt er um starfið á heimasíðu 
Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is undir „ Störf í boði”.  –  Verkefnastjóri hjá útboðs- og 
áætlanadeild. 

Verkefnisstjóri eftirlits

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Helstu verkefni og ábyrgð
•	 Efla	 og	 tryggja	 samþættingu	 þjónustu	 með	 afnotaleyfum	

borgarlands og skilmálum byggingarfulltrúa og útgáfu 
vottorða.

•	 Samræmt	 eftirlit	 með	 skilmálum	 byggingarfulltrúa	 og	
eftirlit með afnotaleyfum af borgarlandinu.

•	 Verkstýring	 og	 samþætting	 verkefna	 eftirlitsmanna	 í	
borgalandinu.

•	 Sinna	 verkefnum	 á	 sviði	 skilmálaeftirlits	 í	 samræmi	 við	
samþykkt gögn, lög, reglugerðir og staðla.  

•	 Þátttaka	 í	útgáfu	afnotaleyfa	af	borgarlandinu	 í	samstarfi	
við núverandi sérfræðinga. 

•	 Veita ráðgjöf til viðskiptavina vegna afnotaleyfa í borgalandi.
•	 Eftirlit	og	skoðanir	vegna	framkvæmda	og	umsókna.
•	 Eftirfylgni	 fyrirmæla	 um	 úrbætur	 mála	 með	 formlegum	

samskiptum við framkvæmda- og ábyrgðaraðila.   
•	 Yfirferð	 ýmissa	 gagna	 og	 gerð	 umsagna	 í	 tengslum	 við	

leyfisumsóknir og framkvæmdir og skráning efnisatriða og 
athugasemda.   

Um er að ræða framtíðarstarf og æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst. Launakjör eru samkvæmt 
kjarasamningi Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi stéttarfélags. Umsóknarfrestur er til og með 10. maí 2016.
Sækja skal um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is undir „ Laus störf” –     “Verkefnisstjóri eftirlits”
Nánari	upplýsingar	um	starfið	veitir	Nikulás	Úlfar	Másson	byggingafulltrúi	(Nikulas.Ulfar.Masson@reykjavik.is)	og	/	eða	
Hjalti	Jóhannes	Guðmundsson	skrifstofustjóri	rekstur	og	umhirðu	(Hjalti.Johannes.Gudmundsson@reykjavik.is ), báðir í síma 
411-1111.

Krókhálsi 1 110 Reykjavík s. 567 8888 www.pmt.is

gæði, þjónusta
þekking

• Frumkvæði
• Geta og vilji til að læra 
 nýja hluti

Umsóknarfrestur er til 15. maí
Vinsamlegast sendið umsóknir á netfangið vinna@pmt.is 
með starfsferilsskrá fyrir 15. maí. Farið verður með allar 
umsóknir sem trúnaðarmál.

PMT óskar eftir duglmiklum og reyndum 
sölumanni. Starfið felst í sölu á áprentuðum 
límmiðum og umbúðum ásamt ýmsum tækjum til 
merkingar og pökkunar. Um er að ræða 
framtíðarstarf hjá traustu fyrirtæki.  

SÖLUMAÐUR

Hæfniskröfur:
• Góðir samskiptahæfileikar
• Reynsla af sölustarfi
 nauðsynleg

Blikksmiður óskast
Vegna aukinna umsvifa óskar  

Rafblikk eftir að ráða blikksmið.
Starfslýsing: Öll almenn blíkksmíði á verkstæði,  

staðsett í hafnarfirði, uppsetning á  
loftræstingum og öll önnur tilfallandi verkefni.

Umsækjandi þarf að vera menntaður blikksmiður. 
Umsækjandi þarf einnig að vera áhugasamur um að 

auka getu sína og færni í starfi og umfram allt  
reglu og iðjusamur.

Um er að ræða framtíðarstarf fyrir réttan aðila.

Nánari upplýsingar veitir Sigurður Óli,  
framkvæmdastjóri : siggi@rafblikk.is

Áhugasamir sendi umsókn á rafblikk@rafblikk.is

 Íbúð til leigu, 101 Reykjavík  

42 m2 íbúð ásamt 7m2 geymslu til 
leigu í miðbæ Reykjavíkur.  

Húsgögn, flatskjár, þvottavél og 
annar húsbúnaður fylgir.  

Kr. 250.000 per mánuð.  

Upplýsingar í síma 666 1425  
eða netfang vesturgata@outlook.com 

ERTU SÆLKERI? 
Kjöt og fiskur óskar eftir starfsfólki í fullt 
starf og hlutastarf í verslun sína í 
Bergstaðastræti og nýja verslun Kjöts og 
fisks sem opnar í Garðabæ í maí. 

Hæfnisskilyrði:  Að hafa áhuga á mat og 
eldamennsku, Stundvísi, Dugnaður, 
Snyrtimennska.
Helstu Helstu verkefni:  Afgreiðsla, Áfylling, 
Fræðsla um vörur okkar, Önnur tilfallandi 
verkefni

Umsóknafrestur er til 8. maí
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Starfatorg.is
Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Lífeindafræðingur/nátt.fræðingur LSH, ónæmisfræðideild Reykjavík 201604/613
Heilbrigðisritari/skrifstofumaður LSH, hjartadeild Reykjavík 201604/612
Hjúkrunarfræðingur LSH, Rjóðrið Kópavogur 201604/611
Hjúkrunarfræðingur LSH, göngud. sykursýki/innkirtlasjúkd. Reykjavík 201604/610
Hjúkrunarfræðingur, geðhjúkrun LSH, endurhæfingargeðdeild Reykjavík 201604/609
Starfsmaður við aðhlynningu Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201604/608
Forstöðumaður nefndarsviðs Alþingi Reykjavík 201604/607
Skólasálfræðingur Menntaskólinn á Akureyri Akureyri 201604/606
Framhaldsskólakennarar Menntaskólinn á Akureyri Akureyri 201604/605
Skrifstofumaður Sýslumaðurinn á Norðurlandi eystra Akureyri 201604/604
Starfsmaður í eldhús Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Grindavík 201604/603
Sjúkraliðar/starfsfólk í umönnun Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Grindavík 201604/602
Sérfræðingur í úrtaksrannsóknum Hagstofa Íslands Reykjavík 201604/601
Aðjúnkt í heimspeki HÍ, Sagnfræði- og heimspekideild Reykjavík 201604/600
Nýdoktor HÍ, Verkfræði- og náttúruvísindasvið Reykjavík 201604/599
Sérnámsstaða í heimilislækn. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri 201604/598
Sérfræðingur í heimilislækningum Heilsugæslan í Garðabæ Garðabær 201604/597
Námsráðgjafi Verkmenntaskólinn á Akureyri Akureyri 201604/596
Aðstoðarverslunarstjóri ÁTVR, Vínbúðin Sauðárkrókur 201604/595
Framh.skólakennari, raungreinar Menntaskólinn á Tröllaskaga Ólafsfjörður 201604/594
Starfsmaður Umhverfisstofnun R-vík/landið 201604/593
Framhaldsskólakennarar Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum Vestm.eyjar 201604/592
Framkvæmdastjóri IASC/Rannís Akureyri 201604/591

Starf í fyrirtækjaráðgjöf
Tryggingamiðstöðin óskar eftir að ráða starfsmann í fyrirtækjaráðgjöf 
félagsins.

Einstaklingar með reynslu af vinnumarkaði, sem eru jákvæðir og hafa til að bera frumkvæði, kraft 
og metnað eru hvattir til að sækja um starfið, konur jafnt sem karlar. 

Umsóknarfrestur um starfið er til og með 9. maí n.k. Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is. 
Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál og öllum umsóknum verður svarað.  

Upplýsingar veitir Inga S. Arnardóttir, (inga@hagvangur.is). 

Starfssvið
 • Vátryggingaráðgjöf og sala vátrygginga
 • Þjónusta og samskipti við viðskiptavini 
 • Áhættumat og útreikningar

Hæfniskröfur
 • Rík þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum
 • Háskólamenntun á sviði verk-, tækni- eða viðskiptafræði eða önnur haldbær 
  menntun sem nýtist í starfi
 • Góð tölvuþekking og tölvulæsi ásamt góðri íslensku- og enskukunnáttu í mæltu 
  og rituðu máli
 • Viðkomandi þarf að geta starfað sjálfstætt og unnið vel í hópi og undir álagi
 • Gerð er krafa um góða greiningarhæfni, nákvæmni í starfi og markviss og fagleg vinnubrögð 

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

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

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

Tvær stöður saksóknara við embætti 
héraðssaksóknara lausar til umsóknar.

Innanríkisráðuneytið auglýsir stöður tveggja saksókn
ara við embætti héraðssaksóknara lausar til umsóknar. 
Miðað er við að innanríkisráðherra skipi í embættin frá 
og með 1. júlí 2016. Saksóknarar eru héraðssaksókn
ara til aðstoðar, sbr. 1. mgr. 22. gr. laga um meðferð 
sakamála nr. 88/2008. Um verkefni og starfsskyldur 
héraðssaksóknara má finna upplýsingar í lögum um 
meðferð sakamála nr. 88/2008, sbr. og lög nr. 47/2015. 
Laun eru samkvæmt ákvörðun kjararáðs.

Saksóknari hjá embætti héraðssaksóknara er skipaður 
til fimm ára og skal fullnægja sömu lagaskilyrðum og 
héraðsdómari til skipunar í embætti, sbr. 1. mgr. 22. gr. 
laga nr. 88/2008, sbr. 2. mgr. 12. gr. laga nr. 15/1998 
um dómstóla. 

Þeir saksóknarar sem auglýst er eftir munu fara með 
ákæruvald á því sviði embættis héraðssaksóknara sem 
höfðar sakamál vegna brota sem tilgreind eru í 2. mgr. 
23. gr. laga um meðferð sakamála nr. 88/2008, sbr. 2. 
mgr. 8. gr. lögreglulaga nr. 90/1996, þ.e. á Saksóknar 
sviði II sem hefur á hendi saksókn í efnahags og 
skattalagabrotum.

Í umsókn skulu koma fram upplýsingar um, eftir því 
sem við á: 1) menntun og hvort umsækjandi hafi í 
námi sínu sérstaklega lagt sig eftir refsirétti og/eða 
sakamálaréttarfari, 2) reynslu af sakamálaréttarfari, 
saksókn mála og/eða annarri meðferð ákæruvalds, 3) 
menntun og/eða reynsla á sviði efnahags og skatta
lagabrota, 4) reynslu af dómstörfum, 5) reynslu af 
lögmannsstörfum, 6) reynslu af stjórnsýslustörfum, 7) 
reynslu af fræðistörfum, 8) reynslu af öðrum aukastörf
um sem nýtist í embætti saksóknara, 9) upplýsingar 
um almenna og sérstaka starfshæfni, 10) upplýsingar 
sem lúta að andlegu atgervi, áræði, mannlegum sam
skiptum og sjálfstæði, 11) upplýsingar um þrjá núver
andi eða fyrrverandi samstarfsmenn/yfirmenn sem  
veitt geta upplýsingar um störf, samstarfshæfni og 
aðra hæfni umsækjanda og 12) aðrar upplýsingar sem 
varpað geta ljósi á faglega eiginleika og færni umsækj
anda sem máli skipta fyrir störf saksóknara.

Jafnframt er áhersla lögð á styrkleika í samvinnu og 
samskiptum, sem og frumkvæði og metnað til að ná 
árangri í starfi.

Umsóknir óskast sendar rafrænt á netfangið postur@
irr.is eða skriflega til innanríkisráðuneytis, Sölvhóls
götu 7, 101 Reykjavík. Í umsókn skal tekið fram að 
sótt sé um stöðu hjá embætti héraðssaksóknara. 
Til þess að hraða afgreiðslu umsókna og bréfaskiptum 
skulu umsækjendur gefa upp tölvupóstfang sem notað 
verður til að eiga öll samskipti við umsækjendur. Taka 
skal fram að ráðuneytið kann að óska eftir upplýsing
um frá umsækjendum um fjárhag þeirra og hagsmuna
tengsl sem kunna að hafa áhrif á almennt og sérstakt 
hæfi saksóknara.
Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um.  
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
skipun liggur fyrir. 

Umsóknir skulu berast innanríkisráðuneytinu eigi 
síðar en 17. maí nk. Nánari upplýsingar um starfið 
veita Guðný Elísabet Ingadóttir, mannauðsstjóri í inn
anríkisráðuneytinu, í síma 5459000 og Ólafur Þór 
Hauksson, héraðssaksóknari í síma 4440150.

Innanríkisráðuneytinu,
28. apríl 2016.



Deildarstjóri stoðþjónustu
Staða deildarstjóra stoðþjónustu við Sunnulækjar-
skóla á Selfossi er laus til umsóknar. Í skólanum er 
lögð áhersla á sveigjanlega og fjölbreytta kennslu-

hætti, einstaklingsmiðað nám, teymisvinnu kennara, 
ábyrgð nemenda og góða samvinnu allra sem að 

skólastarfinu koma.

Umsækjandi þarf að hafa kennsluréttindi, góða 
skipulagshæfileika og mikla hæfni í mannlegum 
samskiptum. Reynsla af teymisvinnu og áhugi á 

þróunarstarfi eru mikilvægir eiginleikar. Við val á 
umsækjanda verður auk þess tekið mið af menntun 

og fyrri starfsreynslu.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar  
sveitarfélaga og KÍ.

Nánari upplýsingar má fá hjá skólastjóra í síma  
480 5400 eða birgir@sunnulaek.is og á vef skólans.

Umsóknarfrestur er til 10. maí n.k.

Umsókn með upplýsingum um menntun,  
starfsreynslu og umsagnaraðilum sendist  

Birgi Edwald, skólastjóra, birgir@sunnulaek.is eða  
Sunnulækjarskóli, Norðurhólum 1, 800 Selfoss. 

Rafeindavirki 
Rafvirki

Ísafoldarprentsmiða er önnur stærsta prentsmiðja landsins. 
Hjá félaginu starfa um 60 starfsmenn, við mjög 

fjölbreytta prentvinnslu. 
Fréttablaðið er m.a. prentað hjá Ísafoldarprentsmiðju.  

Suðurhraun 1
Garðabæ

Sími: 595 0300
www.isafold.is 

u u u u

u u u u

Óskum eftir að ráða rafeindavirkja eða 
rafvirkja til starfa sem fyrst í tæknideild 

okkar. Starfið felst í uppsetningu og 
viðhaldi tækjabúnaðar og annari almennri 

tæknivinnu. 

Við leitum að dugmiklum og  sjálfstæðum 
einstaklingi sem vill vinna við fjölbreytt 

og krefjandi verkefni. 
Starfið er í tæknideild Ísafoldarprentsmiðju 

og fellur undir tæknistjóra.

Nánari upplýsingar veitir Gunnar 
Hilmarsson tæknistjóri í GSM 664 0304.  
Óskir um frekari upplýsingar og umsóknir 
skulu sendar á netfangið gunnar@isafold.is

Umsóknarfrestur er til 12. maí 2016.

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is

LEITUM VIÐ  
AÐ ÞÉR?

Hjá Mjólkursamsölunni starfa rúmlega 450 

starfsmenn á fimm starfsstöðvum á landinu 

þ.e. Reykjavík, Búðardal, Akureyri, Egilsstöð-

um og Selfossi.  Lögð er áhersla á fjölbreytta 

samsetningu starfsfólks hvort sem um er að 

ræða þjóðerni, kynferði, menntun, reynslu 

og aldur. Við ráðningar veljum við hæfustu 

einstaklingana í starfið með metnað, sam-

vinnu, jákvæðni og ábyrgð að leiðarljósi.

www.ms.is

MJÓLKURFRÆÐINGAR 
– SELFOSS 

Starf mjólkurfræðings snýst um að stýra fram-
leiðslu og vinnslu mjólkur. Stór hluti vinnutíma  
fer í að vakta framleiðslubúnað með það að  
markmiði að hámarka nýtingu og gæði hráefnis.

Starfs- og ábyrgðarsvið:

• Vinnsla mjólkur s.s. viðbit og duftgerð

• Mjólkurpökkun s.s. fersk mjólk og G-vara

• Framleiðsla á skyri, jógúrti og sýrðum vörum

• Önnur tilfallandi störf í samráði við yfirmann

Hæfniskröfur:

• Sveinsbréf í mjólkuriðn

• Reynsla af sambærilegu starfi er kostur

• Jákvæðni, dugnaður og framúrskarandi  
samskiptahæfni

• Þjónustulund, sjálfstæði í starfi og geta til að 
vinna undir álagi

Nánari upplýsingar:
Vinnsla mjólkur á Selfossi er að starfsstöð okkar 
á Austurvegi 65. Vinnutími er breytilegur en hefst 
almennt á bilinu frá kl. 6:00 til 10:00. Vinna um 
helgar er unnin til skiptis. 

Upplýsingar um störfin veitir Björn Baldursson, 
rekstrarstjóri  í síma 854-6012. 

BÍLSTJÓRAR 
– SUMARAFLEYSINGAR Í REYKJAVÍK 

Leitum að einstaklingum með mikla  
þjónustulund til að sinna starfi bílstjóra  
í vörudreifingu í sumar

Starfs- og ábyrgðarsvið:

• Vörudreifing

• Þjónusta við viðskiptavini

• Akstur og umhirða bifreiða

• Önnur tilfallandi störf í samráði við yfirmann

Hæfniskröfur:

• Meirapróf C er skilyrði 

• Reynsla af sambærilegu starfi er kostur

• Hæfni til að tjá sig á íslensku

• Jákvæðni, dugnaður og framúrskarandi  
samskiptahæfni

• Þjónustulund, sjálfstæði í starfi og geta til að 
vinna undir álagi

Nánari upplýsingar:
Vöruhús MS er að Bitruhálsi 1 í Reykjavík. Þaðan 
er vörum dreift til viðskiptavina. Vinnutími er alla 
virka daga kl. 7:00 – 16:00 og einstaka laugardag 
að auki. 

Upplýsingar um störfin veitir Halldór Ingi Steinsson 
í síma 858-2258. 

Mjólkursamsalan leitar að jákvæðum og duglegum einstaklingum með  
framúrskarandi samskiptahæfni til að bætast í öflugan hóp starfsmanna okkar.

Umsóknarfrestur er til og með 11. maí. Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf sem fyrst.  
Til að sækja um störfin þarf að fara á https://mjolkursamsalan.rada.is 

Umsjón með ráðningu hefur Inga Guðrún Birgisdóttir mannauðsstjóri.  
Öllum umsækjendum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. 
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Forstöðumaður nefndasviðs Alþingis
Skrifstofa Alþingis auglýsir laust til umsóknar starf  

forstöðumanns nefndasviðs skrifstofu Alþingis.

Meginverkefni forstöðumanns: 
• Dagleg stjórnun og rekstur sviðsins.
• Forusta um fagleg vinnubrögð á sviðinu.
• Umsjón með að verkefnum sé sinnt í 

samræmi við gildi skrifstofunnar.
• Þátttaka í starfi stjórnenda skrifstofu Alþingis.
• Kynning á starfi sviðsins og þingsins.
• Þátttaka í alþjóðlegu og innlendu samstarfi.
• Samskipti við þingmenn og starfsmenn.

Menntunar- og þekkingarkröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi. 

Umsækjandi skal hafa lokið framhaldsnámi á 
háskólastigi.

• Stjórnunarreynsla, þ.m.t. reynsla af 
mannaforráðum.

• Þekking á íslenskri stjórnskipun og 
stjórnsýslu.

• Þekking á störfum Alþingis með sérstöku tilliti 
til löggjafarstarfa þess.

Færni og aðrar hæfniskröfur
• Geta til að leiða vinnu annarra og hvetja til 

árangurs.
• Lipurð í samskiptum og hæfni til að vinna 

með öðrum.
• Sjálfstæði, frumkvæði og metnaður í starfi.
• Geta til að vinna undir álagi og áreiti.
• Færni í að móta stefnu og lausnir og hafa 

framtíðarsýn.
• Færni í að tjá sig í ræðu og riti.
• Reynsla af verkefnastjórnun og áætlanagerð.
• Geta til að takast á við breytingar.
• Fullt vald á íslensku og gott vald á ensku og 

einu Norðurlandamáli.
  
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi  
forseta Alþingis og Félags starfsmanna Alþingis. 

Umsóknarfrestur er til 16. maí 2016.  

Á nefndasviði starfa auk forstöðumanns 
tæplega 30 manns með fjölbreytta 
menntun, m.a. lögfræðingar, málfræðingar, 
stjórnmálafræðingar og viðskiptafræðingar. 
Sviðið skiptist í þrjár deildir: nefndadeild, 
alþjóðadeild og skjaladeild. Verkefni 
nefndadeildar er aðstoð við fastanefndir og 
þingmálagerð. Aðstoð við fastanefndir felst 
í undirbúningi nefndafunda, faglegri aðstoð 
við yfirferð þingmála og gerð nefndarálita og 
breytingartillagna. Deildin aðstoðar einnig 
við samningu þingmála og veitir lögfræðilega 
ráðgjöf. Skjaladeild aðstoðar þingmenn við 
frágang þingmála og ritstýrir þingskjölum. 
Deildin sér einnig um birtingu þingskjala, 
bæði á prenti og vefsíðum svo og uppfærslu 
og útgáfu lagasafns á vef Alþingis. Verkefni 
alþjóðadeildar er að veita faglega aðstoð 
við undirbúning fyrir þátttöku í alþjóðlegum 
fundum, gagna- og upplýsingaöflun og 
undirbúning fyrir alþjóðlega þingmannafundi 
sem haldnir eru á Íslandi.

Umsækjandi skal senda umsókn sína rafrænt 
í gegnum ráðningarkerfi Orra. Umsókn skal 
fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf þar sem 
umsækjandi rökstyður hæfni sína í starfið. Öllum 
umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu liggur fyrir. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir  
Karl M. Kristjánsson aðstoðarskrifstofustjóri 
(starfsmannastjórn), s. 563-0500, karl@althingi.is. 
Upplýsingar um starfsemi Alþingis og skrifstofu 
þingsins er  að finna á vef Alþingis, slóðin er  
www.althingi.is/um-althingi/.

Skrifstofa Alþingis hvetur karla jafnt sem konur til 
að sækja um starfið.
Tekið skal fram að umsóknir gilda í sex mánuði frá 
því að umsóknarfrestur rennur út.
Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir 
sem trúnaðarmál.

Gildi skrifstofu Alþingis eru:  
Þjónustulund – Fagmennska – Samvinna.

• 

S.Þ verktakar  
Óska eftir vönum mótasmiðum sem hafið 

 geta störf núna. 

Vinnustöð í Hafnafirði. Upplýsingar fást hjá  
Jóni Inga í síma 893-3322 og Kolbeini síma 896-7029 

Staða saksóknara við embætti  
ríkissaksóknara laus til umsóknar.

Innanríkisráðuneytið auglýsir stöðu saksóknara hjá 
embætti ríkissaksóknara lausa til umsóknar. Miðað 
er við að innanríkisráðherra skipi í embættið frá og 
með 1. september 2016. Saksóknarar eru ríkissak-
sóknara til aðstoðar, sbr. 2. mgr. 20. gr. laga um með-
ferð sakamála nr. 88/2008, en ríkissaksóknari er æðsti 
handhafi ákæruvalds. Upplýsingar um verkefni og 
starfsskyldur ríkissaksóknara má finna í lögum og á 
vefsíðu em bættisins, www.rikissaksoknari.is. Laun 
eru samkvæmt ákvörðun kjararáðs.

Saksóknari hjá embætti ríkissaksóknara er skipaður 
til fimm ára og skal fullnægja sömu lagaskilyrðum 
og héraðsdómari til skipunar í embætti, sbr. 2. mgr. 
20. gr. laga nr. 88/2008, sbr. 2. mgr. 12. gr. laga nr. 
15/1998 um dómstóla.

Í umsókn skulu koma fram upplýsingar um, eftir því 
sem við á: 1) menntun og hvort umsækjandi hafi í námi 
sínu sérstaklega lagt stund á  refsirétt og/eða saka-
málaréttarfar, 2) reynslu af sakamálaréttarfari, saksókn 
mála og/eða annarri meðferð ákæruvalds, 3) reynslu 
af dómstörfum, 4) reynslu af lögmannsstörfum, 5) 
reynslu af stjórnsýslustörfum, 6) reynslu af fræði-
störfum, 7) reynslu af öðrum aukastörfum sem nýtist 
í embætti saksóknara, 8) upplýsingar um almenna 
og sérstaka starfshæfni, 9) upplýsingar sem lúta að 
andlegu atgervi, áræði, mannlegum samskiptum og 
sjálfstæði, 10) upplýsingar um þrjá núverandi eða 
fyrrverandi samstarfsmenn/yfirmenn sem veitt geta 
upplýsingar um störf, samstarfshæfni og aðra hæfni 
umsækjanda og 11) aðrar upplýsingar sem varpað geta 
ljósi á faglega eiginleika og færni umsækjanda sem 
máli skipta fyrir störf saksóknara.

Jafnframt er áhersla lögð á styrkleika í samvinnu og 
samskiptum, sem og frumkvæði og metnað til að ná 
árangri í starfi.

Umsóknir óskast sendar rafrænt á netfangið postur@
irr.is eða skriflega til innanríkisráðuneytis, Sölvhóls-
götu 7, 101 Reykjavík. Í umsókn skal tekið fram að 
sótt sé um stöðu hjá embætti ríkissaksóknara. 

Til þess að hraða afgreiðslu umsókna og bréfaskiptum 
skulu umsækjendur gefa upp netfang sem notað verður 
til að eiga samskipti við umsækjendur. Tekið skal 
fram að ráðuneytið kann að óska eftir upplýsingum 
frá umsækjendum um fjárhag þeirra og hagsmuna-
tengsl sem kunna að hafa áhrif á almennt og sérstakt 
hæfi saksóknara.

Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um. Öllum 
umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um skipun 
liggur fyrir. Umsóknir skulu berast innanríkisráðu-
neytinu eigi síðar en 17. maí nk. Nánari upplýsingar 
um starfið veita Guðný Elísabet Ingadóttir, mannauðs-
stjóri í innanríkisráðuneytinu, í síma 545 9000 og 
ríkissaksóknari í síma 444 2900.

Innanríkisráðuneytinu,
28. apríl 2016.

Ef þú ert með  
rétta starfið  
— erum við með  
réttu manneskjuna

www.capacent.is 

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

SNILLINGUR  
Á LYFTARA

SEM VIÐ LEITUM AÐ?

BYKO vöruhús Kjalarvogi leitar eftir starfsmönnum  

með reynslu á lyftara í dag- og kvöldvinnu.  

· Dagvinna virka daga.  
· Kvöldvinna hentar vel sem aukavinna – unnið er  

 17-22 mánudags og miðvikudagskvöld. 

Leitað er að stundvísum og öflugum aðilum, 25 ára  

eða eldri með lyftarapróf. Tölvukunnátta er æskileg.

Umsóknarfrestur er til 6.maí en umsækjendur þurfa  

að geta hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar veitir Aðalsteinn Einarsson,  

adalsteinn@byko.is eða í síma 821-4015.

Sótt er um á www.byko.is

byko.is

fagmennska 
dugnaður  

lipurð  
traust

Garðabær auglýsir laust til umsóknar starf 
tæknimanns á tækni- og umhverfissviði. Um er 
að ræða fullt starf.   

Helstu verkefni: 
 • Verkefnastjórnun vegna viðhalds- og 
  framkvæmdaverka
 • Vinna við embætti byggingarfulltrúa hvað 
  varðar úttektir og yfirferð uppdrátta
 • Ýmis stjórnsýsla, samráð og eftirlit vegna 
  reksturs veitna og veituframkvæmda  í 
  sveitarfélaginu
 • Þátttaka í umhverfismálum
 • Skráningar og umsjón með vistun 
  gagna í viðeigandi kerfi

Menntunar- og hæfniskröfur: 
 • Háskólapróf í verk- eða tæknifræði 
 • Reynsla af sambærilegum verkefnum 
 • Frumkvæði og hæfni til að vinna sjálfstætt 
 • Góð íslenskukunnátta 
 • Góð tölvukunnátta 
 • Hæfni í mannlegum samskiptum 

Umsóknarfrestur er til og með 17. maí 2016. 
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem 
fyrst. 

Umsóknum skal fylgja ítarleg starfsferilskrá 
sem greinir frá menntun, fyrri störfum og 
reynslu umsækjanda ásamt upplýsingum sem 
varpað geta ljósi á færni viðkomandi til að 
sinna starfi tæknimanns á tækni- og 
umhverfissviði. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Eysteinn 
Haraldsson í síma 5258500 eða 5258581. 

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi 
stéttarfélags. 

Umsækjendur eru beðnir að sækja um 
rafrænt  á ráðningavef Garðabæjar 
www.gardabaer.is. 

Samkvæmt jafnréttisáætlun Garðabæjar eru allir hvattir 
til að sækja um - karlar jafnt sem konur. 

Athygli er vakin á því að umsóknir munu gilda í 6 mánuði 
frá því að umsóknarfrestur rennur út. 

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

TÆKNI- OG UMHVERFISSVIÐ

TÆKNIMAÐUR

Heilsuleikskólinn Brimver/Æskukot á Eyrarbakka 
og Stokkseyri auglýsir eftir: 

 • Sérkennslustjóra
 • Deildarstjóra 
 • Leikskólakennurum

Leikskólinn Jötunheimar á Selfossi auglýsir eftir: 
 • Sérkennslustjóra
 • Leikskólakennurum

Leikskólinn Hulduheimar á Selfossi auglýsir eftir: 
 • Sérkennslustjóra
 • Leikskólakennurum

Umsóknarfrestur er til 16. maí. 2016. 

Nánari upplýsingar um störfin eru á vef Árborgar 
http://arborg.is/

FJARÐABYGGÐ 
fjardabyggd.is

Spennandi störf 
hjá Fjarðabyggð
Eftirtaldar stöður við leikskóla 
Fjarðabyggðar eru lausar næsta 
skólaár: 

· Leikskólakennarar
  Sólvellir Norð�rði, Dalborg Eski�rði, 
  Lyngholt Reyðar�rði og Kærabæ Fáskrúðs�rði.

· Deildarstjórar
  Dalborg Eskifriði og Lyngholt Reyðar�rði

· Aðstoðarleikskólastjóri
  Dalborg Eski�rði

Nánari upplýsingar um stör�n og starfsumsóknir eru 
á vef sveitarfélagsins �ardabyggd.is undir Laus störf. 

Nánari upplýsingar um stöðurnar veita skólastjórar 
viðkomandi skóla. 

Þórdís Mjöll Benediktsdóttir (Sólvellir), 
thordismb@skolar.�ardabyggd.is, sími 477 1485. 

Sóley Valdimarsdóttir (Dalborg),  
dalborg@skolar.�ardabyggd.is, sími 476 1341.

Hanna Málmfríður Harðardóttir (Lyngholt),
hannam@skolar.�ardabyggd.is, sími 474 1257.

Ásta Eggertsdóttir (Kæribær), 
astae@skolar.�ardabyggd.is, sími 475 9055.

Umsóknarfrestur er til 15. maí 2016. 

Veruleg uppbygging á sér stað í Fjarðabyggð, bæði í atvinnulí� og 
þjónustu. Íbúar sveitarfélagsins eru um 4.800 talsins í sex byggðar- 
kjörnum, sem eru Mjói�örður, Neskaupstaður í Norð�rði, Eski- 
�örður, Reyðar�örður, Fáskrúðs�örður og Stöðvar�örður.

F

Mj
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PÍPARAR ÓSKAST 
Fyrirtækið Þúsund Fjalir ehf óskar eftir Pípurum til starfa.

Starfið er fólgið í almennri kunnáttu á sviði Pípulagna, þar sem
verkefni eru afar fjölbreytt og spennandi.
 
Fyrirtækið þjónustar tryggingarfélög, sveitarfélög, verkfræðistofur
og fasteignafélög. Verkefnastaða er góð og verkefnin áleitin.
 
Hjá fyrirtækinu starfa auk pípara, smiðir, múrarar og málarar, sem
hafa í gegnum störf sín aukið sérhæfni sína á viðeigandi sviðum.
 
Umsækjandi þarf að vera menntaður Pípari, áhugasamur um að
auka getu sína og færni á sviði endurlagna og viðhalds. 
Viðkomandi gengur inn í teymi samhentra iðnaðarmanna sem 
vinna verkefni sín af áhuga og metnaði. Hver og einn iðnaðar-
maður hefur yfir að ráða bíl, sem búinn er verkfærum til flestra 
verka.
 
Starfsandi, umhverfi, og hlunnindi eru einkar góð. Viðskiptavild
fyrirtækisins og orðspor, gera þar fyrir utan starfsumhverfið þægi-
legt og hvetjandi. Aðstaða fyrirtækisins er mjög góð og verkefna-
ferli byggir á rúmlega 16 ára reynslu á sviði framkvæmda.

Einungis vanir Píparar koma til greina.
 
Starfsmannafélag er afar virkt.

Ferilsskrá og meðmæli vel þegin, en hafa skal samband við
Björgvin 897 7983 eða retturmadur@gmail.com

 
  

Bílstjóri
Hæfniskröfur:
• Meirapróf
• Stundvísi og snyrtimennska
• Góð mannleg samskipti
• Þjónustulund
• Öguð vinnubrögð
• Vinnuvélaréttindi kostur
• Þarf að geta hafið störf sem fyrst

Umsóknafrestur er til 8.maí 2016

Áhugasamir sendi inn starfsumsókn ásamt ferilskrá á 
starf@vakahf.is merkt:Bílstjóri – Eldri umsóknir óskast 
endurnýjaðar

Lyftari
Vaka hf. óskar eftir starfsmanni á lyftara.

Hæfniskröfur
Ert þú góður lyftaramaður og átt gott með að vakna 
til vinnu?  Þá erum við að leita af þér.  Vantar vanan 
lyftaramann til starfa.  
 
Umsóknafrestur er til 8.maí 2016

Áhugasamir sendi inn starfsumsókn ásamt ferilskrá á 
starf@vakahf.is merkt:Lyftari – Eldri umsóknir óskast 
endurnýjaðar

Förgun  
og dekkjaverkstæði
Hæfniskröfur:
• Gott viðmót og áhugi á að bæta sig í starfi
• Lyftarapróf
• Vinnuvélaréttindi kostur
• Stundvísi og snyrtimennska
• Öguð vinnubrögð
• Þekking á helstu bílategundum og varahlutum kostur

Starfið er tvíþætt og er reynsla af dekkjaverkstæði ekki 
skilyrði, einungis áhugi á því að læra eitthvað nýtt

Umsóknafrestur er til 8.maí 2016

Áhugasamir sendi inn starfsumsókn ásamt ferilskrá á 
starf@vakahf.is merkt:Förgun – Eldri umsóknir óskast 
endurnýjaðar

Vaka hf. óskar eftir starfsfólki í 
fullt starf í eftirtalin störf:

Rafvirki eða vélvirki
Héðinn Schindler lyftur ehf. 

óskar eftir rafvirkja eða vélvirkja

Starfssvið: 
Eftirlit, viðgerðir og uppsetningu á lyftum og rennistigum.
Einnig önnur tilfallandi verkefni.

Menntunar og hæfniskröfur:
Sveinspróf í rafvirkjun eða vélvirkjun er skilyrði.  
Tölvukunnátta, nákvæm og skipulögð vinnubrögð.  
Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfsstætt, hafa góða  
þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum.

Umsókn með upplýsingum um menntun og fyrri störf 
sendist á schindler@schindler.is.

Verkfræðingur
Strendingur ehf. verkfræðiþjónusta óskar 
eftir verkfræðingi / tæknifræðingi  til starfa.

Hæfniskröfur:
Háskólamenntun á sviði byggingarverkfræði eða         
byggingartæknifræði, Msc menntun 
æskileg.

Reynsla við mannvirkjagerð er kostur en ekki skilyrði.

Frumkvæði, áhugi og metnaður í starfi ásamt hæfni 
til að vinna sjálfstætt og í hópi.

Umsóknum skal skilað fyir 10.maí 2016 á 
netfangið strendingur@strendingur.is

•

•

•

Strendingur ehf. verkfræðiþjónusta hefur starfað frá 1995 og veitir alhliða þjónustu á sviði 
byggingarverkfræði.  Strendingur ehf er 10 manna vinnustaður í hjarta Hafnarfjarðar.  

Fyrirtækið hefur unnið samkvæmt vottuðu gæðakerfi ISO9001 síðan 2010.

Bílstjóri
Hæfniskröfur:
• Meirapróf
• Stundvísi og snyrtimennska
• Góð mannleg samskipti
• Þjónustulund
• Öguð vinnubrögð
• Vinnuvélaréttindi kostur
• Þarf að geta hafið störf sem fyrst

Umsóknafrestur er til 8.maí 2016

Áhugasamir sendi inn starfsumsókn ásamt ferilskrá á 
starf@vakahf.is merkt:Sumar – Eldri umsóknir óskast 
endurnýjaðar

Móttaka
Óskum eftir starfsmanni í sumarafleysingar  
á skrifstofu okkar.
Hæfniskröfur
• Góð almenn tölvukunnátta
• Færni í mannlegum samskiptum
• Þarf að geta hafið störf ekki síðar en 15.maí

Umsóknafrestur er til 8.maí 2016

Áhugasamir sendi inn starfsumsókn ásamt ferilskrá á 
starf@vakahf.is merkt: móttaka– Eldri umsóknir óskast 
endurnýjaðar

Sumarafleysingar,
Vaka hf. óskar eftir starfsfólki í  

eftirtalin störf í sumarafleysingar:

kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

Menntasvið

· Hljóðfærakennarar hjá Skólahljómsveit   
 Kópavogs

Leikskólar

· Deildarstjóri í leikskólann Kópastein

· Deildarstjóri í leikskólann Núp

· Deildarstjóri í leikskólann Sólhvörf

Grunnskólar

· Umsjónarkennari á yngsta- og miðstig í   
 Salaskóla

· Þroskaþjálfi í Salaskóla

· Sérkennari í Salaskóla

· Umsjónarkennari á miðstig í Vatnsendaskóla

· Umsjónarkennar á yngsta stig í    
 Vatnsendaskóla

· Skólaliði í dægradvöl í Vatnsendaskóla

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

101 Hótel auglýsir eftir brosmildum og lífsglöðum einstaklingi 
sem veitir framúrskarandi þjónustu. Starfið er fjölbreytt og 
felst m.a í móttöku og aðstoð við gesti, umsjón með minibar, 
bókunum, og símavörslu. Unnið er á 2 -2 -3 vöktum allt árið um 
kring. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Hæfniskröfur
• Góð almenn tölvukunnátta 
• Góð töluð og rituð íslenska og enska
• Snyrtimennska og reglusemi
• Stundvísi og sveigjanleiki í starfi
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Jákvætt lífsviðhorf
• Reyklaus

Vinsamlegast sendið kynningarbréf og ferilskrá með mynd 
merkt „Gestamóttaka 101 hótel“ á netfangið job@101hotel.is

Umsóknarfrestur er til og með 9. maí 2016.

Starfsmaður í gestamóttöku 
c.a 80% starfshlutfall

Endalaust

ENDALAUST
NET 

1817 365.is
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Menningar og ferðamálasvið

Verkefnastjóri safnfræðslu

Borgarsögusafn Reykjavíkur leitar að metnaðarfullum 
verkefnastjóra á sviði safnfræðslu sem er einn af lykilþáttum 
safnastarfsins. 
Verkefnisstjóri leiðir vinnu við og hefur umsjón með allri 
safnfræðslu innan safnsins. Hann leiðir vinnu við þróun 
verkefna í samráði við næsta yfirmann og samstarfsfólk og 
tryggir að markmið, er varða fræðsluhlutverk safnsins, séu 
skilgreind og að þeim sé náð. Hann hefur jafnframt umsjón 
með samstarfi við aðrar stofnanir og einstaklinga í fræðslu- 
starfi. 

Verkefnastjóri sinnir gerð og eftirfylgni fjárhagsáætlunar 
fyrir fræðslustarf á safninu,  ber ábyrgð á skipulagi og þróun 
fræðslustarfsins, verkferlum tengdum fræðslustarfi, skipu- 
lagningu og verkferlum varðandi móttöku hópa og ber 
ábyrgð á skipulagningu leiðsagna á safninu.

Hæfniskröfur:
Háskólamenntun á framhaldsstigi á sviði safnsins. 
Að lágmarki 2ja ára reynsla af safnastarfi. 
Reynsla af og/eða menntun í kennslu barna er æskileg.
Mjög gott vald á íslensku og ensku og mikil hæfni til að tjá 
sig í ræðu og riti.
Metnaður, frumkvæði, skipulagshæfni, hugmyndaauðgi og 
sjálfstæði í starfi. 
Færni í mannlegum samskiptum og sveigjanleiki. 
Gott vald á upplýsingatækni og -miðlun.

Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og  
hlutaðeigandi stéttarfélags.
Um er að ræða fullt starf og þarf viðkomandi að geta hafið 
störf sem fyrst.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigrún Kristjánsdóttir, 
Sigrun.Kristjansdottir2@reykjavik.is,  deildarstjóri miðlunar 
og fræðslu í síma 411 6300. 
Vakin er sérstök athygli á markmiðum starfsmanna- og  
mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar sem er að finna á 
www.reykjavik.is.
Umsóknarfrestur er til og með 14. maí nk. Umsóknir skulu 
sendar á vef Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf.

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

BÍLSTJÓRAR

Í boði er:
100% starf  
Hlutastarf
Sumarstarf

 
Verkefni:

Akstur með ferðamenn
Akstursþjónusta Fatlaðra (enskukunnátta 
ekki nauðsynleg)

 
Hæfniskröfur:

Meirapróf (D1)
Enskukunnátta
Þjónustulund og sveiganleiki

Prime Tours 
er ört vaxandi og metnaðarfullt ferðaþjónustu-

fyrirtæki með yfir 25 starfsmenn.

Fyrirtækið er ferðaskipuleggjandi og bóku-

narskrifstofa með margvíslegar skipulagðar 

dagsferðir frá Reykjavík. Prime Tours sérhæfir sig 

í einkaferðum fyrir einstaklinga og litla hópa.

Prime Tours er einnig akstursaðili í  ferðaþjónustu 

fatlaðra á vegum Strætó BS. Fyrirtækið kapp-

kostar við að veita vandaða og persónulega 

þjónustu þar sem farþeginn er í fyrirrúmi.

Umsóknir sendist á atvinna@primetours.is

Dugguvogur 2  |  104 Reykjavik  |  S. 470 1000

 
DRIVER GUIDE

Í boði er:
100% Starf 
Hlutastarf
Sumarstarf

Verkefni:
Leiðsögn í dagsferðum Prime Tours

Hæfniskröfur:
Leiðsögumannapróf
Meirapróf (D1)
Enskukunnátta (Fleiri tungumál kostur)
Þjónustlund og sveiganleiki

Ert þú í leit að ævintýri?

BÍLALEIGUR AVIS OG BUDGET LEITA AÐ MEIRAPRÓFSBÍLSTJÓRA

Helstu verkefni:
 · Ferjun bifreiða
 · Umsjón með bílaflutningabifreiðum Alp

Almennar hæfniskröfur:
 · Meirapróf C-CE
 · Áhersla er lögð á styrkleika í mannlegum samskiptum og framúrskarandi þjónustulund
 · Sjálfstæð vinnubrögð, skipulagshæfni og reglusemi
 · Jákvæðni, snyrtimennska, frumkvæði og dugnaður

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja um star�ð á heimasíðu AVIS, www.avis.is. 
Umsóknarfrestur er til 8. maí 2016.

Bílaleigur AVIS og Budget eru meðal stærstu bílaleiga í heimi og starfa í 180 löndum með y�r 5.000 leigustöðvar. Á Íslandi er 
AVIS og Budget ört vaxandi fyrirtæki með leigustöðvar um allt land og geta viðskiptavinir AVIS og Budget leigt bíla við 
öll tækifæri. Hjá AVIS og Budget starfar ö�ugur og reyndur hópur fólks sem vinnur ávallt með þjónustu og áreiðanleika 
að leiðarljósi. Leitast er við að skapa starfsfólki gott starfsumhver� og aðstöðu en ánægja starfsfólks og viðskiptavina er 
lykilatriði í velgengni AVIS og Budget.

VILT ÞÚ VERA Í LYKILHLUTVERKI?
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Óskum eftir að ráða til starfa í veitingasal 
okkar, metnaðarfullan og lærðan  
framreiðslumann til að gegna starfi vakt- 
stjóra, og einnig ófaglært fólk með eða án 
reynslu við þjónustustörf.   
Fullt starf og hlutastarf í boði.

Óskum eftir að ráða til starfa í eldhús okkar, 
metnaðarfullan og lærðan matreiðslumann 
til að gegna starfi vaktstjóra, og einnig 
ófaglært fólk með eða án reynslu við  
eldhússtörf. Fullt starf og hlutastarf í boði.

Áhugasamir sendi umsókn og ferilskrá á 
kitchenandwine@kitchenandwine.is

Fyrir 6 mai. Fullum trúnaði heitið
www.kitchenandwine.is

101 Hotel - Hverfisgata 10, - 101 Reykjavik – Iceland  
Tel: +354 580-0101 | 101hotel@101hotel.is 

Veitingasalur 
Faglærðir Þjónar og ófaglært fólk með reynslu

Eldhús 
Matreiðslumaður og ófaglærtfólk með reynslu

Ferðaþjónustan á Hólum og Sögusetur íslenska 
hestsins auglýsa laus til umsóknar spennandi 

störf á Hólum í Hjaltadal í sumar.

Ferðaþjónustan á Hólum óskar eftir að ráða traust starfsfólk 
í móttöku. Í starfinu fellst hefðbundin gestamóttaka auk þess 
að veita gestum ýmsar upplýsingar um Hóla og nærliggjandi 
svæði en Ferðaþjónustan á Hólum hefur með höndum fjölþætta 
starfsemi fyrir ferðamenn sem sækja Hólastað heim. Starfið 
hentar dugmiklu fólki sem getur unnið sjálfstætt og er með góða 
skipulags- og samskiptahæfileika. Unnið er á 12 tíma vöktum í 
2-2-3 vaktakerfi.

Sögusetur íslenska hestsins óskar eftir því að ráða öflugan starfs- 
kraft á meðan að sumaropnun setursins stendur yfir frá 1. júní til 
31. ágúst nk. Í starfinu felst varsla og leiðsögn og tilfallandi störf 
í samráði við forstöðumann. Um er að ræða áhugavert starf fyrir 
fólk á sviði hestamennsku, menningartengdrar ferðaþjónustu, 
þjóðmenningar o.sv.frv. og er upplagt fyrir háskólastúdenta á ein-
hverju þessara sviða. Um fullt starf er að ræða en Setrið verður 
opið alla daga vikunnar frá kl. 10 til 18. Afleysing fer fram í sam-
ráði við Ferðaþjónustuna á Hólum og forstöðumann. Möguleiki er 
á sveigjanlegum vinnutíma gagnvart vikudögum.

Ferðaþjónustan á Hólum getur útvegað starfsfólki húsnæði til 
leigu meðan á starfstíma stendur.

Allar nánari upplýsingar veita Þórhildur M. Jónsdóttir hjá Ferða- 
þjónustunni á Hólum í símum 455 6333 og 849 6348, tölvupóstfang 
thorhildur@holar.is og Kristinn Hugason hjá Sögusetrinu í síma 
455 6345 og 891 9879, tölvupóstfang khuga@centrum.is

Umsóknarfrestur er til 15. maí nk.

Ferðaþjónustan á Hólum og Sögusetur íslenska hestsins.

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

Náms- og starfsráðgjafi  
óskast til starfa

Náms- og starfsráðgjafi óskast til starfa í grunnskólum í 
uppsveitum Árnessýslu og Flóahreppi. Á svæði sveitarféla-
ganna eru sex grunnskólar, Kerhólsskóli, Bláskógaskóli á 
Laugarvatni, Bláskógaskóli í Reykholti, Flúðaskóli, Þjórsárskóli 
og Flóaskóli. Nemendafjöldi í skólunum er samtals um 400. Um 
er að ræða 100% starf og fer viðvera náms- og starfsráðgjafa í 
hverjum skóla eftir fjölda nemenda á hverjum stað. 
 
Helstu verkefni náms- og starfsráðgjafa eru:
• Annast starfskynningar nemenda á unglingastigi.
• Veita ráðgjöf um náms- og starfsval nemenda.
• Leiðbeina nemendum um vinnubrögð í námi.
• Sinna fyrirbyggjandi vinnu t.d. vörnum gegn vímuefnum,  
 einelti o.fl.
• Veita persónulega ráðgjöf við nemendur vegna ýmissa  
 vandamála s.s. námsörðugleika, prófkvíða o.fl. 
• Sinna hópráðgjöf og fræðslu til nemenda.
• Vinna náið með stjórnendateymi hvers skóla.
• Náms- og starfsráðgjafi er trúnaðarmaður og  
 talsmaður nemenda.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Starfsréttindi sem náms- og starfsráðgjafi.
• Hæfni og lipurð í samskiptum.
• Frumkvæði, metnaður og sjálfsstæði í vinnubrögðum.
• Réttindi sem ART þjálfari er kostur.

Umsækjendur sendi umsóknir sínar á netfangið hrafnhildur@
arnesthing.is fyrir 17. maí n.k.  Þeim fylgi greinargóð skýrsla 
um fyrri störf umsækjenda og menntun. Tilgreina skal þau 
verkefni sem viðkomandi hefur unnið og varpað geta ljósi á 
færni hans til að sinna starfi náms- og starfsráðgjafa.  Ráðið 
verður í stöðuna frá og með 1. ágúst n.k. eða eftir samkomulagi.  
Upplýsingar um starfið veitir Hrafnhildur Karlsdóttir teymisstjóri 
og kennsluráðgjafi Skólaþjónustu Árnesþings í síma 483-4000.
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Tæknimenn 
Vinnslustöðin hf. leitar að metnaðarfullum og 
öflugum háskólanema sem hefur áhuga á að 

vinna að krefjandi verkefnum á sviði tæknimála 
 
Leitað er að háskólanema sem lokið hefur a.m.k. 2 
árum í verkfræði, iðnfræði eða tæknifræði. 
Viðkomandi þarf að hafa góða samskiptahæfileika 
og geta unnið sjálfstætt og skipulega. Um er að 
ræða sumarstarf með möguleika á framtíðarstarfi. 
 

Helstu verkefni: 
 Aðstoðar við verkefnastjórn við nýframkvæmdir og viðhald 

fasteigna, þ.m.t. umsjón með aðkeyptu byggingaeftirliti og 
ráðgjöf við undirbúning, hönnun og öflun útboðsgagna.  

 Samræming á vinnuáætlun viðhalds og nýframkvæmda 
varðandi verklegar framkvæmdir.  

 Aðstoðar við gerð kostnaðar- og framkvæmdaáætlana og 
að kostnaður haldist innan fjárhagsáætlunar.  

 Samskipti við verktaka.  
 Skráning viðhaldsverkefna og kostnaðarstöðu þeirra í 

verkbókhald. 
 Vettvangsferðir á vinnusvæði.  
 Samræming hönnunar og tæknilegar útfærslur.  

Vinnslustöðin styrkir starfsmenn til náms sem nýtist í starfi fyrir 
fyrirtækið.  

Nánari upplýsingar veitir Lilja Björg Arngrímsdóttir í síma 488 8029 eða 
á netfanginu lilja@vsv.is. Umsóknir skulu sendar með tölvupósti á 
netfangið  vsv@vsv.is. 
Umsóknarfrestur rennur út sunnudaginn 22. maí nk.  

 
Vinnslustöðin hf. 

Hafnargötu 2, 900 Vestmannaeyjar 
Sími 488 8000 • vsv@vsv.is  •  www.vsv.is 

Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
• Ársel. Endurnýjun á þaki og glugga 2016, útboð nr. 13725.

• Háaleitisskóli Áftamýrarskóli. Endurnýjun á þaki 2016,  

 útboð nr. 13726.

• Breiðagerðisskóli - Staðarborg. Utanhússviðgerðir og  

 gluggaskipting 2016,  útboð nr. 13727.

• Dalskóli - Jarðvinna, færsla lagna og aðstöðusköpun,  

 útboð nr. 13728.

• Tónabær - Viðhald og endurbætur á þaki 2016, útboð 13729.

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

SORPA bs. óskar eftir tilboðum í verkið:
VIÐTAKA RAF- OG RAFEINDATÆKJA-

ÚRGANGS AF ENDURVINNSLUSTÖÐVUM 
SORPU 2016-2018

Verkið fellst í viðtöku á úrganginum
meðhöndlun og afsetningu.

Útboðsgögn fást á skrifstofu SORPU  
frá og með 4. maí 2016 kl. 11 með skráningu 

samskiptaaðila bjóðanda í útboði. 

Opnun tilboða: 20. maí 2016 kl. 11:00 hjá
SORPU bs., Gylfaflöt 5, 112 Reykjavík.

ÚTBOÐ

Útboð
Veiðifélag Andakílsár óskar hér með eftir tilboði í lax-
veiði á starfssvæði félagsins fyrir árin 2017 til 2021, að báðum 
árum meðtöldum, samkvæmt útboðsskilmálum og  
fyrirliggjandi upplýsingum.

Útboðsgögn verða afhent hjá umsjónarmanni útboðsins,  
Unnsteini Snorra Snorrasyni.  Útboðsgögn verða aðeins af-
hent á rafrænu formi.  Hægt er að óska eftir útboðsgögnum 
með því að senda tölvupóst á netfangið unsnsn@gmail.com 
eða hafa samband í síma 899 4043.

Frestur til að skila tilboði rennur út mánudaginn 30.05.2016 
kl. 13.00.
Tilboð verða þá opnuð í viðurvist þeirra bjóðenda sem þess 
óska.

f.h. Veiðifélags Andakílsár
Unnsteinn Snorri Snorrason, formaður

ÚTBOÐ

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

Útboð 20191 - Ljósbúnaður fyrir Þjóðleikhúsið

Ríkiskaup fyrir hönd 
Þjóðleikhússins óska eftir tilboðum 

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

Samið verður við einn aðila um viðskipti þessi.

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

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

 

ÚTBOÐ

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

Útboð 20191 - Ljósbúnaður fyrir Þjóðleikhúsið

Ríkiskaup fyrir hönd 
Þjóðleikhússins óska eftir tilboðum 

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

Samið verður við einn aðila um viðskipti þessi.

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

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

 

Útboð 20315 - Sjúkrahúsið á Akureyri 
Endurbætur á þaki B-álmu.
Sjúkrahúsið á Akureyri (SAk) óskar eftir tilboðum í að byggja nýtt 
þak yfir núverandi þak B-álmu (tengibyggingu) Sjúkrahússins 
Eyrarlandstúni.  

Nánari upplýsingar eru í útboðsgögnum sem eru aðgengileg á vef 
Ríkiskaupa www.rikiskaup.is.  

Opnun tilboða 10. maí 2016 kl. 11.00 hjá Ríkiskaupum.

™

Aðalfundur Búseta hsf.
Verður haldin 18. maí. 2016. 

Á Grand Hótel Reykjavík kl. 17:00

Hefðbundinn aðalfundarstörf og kynning  
á nýjum lögum um húsnæðissamvinnufélög

ÓSKAST TIL LEIGU

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

Húsnæði með vistarverum fyrir allt að 
100 hælisleitendur óskast til leigu fyrir 

Útlendingastofnun 
20325 – Ríkiskaup f.h. ríkissjóðs óska eftir að taka á leigu hús-
næði fyrir Útlendingastofnun fyrir vistarverur hælisleitenda. 
Umsjónaraðili er Framkvæmdasýsla ríkisins. Miðað er við að 
húsnæðið verði tekið á leigu til 12 mánaða með möguleika á 
framlengingu til 12 mánaða.

Leitað er að húsnæði fyrir allt að 100 einstaklinga. Um er að 
ræða 7-10 íbúðir fyrir allt að 50 einstaklinga og 25 – 50 herbergi 
fyrir allt að 50 einstaklinga.

Gerð er krafa um að húsnæði sé á höfuðborgarsvæðinu eða 
nálægum sveitarfélögum þó eigi fjær en um 50 km frá Reykjavík 
(miðbær). Húsnæði skal vera í göngufæri við almennings- 
samgöngur og æskilegt er að grunnþjónusta (matvöruverslanir, 
skólar, afþreying o.fl.) sé einnig í göngufæri. Sé grunnþjónusta 
ekki í göngufæri við húsnæði, er skilyrði að aðgengi að henni sé 
tryggt með almenningssamgöngum. 

Frekari upplýsingar um þær kröfur sem húsnæðið verður að 
uppfylla eru aðgengilegar á heimasíðu Ríkiskaupa  
www.rikiskaup.is.

Við mat á hagkvæmni tilboða verður m.a. tekið tillit til leigu-
verðs, stærð húss og skipulags þess út frá fyrirhugaðri starf-
semi, afhendingatíma, staðsetningu og aðkomu.

Fyrirspurnir varðandi verkefni nr. 20325 skulu sendar á net-
fangið utbod@rikiskaup.is og verða svör birt á vef Ríkiskaupa. 
Fyrirspurnarfrestur rennur út þriðjudaginn 10. maí 2016, en 
svarfrestur er til og með föstudagsins 13. maí.

Leigutilboðum skal skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7, 105  
Reykjavík, eigi síðar en kl. 12:00 fimmtudaginn 19. maí 2016. 
Upplýsingar um forsendur leigu skulu koma fram í lið 4 í  
húslýsingu dags. í apríl 2016 um húsnæði fyrir hælisleitendur.

Merkja skal tilboðin; nr. 20325 – Leiga á húsnæði fyrir vistar-
verur hælisleitenda.

Leiga á grundvelli þessarar auglýsingar er undanskilin lögum 
um opinber innkaup nr. 84/2007, sbr. a. lið 1. mgr. 6. gr.

Tilboðsgögn skulu m.a. innihalda upplýsingar um:
•	 Afhendingartíma	húsnæðis
•	 Staðsetningu,	stærð	húsnæðis	og	tillöguteikningar
•	 Leiguverð	per/m2	og	heildarleiguverð
•	 Húsgjöld
•	 Tilvísun	í	gildandi	aðalskipulag
•	 Upplýsingar	um	aðra	starfsemi	í	byggingunni	ef	við	á	með		
 til liti til öryggissjónarmiða og um starfsemi í nálægum  
 byggingum – einnig með tilliti til öryggissjónarmiða. 

Save the Children á Íslandi

BAKARI 100% STARF 
Gæðabakstur / Ömmubakstur óskar eftir bakara í 100% starf.

Um er að ræða fullt starf við bakstur, kökugerð og súrdeigsgerð.
Vinnutími er frá 04:00 - 12:00 á virkum dögum

ásamt þriðju hverri helgi.

Starfssvið:
 

Bakstur, vöruþróun o.fl.
 
Hæfniskröfur:
   •    Reynsla af bakstri
   •    Snyrtimennska og skipulagsfærni
   •    Stundvísi, reglusemi og sveigjanleiki
   •    Góð mannleg samskipti
   •    Skilja og tala íslensku eða ensku
   •    Hreint sakavottorð

Gæðabakstur / Ömmubakstur er leiðandi fyrirtæki í
framleiðslu á kornvörum s.s. brauðum, kökum,
smábrauðum, súrdeigsbrauðum o.fl. Fyrirtækið er byggt á
sterkum grunni og hefur hlotið viðurkenninguna
framúrskarandi fyrirtæki 4 ár í röð.  

Umsóknir og ferilskrá sendist á  umsokn@gaedabakstur.is 
fyrir miðvikudaginn 4. maí.



Höfum fengið í sölu öflugt bakarí á Hellu. Bakaríið er í 275 fm húsnæði við Þingskála 4 en á efri 
hæð hússins er 250 fm íbúð, samtals um 525 fm. Verslun og kaffihús er í verslunarmiðstöð við 
aðalveginn. Bakaríið hefur góða markaðsstöðu á Suðurlandi með 8-15 manns í vinnu og hefur 
verið í góðum rekstri og verið rekið af sama aðila í 25-30 ár. 
Allar nánari upplýsingar veitir Einar G. Harðarson lfs einar@kaustadurfasteigna.is s. 662 5599 
eða Helgi Snorrason nemi til löggildingar fasteignasala helgi@kaupstadurfasteigna.is  
s. 615 2426 .

Kaupstadur.net • kaupstadur.com • s. 54 60 600 • Ármúli 8, 108 Reykjavík

Einar Harðarsson  
Lögg. fasteignasali
s: 662 5599
einar@kaupstadur.net

Helgi Snorrason 
Sölumaður fyrirtækja.  

Nemi til Lögg. fasteignasala
s: 615 2426 

helgi@kaupstadur.net

Bakarí á Hellu

ÓÐINSGÖTU 4
SÍMI 570 4500,  

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

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

Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Heilsárshús í landi Hellishóla, Fljótshlíð

Glæsilegt og vandað 109,9 fm. heilsárshús 
vel staðsett á fallegum stað við Réttarmóa 
9 í landi Hellishóla nærri golfvellinum í 
Fljótshlíð, Rangárþingi eystra.  
Húsið stendur fremst við árbakka Grjótár 
sem rennur meðfram landinu sem er 4.094 
fermetra eignarland.  
Húsið er mjög bjart með fallegri glugga
setningu og með miklum vönduðum 
innréttingum. Rúmgóð borð og setustofa 
með mikilli lofthæð. Þrjú svefnherbergi. 
Svefnloft yfir hluta hússins. Timburverönd 
umlykur húsið á alla vegu. Gólfsíðir gluggar 
eru í stofu og herbergjum. Gólfhiti er í öllu 
húsinu. 

Víðsýnt er til allra átta m.a. til Eyjafjalla-
jökuls, Vestmannaeyja, 
Seljalandsfoss og Þríhyrnings í norðri.
Verð 34,9 millj.

Eignarland með víðáttumiklu útsýni

Valhöll fasteignasala 
Síðumúla 27 

Sími: 588-4477

FREYJUGATA 41

Vorum að fá í einkasölu þetta virðulega og þekkta 320fm hús sem í dag hýsir starfsemi Lista- 
safns ASÍ. Húsið stendur á frábærum stað í sunnanverðum Þingholtunum.  Húsið er byggt 1934 
af Ásmundi Sveinssyni myndhöggvara sem bjó í húsinu og nýtti sem vinnustofu. Húsið, sem er 
steinsteypt, hefur fengið gott viðhald og er að sjá í góðu standi að innan sem utan. Stórar ca 
60 fm þaksvalir með fallegu útsýni víða.  Í húsinu er í dag m.a. sýningarsalir, skrifstofur, eldhús, 
snyrtingar, góðar geymslur og fl.  

Óskað er eftir tilboðum í eignina.   

Ingólfur
Gissurarson 
lögg. fast.sali
s: 896-5222

Bárður 
Tryggvason, 
sölustjóri  
s: 896-5221

Allar nánari upplýsingar veita  
Ingólfur Gissurarson löggiltur Fasteignasali  
S: 896-5222  ingolfur@valholl.is og 
Bárður Tryggvason, sölustjóri S: 896-5221 
bardur@valholl.is 

ÓÐINSGÖTU 4
SÍMI 570 4500,  

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

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

Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Heil húseign í miðborginni 
með traustum leigusamningi.

Um er að ræða fallega nýuppgert 
6 eininga íbúðahótel í fallegu 
steinhúsi á baklóð við Grettisgötu. 
Nýr 5 ára leigusamningur með 
bankaábyrgð er í gildi um eignina.  
Í eigninni hefur verið starfrækt 
gistiþjónusta með öllum tilskildum 
leyfum í 6 ár. Húsið var að öllu leyti 
endurbyggt árið 2010 og er í góðu 
ástandi að innan og utan. 

Íbúðirnar eru allar með svefnplássi 
fyrir 4, fullbúnu eldhúsi, stofu og 
baðherbergi.  

Öll húsgögn og húsbúnaður fylgir.
Starfsemin hefur fengið mikið lof 
fyrir hönnun, þægindi og stað- 
setningu.

Nánari upplýsingar veitir Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fasteignasali, á netfanginu gtj@fastmark.is

Sigurður
Gunnlaugsson  
Löggiltur 
fasteignasali

Fasteignasalan Torg – Garðatorgi 5 – 210 Garðabæ  
Sími: 520 9595 – Fax: 520 9599 – www.fasttorg.is 

Háteigsvegur 4 - 105 Rvk.
OPIÐ HÚS laugard. 30.apríl kl.14:00-14:30

Mikið endurnýjuð 4ra herb. hæð í litlu þríbýli. Sameiginlegur inngangur og 
stigi upp á aðra hæð. Íbúðin skiptist í 3 svefnherb., með parketi á gólfum. 
Baðherb. er flísalagt í hólf og gólf og sturtuklefi. Eldhúsið var uppgert 2013, 
hvítlökkuð innrétting og opið inní stofu. Stofan er með gegnheilu parketi, og 
arin. Í sameign er geymsla og sameiginlegt þvottaherbergi. Bílastæði fylgir 
íbúð og byggingarréttur á bílskúr samkv. eignaskiptasamn. Einnig er sér 
afnotaréttur í garði. Hitalögn er í kringum húsið. Allar nánari upplýsingar 
veitir Sigurður fasteignasali í síma 898-6106   

Þríbýlishús
Herb: 4 - Stærð: 94,2fm

Verð: 44.900.000 kr.

OPIÐ HÚS

141 fermetra sérhæð sem hefur verið skipt um í tvær 2ja herbergja 
íbúðir og í bílskúrnum er einnig stúdíóíbúð, samtals þrjár íbúðir, allar 
með sérinngangi. Frábær staðsetning. Allar íbúðirnar eru ný stand-
settar á smekklegan hátt. Laust til afhendingar við kaupsamning. 
Verð  49.7 millj.  Nánari uppl. veitir Hlynur Halldórsson í s. 698-2603. 

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

Skipasund 48 – Reykjavík   
– Þrjár íbúðir

Verslunarhúsnæði í Hafnarfirði 
eða Garðabæ óskast til leigu

Würth á Íslandi leitar að 150-250 m² 
verslunarhúsnæði á jarðhæð, í Hafnarfirði
eða í Garðabæ. Um langtímaleigu er að ræða.
Húsnæðið þarf að vera laust til afhendingar 
eigi síðar en í ágúst næstkomandi.

Allar frekari upplýsingar veita Björn Þorri 
Viktorsson, hrl og lgf, og Ólafur H. 
Guðgeirsson, aðstoðarmaður fasteignasala,       
í síma 533-4800 eða 663-2508

Verslunarhúsnæði í Hafnarfirði 
eða Garðabæ óskast til leigu

Würth á Íslandi leitar að 150-250 m² 
verslunarhúsnæði á jarðhæð, í Hafnarfirði
eða í Garðabæ. Um langtímaleigu er að ræða.
Húsnæðið þarf að vera laust til afhendingar 
eigi síðar en í ágúst næstkomandi.

Allar frekari upplýsingar veita Björn Þorri 
Viktorsson, hrl og lgf, og Ólafur H. 
Guðgeirsson, aðstoðarmaður fasteignasala,       
í síma 533-4800 eða 663-2508



Galtalind 10
201 KÓPAVOGUR

Fallega fimm herbergja íbúð með timburverönd 
ásamt bílskúr að Galtalind 10. Fjögur svefnher-
bergi(þar af eitt sem búið er að útbúa í stofu.

STÆRÐ: 144,4 fm FJÖLBÝLI      HERB: 5

47.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Sandprýði 2
210 GARÐABÆR

Einstaklega vel staðsett og vandað parhús. 
Mjög fallegur arkitektúr. Sérsmíðaðar inn-             
réttingar og hurðir,Vola blöndunartæki, hrein-
lætistæki frá Starck. Fallegt fjallaútsýni.

STÆRÐ: 190 fm PARHÚS      HERB: 4

72.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Dalsel 8
109 REYKJAVÍK

Góð 4ra herbergja íbúð með stæði í lokaðri 
bílageymslu. 3 góð svefnherbergi, rúmgóð 
stofa, yfirbyggðar svalir. Þvottahús innan 
íbúðar. Hús klætt að utan.

STÆRÐ: 109,2 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

31.500.000
Heyrumst
Ólafur   822 8283
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    1. maí 15:00 – 15:30

Lyngmóar 16
210 GARÐABÆR

Virkilega góð íbúð á efstu hæð með bílskúr. 
2-3 svefnherbergi. Rúmgóð og björt stofa með 
útsýni, þvottahús innan íbúðar, yfirbyggðar 
svalir, bílskúr. Laus við kaupsamning.

STÆRÐ: 113,8 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3-4

36.900.000
Heyrumst
Ólafur   822 8283
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    1. maí 14:00 – 14:30

Kristnibraut 2
113 REYKJAVÍK

Glæsileg þriggja herbergja útsýnisíbúð á 2. hæð 
í lyftuhúsi við Kristnibraut 2 í Grafarholti

STÆRÐ: 101 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

36.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

OPIÐ HÚS    2. maí 17:30 – 18:00

Goðhólsbraut 8
801 SELFOSS

Notalegur 70 fm sumarbústaður  í Grímsnes-og 
Grafningshreppi.  Stofa og eldhús í opnu rými, 
tvö svefnherbergi ásamt snyrtingu. Guðrún 
tekur á móti gestum. Sími 616 7625

STÆRÐ: 35 fm SUMARHÚS      HERB: 3

10.900.000
Heyrumst
Arna   692 5515
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Bogahlíð 24
105 REYKJAVÍK

Góð íbúð á 1. hæð (fyrsti pallur) með svölum 
og sameiginlegum garði sem snýr til vesturs. 
Íbúðin er vel staðsett og í göngufæri við alla 
helstu þjónustu. 

STÆRÐ: 84,9 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

33.900.000
Heyrumst
Arna   692 5515
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

OPIÐ HÚS    2. maí 17:30 – 18:00

Flétturimi 34
112 REYKJAVÍK

Gullfalleg 3ja herb. íbúð á jarðhæð með sólpalli. 
Sérlega fjölskylduvæn eign með aðgengi að 
sameiginlegum garði. Stutt er í alla helstu 
þjónustu.

STÆRÐ: 96,5 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

33.800.000
Heyrumst
Venni   699 7372
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

OPIÐ HÚS    2. maí 17:00 – 17:30

Boðagrandi 7
107 REYKJAVÍK

2ja herb. íbúð á 7. hæð í 10. hæða fjölbýlishúsi 
með lyftu. Frábært útsýni. Baðherbergi 
endurnýjað, tengi fyrir þvottavél. Næg 
bílastæði.

STÆRÐ: 52,9 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

28.900.000
Heyrumst
Bjarni   662 6163
Löggiltur fasteignasali

Álfheimar 5
104 REYKJAVÍK

Björt 4. herbergja íbúð í þríbýli. Sérinngangur. 
Aukaherbergi á gangi.  Eignin hefur fengið gott 
viðhald að utan. Frábær staðsetning.

STÆRÐ: 95 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

39.500.000
Heyrumst
Bjarni   662 6163
Löggiltur fasteignasali

Laufvangur 2
220 HAFNARFJÖRÐUR

4. svefnherbergi. Rúmgott eldhús. Suðvestur 
svalir. Þvottahús innan íbúðar. Mikið endurnýjað 
fjölbýli.

STÆRÐ: 133,5 fm FJÖLBÝLI      HERB: 5

34.900.000
Heyrumst
Bjarni   662 6163
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    3. maí 18:00 – 18:30 OPIÐ HÚS    3. maí 16:15 – 16:45OPIÐ HÚS    3. maí 17:00 – 17:30



fasteignir

GARÐATORGI 7 
210 GARÐABÆ 
Sími : 545-0800
is www.gardatorg.is

Þóroddur S. Skaptason lögg. fasteignasali

Til sölu 214 fm verslunar
húsnæði  
( Grettisból ) sem bíður 
uppá mikla möguleika 
á frábærum stað við 
þjóðveg 1. rétt við gatna
mótin að Laugarbakka og 
Hvammstanga.

Húsið stendur á 22.989 fm 
leigulóð sem hefur verið 
útbúinn sem sýningarsvæði 
um Gretti Ásmundarson 
með 10 metra háu sverði 
sem er frábært kennileiti 
fyrir húsið og laðar að 
ferðafólk.
Unnið er að því að fá leyfi 
fyrir bensínstöð á lóðinni.
húsnæðið hentar mjög vel 
undir ferðaþónustutengda starfsemi þ.e.a.s. veitingasölu, minja-
gripaverslun og matvöruverslun. búið er að útbúa salernisaðstöðu 
fyrir gesti.
Verið er að opna stórt hótel á Laugarbakka sem er í göngufæri við 
húsið. Seljandi skoðar skipti. Verð 29 millj.

Allar nánari uppls. veitir Steinar s: 898 5254

Verslunarhúsnæði í Hafnarfirði 
eða Garðabæ óskast til leigu

Würth á Íslandi leitar að 150-250 m² 
verslunarhúsnæði á jarðhæð, í Hafnarfirði
eða í Garðabæ. Um langtímaleigu er að ræða.
Húsnæðið þarf að vera laust til afhendingar 
eigi síðar en í ágúst næstkomandi.

Allar frekari upplýsingar veita Björn Þorri 
Viktorsson, hrl og lgf, og Ólafur H. 
Guðgeirsson, aðstoðarmaður fasteignasala,       
í síma 533-4800 eða 663-2508

Verslunarhúsnæði í Hafnarfirði 
eða Garðabæ óskast til leigu

Würth á Íslandi leitar að 150-250 m² 
verslunarhúsnæði á jarðhæð, í Hafnarfirði
eða í Garðabæ. Um langtímaleigu er að ræða.
Húsnæðið þarf að vera laust til afhendingar 
eigi síðar en í ágúst næstkomandi.

Allar frekari upplýsingar veita Björn Þorri 
Viktorsson, hrl og lgf, og Ólafur H. 
Guðgeirsson, aðstoðarmaður fasteignasala,       
í síma 533-4800 eða 663-2508

Til sölu fullbúið og glæsilegt veitingahús á besta 

stað í Kringlunni með löngum leigusamningi. 

Staðurinn er fullbúin og með vönduðum tækjum 

og innbúi. Reksturinn hefur skilað góðri afkomu. 

Um er að ræða alhliða veitingastað með góðu 

eldhúsi sem er staðsettur á fjölförnum stað. 

Sæti  og borð fyrir allt að 100 manns, ásamt 

sólríku útisvæði sem nýtist vel á sumrin. Hér er 

um að ræða einstakt tækifæri fyrir duglegt fólk 

að ganga inn í góðan veitingastað með mikla 

veltu. Hagstætt verð. 

Veitingahús í Kringlunni
Spennandi viðskiptatækifæri í hringiðu Kringlunnar

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

Til sölu er:

KIÐJABERG  
OPIÐ HÚS Á MORGUN SUNNUDAG,  

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

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

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

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

Skúlagata 20 – falleg íbúð með útsýni 

Opið hús í dag frá kl. 13 - 13:30
Vel skipulög um 71 fm íbúð með fallegu útsýni til norðurs. Stórt 
rúmgott herbergi og tvær stofur. Eldhús opið við stofu. Rúmgott 
baðherbergi með tengi fyrir þvottavél. Yfirbyggðar svalir. 
Húsvörður í húsinu. Íbúð fyrir 60 ára og eldri. Stórglæsliegt útsýni 
yfir hafið og til Esjunnar. Íbúðin er laus. Verð 35,5 millj. 
Frekari upplýsingar veitir Finnbogi, s: 895-1098.
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OPIÐ HÚS

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

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

Ef þú ert með rétta  
starfið — erum við með  
réttu manneskjuna

www.capacent.is 

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

Save the Children á Íslandi



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

Hafðu samband 
EGGERT MARÍUSON  
sölufulltrúi. Sími 690 1472

KRÍUHÓLAR 6 – 111 RVK
OPIÐ HÚS SUNNUDAG 1.MAÍ KL.15:30 - 16:00
• Endurnýjuð 111 fm 4-5 herb íbúð
• Íbúð á efstu hæð í litlu fjölbýli
• Ný gólfefni / ný máluð / nýlegt eldhús
• Húseign í góðu lagi að utan 
• Nýbúið að skipta um glugga og gler
• LAUS TIL AFHENDINGAR
• V. 31,9 millj. 

SOGAVEGUR 125 – 108 RVK
OPIÐ HÚS SUNNUDAG 1.MAÍ KL.16:00 - 16:30
• Snyrtileg 91,2 fm neðri hæð í tvíbýli.
• 3-4 herb íbúð með sérinngangi.
• Góður garður.
• Stutt í þjónustu.
• V.34,9 millj. 

SUMARHÚS – 801 SELFOSS
SNÆFOKSSTAÐARLANDI VIÐ HVÍTÁ
• Sumarhús með verönd og útihúsi, staðsett við Hvítárbakka innst í götu
• Gróin 12.200 fm lóð, frábært útsýni
• Möguleikar á byggja stærra hús
• GETUR VERIÐ LAUST STRAX
• V. 42,5 millj. 

HALLAKUR 4A – 210 GBÆ
OPIÐ HÚS MÁNUDAG 2. MAÍ KL. 17:30 – 18:00
• Falleg 139,9 fm, 4-5 herbergja 
• Íbúð er á jarðhæð með sérafnotarétti.
• Íbúðin er í litlu og viðhaldsléttu fjölbýli á frábærum stað í Garðabæ.
• Auðvelt að breyta aftur í rúmgóða 4ra herbergja eign.
• Rúmgóð herbergi.  
• V. 50,9 millj.

SUMARHÚS – BLÁSKÓGARBYGGÐ
TJÖRN Í LANDI SYÐRI-REYKJA
• Snyrtilegur 75 fm sumarbústaður
• Fallegt útsýni / ágætis verandir
• Tvö svefnherbergi / svefnkrókur. Rúmgóð stofa/borðstofa
• Heitur pottur á verönd
• LAUS TIL AFHENDINGAR.
• V. 20,9 millj. 

SKINNAR EINBÝLI 
– 851 HELLA
BÓKIÐ SKOÐUN !

• Fallegt og reisulegt einbýli / sumarhús 
   í Þykkvabæ, alls um 100 fm.
• Skemmtileg staðsetning með miklu útsýni. 
   1,5 ha eignarlóð
• Hægt að fá íbúðarlán á húsið 
• Frábært verð !
• V. 14,9 millj. 

AÐALTJÖRN 5  - 800 SELFOSS
OPIÐ HÚS LAUGARDAG 30.APRÍL KL.15:00 - 15:30
• Snyrtilegt 144,5 fm parhús.
• Innangengt úr bílskúr.
• Snyrtilegur garður.
• V. 35,5 millj. 

HVERFISGATA – 101 RVK
BÓKIÐ SKOÐUN !
• Aðgengi frá Laugarvegi
• Snyrtilegt 142 fm raðhús í miðbænum
• Eignin er á tveim hæðum
• Þrjú svefnherb., möguleiki á fjórða
• Rúmgóðar stofur / suður-svalir
• V. 63,5 millj. 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND  
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND  
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND  
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

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

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

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

Hafðu samband 
EGGERT MARÍUSON  
sölufulltrúi. Sími 690 1472

Hafðu samband 
MAGNÚS EINARSSON
Löggiltur fasteignasali Sími 897 8266



Tvílyft hús að stærð 237,8 fm Bílskúr er 26,8 fm 
Möguleiki á fimmta svefnh. Arinn í stofu/útgengt úr 
stofu í garðinn. Innbyggðar suðursvalir og franskir 
gluggar setja mikinn svip á eignina
Stórt og mikið upphitað plan fyrir framan bílskúr
Afgirtur suður garður með stórum palli.

Ólafsgeisli 111

Verð : 75,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

.

Fróðaþing 48 
Glæsilegt einbýlishús á einni hæð

Verð : 96,0 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 1.maí kl.14:00-14:30

Stærð 246,3 fm Falleg staðsetning á endalóð 
í botnlanga Sunnanmegin í götu og er útsýni 
til Elliðavatns hið fegursta 
Vandað hefur verið til hönnunar, efnisvals 
og vinnu, utan sem innan 
Húsið er innréttað að innan í “barokk” stíl 
Viðhaldslítið hús, granít og harðviður maghony

Nánari upplýsingar veitir: 

Jórunn Skúladóttir, lögg. fasteignasali
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

.

Stóragerði 16

Verð : 37,7 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 3.maí kl.17:15-18:00

Falleg 111,4 fm 4ra herbergja útsýnisíbúð 

Tvennar stofur og tvö svefnherbergi 

Mikið endurnýjuð eign á frábærum stað 

Örstutt í skóla og verslanir

Atvinnuhúsnæði með tilskilin leyfi fyrir 

skammtímagistingu 

Skiptist í tvær einingar sem eru báðar í útleigu 

Næg bílastæði 234 fm í heildina

 Jónsgeisli

Verð : 63,5 millj.
Jón Rafn Valdimarsson, löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520 

Einstök íbúð að stærð 148,3 fm
Þrjú svefnherbergi, eitt þeirra mjög rúmgott
Fallegir boga gluggar sem setja mikinn 
svip á eignina
Gott eldhús opið inn í stofu
Mjög rúmgott baðherbergi

Básbryggja

Verð : 49,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Efri sérhæð að stærð 135,6 fm 

Bílskúr að stærð 27,2 fm 

Sjávarútsýni Möguleiki á 5 herbergjum 

Eign sem hefur verið haldið vel við 

Einstök staðsetning

Sunnubraut

Verð : 64,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Íbúð á þriðju hæð, stærð 98,2 fm 

Sérinngangur af svölum 

Suðursvalir

Lítið fjölbýli 

Viðhaldslétt hús

Flétturimi

Verð : 34,8 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Fallegt einbýlishús sem er hæð og ris
Að stærð 189,6 fm / Bílskúr að stærð 34,4 fm
Húsið stendur mjög hátt með góðu útsýni
Eigendur fengu viðurkenningu umhverfis- og 
samgöngunefndar Kópavogs árið 2013
Góð umgengni / Fallegur gróðursæll garður
Fjölskylduvænt hús

Birkihvammur

Verð : 62,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Bókaðu skoðun:

Svan G. Guðlaugsson, aðstm. fasteignasala
svan@miklaborg.is sími: 697 9300

Gunnar Helgi Einarsson, lögg. fasteignasali
gh@miklaborg.is sími: 615 6181

Fallegt raðhús neðan götu 

230 fm með bílskúr

Stórar stofur með arni 

Fallegur garður 

Bílskúr 

Brúnaland 

Verð : 69,0 millj.
Þröstur Þórhallsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 897 0634

2ja herbergja íbúð á annarri hæð 

Svalir til vesturs 

Snyrtileg sameign

Rekagrandi

Verð : 26,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Einbýlishús með aukaíbúð í kjallara 

Eignin skiptist í 5 svefnherbergi, 2 stofur, 

3 baðherbergi Bílskúr er sérstæður 

Stór garður er klæddur með lerki verönd 

að stærstu leiti 

Brekkutún

Verð : 72,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Glæsilegt endaraðhús á einni hæð með bílskúr 

Húsið stendur við opið og gróið svæði 

Frágengin lóð með sólpalli til suðurs 

Eignin er skráð 202,3 fm 

Litlikriki 52

Verð : 64,9 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali s. 865 4120

Bókaðu skoðun: 

Davíð 697 3080

Glæsilegt og nánast algjörlega 

endurnýjað endaraðhús á 

þessum einstaka útsýnisstað á 

Seltjarnarnesi. Húsið stendur við 

óbyggt svæði og nýtur óhindraðs 

útsýnis út á Bakkatjörn og til 

sjávar úr stofu, borðstofu og 

sjónvarpssofu - Aukin lofthæð er 

í stórum hluta hússins og vönduð 

innfelld lýsing.

Einstök staðsetning 
með óviðjafnanlegu útsýni ! 

Nesbali

Tilboð óskast
Bókaðu skoðun:

Jason Ólafsson, aðstm. fasteignasala
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

Gunnar S. Jónsson, lögg. fasteignasali
gunnar@miklaborg.is sími: 899 5856

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  MIKLABORG 569 7000

MIKLABORG www.miklaborg.is

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími:  897 0634

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Gunnar Helgi Einarsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Ásgrímur Ásmundsson
hdl. og lögg. fasteignasali 
Sími: 865 4120

Lágmúla 4  108 Reykjavík  www.miklaborg.is

569 7000
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltir fasteignasalar

Atli S. Sigvarðsson
aðstm. fasteignasala
Sími:  899 1178

Hilmar Jónasson
aðstm. fasteignasala
Sími: 695 9500

Davíð Jónsson
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 3080

Svan G. Guðlaugsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 9300

Helgi Jónsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 780 2700

Bryndís Alfreðsdóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 854 2112

Páll Þórólfsson 
aðstm. fasteignasala 
Sími: 893 9929

Jason Ólafsson 
aðstm.fasteignasala
Sími: 775 1515



Tvílyft hús að stærð 237,8 fm Bílskúr er 26,8 fm 
Möguleiki á fimmta svefnh. Arinn í stofu/útgengt úr 
stofu í garðinn. Innbyggðar suðursvalir og franskir 
gluggar setja mikinn svip á eignina
Stórt og mikið upphitað plan fyrir framan bílskúr
Afgirtur suður garður með stórum palli.

Ólafsgeisli 111

Verð : 75,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

.

Fróðaþing 48 
Glæsilegt einbýlishús á einni hæð

Verð : 96,0 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 1.maí kl.14:00-14:30

Stærð 246,3 fm Falleg staðsetning á endalóð 
í botnlanga Sunnanmegin í götu og er útsýni 
til Elliðavatns hið fegursta 
Vandað hefur verið til hönnunar, efnisvals 
og vinnu, utan sem innan 
Húsið er innréttað að innan í “barokk” stíl 
Viðhaldslítið hús, granít og harðviður maghony

Nánari upplýsingar veitir: 

Jórunn Skúladóttir, lögg. fasteignasali
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

.

Stóragerði 16

Verð : 37,7 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 3.maí kl.17:15-18:00

Falleg 111,4 fm 4ra herbergja útsýnisíbúð 

Tvennar stofur og tvö svefnherbergi 

Mikið endurnýjuð eign á frábærum stað 

Örstutt í skóla og verslanir

Atvinnuhúsnæði með tilskilin leyfi fyrir 

skammtímagistingu 

Skiptist í tvær einingar sem eru báðar í útleigu 

Næg bílastæði 234 fm í heildina

 Jónsgeisli

Verð : 63,5 millj.
Jón Rafn Valdimarsson, löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520 

Einstök íbúð að stærð 148,3 fm
Þrjú svefnherbergi, eitt þeirra mjög rúmgott
Fallegir boga gluggar sem setja mikinn 
svip á eignina
Gott eldhús opið inn í stofu
Mjög rúmgott baðherbergi

Básbryggja

Verð : 49,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Efri sérhæð að stærð 135,6 fm 

Bílskúr að stærð 27,2 fm 

Sjávarútsýni Möguleiki á 5 herbergjum 

Eign sem hefur verið haldið vel við 

Einstök staðsetning

Sunnubraut

Verð : 64,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Íbúð á þriðju hæð, stærð 98,2 fm 

Sérinngangur af svölum 

Suðursvalir

Lítið fjölbýli 

Viðhaldslétt hús

Flétturimi

Verð : 34,8 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Fallegt einbýlishús sem er hæð og ris
Að stærð 189,6 fm / Bílskúr að stærð 34,4 fm
Húsið stendur mjög hátt með góðu útsýni
Eigendur fengu viðurkenningu umhverfis- og 
samgöngunefndar Kópavogs árið 2013
Góð umgengni / Fallegur gróðursæll garður
Fjölskylduvænt hús

Birkihvammur

Verð : 62,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Bókaðu skoðun:

Svan G. Guðlaugsson, aðstm. fasteignasala
svan@miklaborg.is sími: 697 9300

Gunnar Helgi Einarsson, lögg. fasteignasali
gh@miklaborg.is sími: 615 6181

Fallegt raðhús neðan götu 

230 fm með bílskúr

Stórar stofur með arni 

Fallegur garður 

Bílskúr 

Brúnaland 

Verð : 69,0 millj.
Þröstur Þórhallsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 897 0634

2ja herbergja íbúð á annarri hæð 

Svalir til vesturs 

Snyrtileg sameign

Rekagrandi

Verð : 26,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Einbýlishús með aukaíbúð í kjallara 

Eignin skiptist í 5 svefnherbergi, 2 stofur, 

3 baðherbergi Bílskúr er sérstæður 

Stór garður er klæddur með lerki verönd 

að stærstu leiti 

Brekkutún

Verð : 72,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Glæsilegt endaraðhús á einni hæð með bílskúr 

Húsið stendur við opið og gróið svæði 

Frágengin lóð með sólpalli til suðurs 

Eignin er skráð 202,3 fm 

Litlikriki 52

Verð : 64,9 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali s. 865 4120

Bókaðu skoðun: 

Davíð 697 3080

Glæsilegt og nánast algjörlega 

endurnýjað endaraðhús á 

þessum einstaka útsýnisstað á 

Seltjarnarnesi. Húsið stendur við 

óbyggt svæði og nýtur óhindraðs 

útsýnis út á Bakkatjörn og til 

sjávar úr stofu, borðstofu og 

sjónvarpssofu - Aukin lofthæð er 

í stórum hluta hússins og vönduð 

innfelld lýsing.

Einstök staðsetning 
með óviðjafnanlegu útsýni ! 

Nesbali

Tilboð óskast
Bókaðu skoðun:

Jason Ólafsson, aðstm. fasteignasala
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

Gunnar S. Jónsson, lögg. fasteignasali
gunnar@miklaborg.is sími: 899 5856

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  MIKLABORG 569 7000

MIKLABORG www.miklaborg.is

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími:  897 0634

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Gunnar Helgi Einarsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Ásgrímur Ásmundsson
hdl. og lögg. fasteignasali 
Sími: 865 4120

Lágmúla 4  108 Reykjavík  www.miklaborg.is

569 7000
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltir fasteignasalar

Atli S. Sigvarðsson
aðstm. fasteignasala
Sími:  899 1178

Hilmar Jónasson
aðstm. fasteignasala
Sími: 695 9500

Davíð Jónsson
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 3080

Svan G. Guðlaugsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 9300

Helgi Jónsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 780 2700

Bryndís Alfreðsdóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 854 2112

Páll Þórólfsson 
aðstm. fasteignasala 
Sími: 893 9929

Jason Ólafsson 
aðstm.fasteignasala
Sími: 775 1515

Eingöngu aðilar með 
reynslu, þekkingu og 
fjárhagslegan styrk 

koma til greina í 
söluferlinu.  



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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