
RÁÐGJAFAR
Vegna aukinna verkefna óskar Expectus eftir að bæta við sig ráðgjöfum í öflugt ráðgjafateymi fyrirtækisins.

Umsóknarfrestur er til og með 19. júní nk.

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

SÆKJA UM:

Nánari upplýsingar um starfið 
veitir Agla Sigr. Björnsdóttir, 
agla@radum.is. Umsækjendur 
eru vinsam legast beðnir að 
sækja um starfið á heimasíðu 
Ráðum www.radum.is.

Expectus er ráðgjafafyrirtæki sem aðstoðar einstaklinga, fyrirtæki, opinbera aðila og stofnanir við að greina og bregðast við breytingum í umhverfi sínu, koma 
auga á styrkleika og veikleika í innviðum, draga fram lykilhæfni, marka stefnu og koma henni í framkvæmd og auka þannig árangur sinn á völdum sviðum. 
Gildi Expectus eru kraftur, heiðarleiki og samvinna. Expectus var valið fyrirtæki ársins 2016 í hópi millistórra fyrirtækja hjá VR og eru starfsmenn stoltir af þeirri 
nafnbót sem er í samræmi við þá framtíðarsýn sem Expectus setti sér í upphafi að vera fyrirmynd annarra þekkingarfyrirtækja. www.expectus.is.

HELSTU VERKEFNI OG ÁBYRGÐ:

• Greiningarvinna og úrvinnsla
• Þátttaka í ráðgjafaverkefnum og vinnustofum
• Gerð rekstrar- og áætlunarlíkana
• Skýrslugerð og utanumhald verkefna
• Samskipti við viðskiptavini
• Önnur tilfallandi verkefni

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR:

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Framúrskarandi greiningarhæfni
• Reynsla af markaðs- og fjárhagsgreiningum 

úr íslensku atvinnulífi
• Skýrslugerð og hæfni til að miðla upplýsingum 

á myndrænan máta
• Mjög góð færni í Office hugbúnaðinum
• Lausnamiðuð hugsun

RÁÐGJAFI Í GREININGUM OG LÍKANAGERÐ

HELSTU VERKEFNI OG ÁBYRGÐ:

• Ráðgjöf í stjórnun og stefnumótun
• Ráðgjöf í innleiðingu stefnu
• Umsjón og stýring verkefna
• Rekstrar- og fjárhagsgreiningar
• Samskipti við viðskiptavini
• Önnur tilfallandi verkefni

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR:

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, 
framhaldsmenntun er kostur

• Reynsla af stjórnun og ráðgjöf
• Reynsla af þátttöku í mótun og innleiðingu á stefnu
• Greiningarfærni og góð þekking á íslenskum fyrirtækjamarkaði
• Söluhæfni og öflugt tengslanet
• Hæfni til að miðla upplýsingum í ræðu og riti
• Samskiptahæfni og skipulagni í vinnubrögðum

RÁÐGJAFI Í STJÓRNUN OG STEFNUMÓTUN

www.intellecta.is

Bókhald - fjölbreytt verkefni
Spennandi starf í boði fyrir afkastamikinn bókara hjá traustri endurskoðunarstofu miðsvæðis í
Reykjavík.  Óskað er eftir nákvæmum og samviskusömum einstaklingi sem nýtur sín í
fjölbreyttum verkefnum. Reynsla af launabókhaldi æskileg. Í boði er gott framtíðarstarf hjá
fyrirtæki þar sem lögð er áhersla á fagmennsku og vönduð vinnubrögð. 

Sjá nánar á www.intellecta.is.

www.intellecta.is

Markaðsstýring og viðskiptavernd

Lagerstarf hjá traustu fyrirtæki

Áhugaverð störf í boði. Sjá nánari upplýsingar á www.intellecta.is

Leiðandi og framsækið upplýsingatæknifyrirtæki á sviði rekstrarlausna.

Rótgróin byggingavöruverslun, miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu.

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.

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

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

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.isatvinna Allar atvinnuauglýsingar 

vikunnar á visir.is

SÖLUFULLTRÚAR 
Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426
Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441
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365 er framsækið fjölmiðla- og fjarskiptafyrirtæki sem veitir lifandi og 
upplýsandi þjónustu við landsmenn, 365 daga ársins. 365 starfar á öllum 
sviðum fjölmiðlunar; sjónvarps- og útvarpsrekstri, blaðaútgáfu og vefmiðlun, 
auk þess að bjóða fjarskiptaþjónustu, bæði net og farsíma.

Félagið á auk þessa Midi.is sem annast miðasölu á mannfagnaði og viðburði, 
svo sem á leiksýningar, tónleika, kvikmyndasýningar, íþróttaleiki og fleira. 
Hjá 365 starfa um 410 manns.

365 óskar eftir góðu fólki

SÖLUMAÐUR ÁSKRIFTA OG FJARSKIPTADEILDAR
Vegna aukinna umsvifa leitum við að 
röskum og metnaðarfullum sölumanni.

Góð laun í boði fyrir góðan árangur í sölu.

Helstu kröfur:
- Reynsla af sölumennsku æskileg.
- Góð almenn tölvukunnátta.
- Sjálfstæði í starfi og geta unnið í hópi.
- Þjónustulund og færni í mannlegum samskiptum.
- Sveigjanleiki og frumkvæði í starfi.

Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á:  
www.365.is undir “laus störf”. 

Umsóknarfrestur er til og með 19. júní.

Stefnt er að því að umsækjandi hefji störf hið fyrsta.
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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.
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Umsóknir ásamt ferilskrá óskast sendar í gegnum heimasíðu okkar: icelandairhotels.is. 
Umsóknarfrestur er til og með 19. júní. 
Nánari upplýsingar um starfið veitir: Alexandra Guðjónsdóttir, gestamóttökustjóri: alexandrag@icehotels.is

Starfsfólk í gestamóttöku

VAKTSTJÓRI GESTAMÓTTÖKU
Hæfniskröfur
• Leiðtogahæfileikar
• Góð samskipta- og samstarfshæfni
• Góð tungumálakunnátta
• Reynsla af sambærilegu starfi kostur
• Menntun sem nýtist í starfi
• Sjálfstæði í vinnubrögðum og geta til að vinna undir álagi
• Snyrtimennska, stundvísi og sveigjanleiki
• Jákvæðni og vilji til að takast á við fjölbreytt verkefni

STARFSMAÐUR GESTAMÓTTÖKU
Hæfniskröfur
• Rík þjónustulund og vönduð framkoma
• Góð samskipta- og samstarfshæfni
• Góð tungumálakunnátta
• Reynsla af starfi í gestamóttöku kostur
• Menntun sem nýtist í starfi
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Snyrtimennska, stundvísi og sveigjanleiki
• Jákvæðni og vilji til að takast á við fjölbreytt verkefni

 Starfssvið
• Ábyrgð á faglegri móttöku gesta og verkefnum 

sem tilheyra gestamóttöku
• Þjónusta við gesti og sala
• Yfirferð reikninga
• Ábyrgð á uppgjöri
• Almenn verkstjórn á vakt
• Úrlausn mála sem upp kunna að koma
• Önnur tilfallandi verkefni

Starfssvið
• Fagleg móttaka gesta og önnur verkefni sem 

tilheyra gestamóttöku
• Þjónusta við gesti og sala
• Önnur tilfallandi verkefni

Hjá Icelandair hótelum starfar úrvals 
hópur með sameiginleg mark mið þar 
sem borin er virðing fyrir gestum og 
samstarfs mönnum. 

Icelandair hótelin leggja áherslu á 
samvinnu, ábyrgð og frumkvæði í 
starfi ásamt vilja til að takast á við 
krefjandi verkefni. 

Nýir starfsmenn fá vandaða 
kynningu á fyrirtækinu og fara í 
gegnum markvissa þjálfun til þess 
að geta tekist á við störf sín af 
öryggi. Unnið er að stöðugri fram 
þróun og starfsmönnum veitt tæki
færi til vaxtar og þroska í starfi.

Icelandair hótel Reykjavík Marina leitar að öflugum og drífandi liðsmönnum til starfa í lifandi 
og alþjóðlegu umhverfi. Viðkomandi þurfa að geta hafið störf í ágúst. 

Öflugur sérfræðingur á sviði greiningar á húsnæðis-
markaði. Nýtt og spennandi starf hjá Íbúðalánasjóði.

Upplýsingar veitir:

Inga S. Arnardóttir 
inga@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 27. júní nk.

Starfskjör eru í samræmi við kjarasamning ríkisins og viðkomandi 
stéttarfélags. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu verður tekin. Umsóknir eru geymdar í 6 mánuði.

Um fulllt starf er að ræða.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Íbúðalánasjóður auglýsir eftir hagfræðingi í krefjandi greiningarstörf.

Hæfniskröfur
• Háskólapróf í hagfræði eða sambærileg menntun 

sem nýtist í starfi
• Marktæk þekking á húsnæðismarkaði 
• Reynsla af greiningarvinnu sem nýtist í starfi
•  Þekking og reynsla af nýtingu upplýsingakerfa og 

gagnagrunna við vinnslu upplýsinga
• Framsetning og miðlun upplýsinga
• Skipulagður og sjálfstæður í vinnubrögðum
• Jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum
• Gott vald á íslensku

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið
• Greiningar á húsnæðismarkaði
• Upplýsingar um húsnæðismál
• Fylgjast með íbúðaþörf í landinu  

og áætlunum sveitarfélaga
• Meta þörf fyrir leiguhúsnæði  

eftir svæðum
• Meta efnahagslegar aðstæður
• Útgáfa efnis og skýrslugjöf

Tilgangur Íbúðalánasjóðs er að stuðla að því með lánveitingum og skipulagi húsnæðismála að 
landsmenn geti búið við öryggi og jafnrétti í húsnæðismálum og að fjármunum verði sérstaklega 
varið til þess að auka möguleika fólks til að eignast eða leigja húsnæði á viðráðanlegum kjörum.

Starfsmannastefna Íbúðalánasjóðs tekur mið af jafnréttisáætlun.
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Bókbindari

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 bókbindara til starfa. 
Reynsla af  umbúðaframleiðslu og almennri 

bókbands- og vélavinnu er kostur. 

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

og krefjandi verkefni. 

Umsóknir og fyrirspurnir sendist á 
emil@isafold.is.

Umsóknarfrestur er til 22. júní 2016.

Við stækkum og styrkjum hópinn

PwC er framsækið og traust fyrirtæki á sviði endurskoðunar, reikningsskila, fyrirtækjaráðgjafar og skatta- og lögfræðiráð gjafar. 
Félagið er íslenskt en er jafnframt hluti af alþjóðlegu neti PwC sem er eitt það stærsta sinnar tegundar í heiminum. PwC á 
Íslandi   hefur starfað í meira en 90 ár og er með starfsstöðvar í Reykjavík, á Selfossi, Hvolsvelli, Húsavík og Akureyri.

Sérfræðingur í innri endurskoðun
Við leitum að sérfræðingi í verkefni á sviði innri endurskoðunar og annarrar áhættuþjónustu.

Starfs- og ábyrgðarsvið Menntunar – og hæfniskröfur
• Þátttaka í verkefnum á sviði innri   • Háskólamenntun sem nýtist í starfi 
 endurskoðunar, innra eftirlits og  • Faggilding góður kostur     
 áhættustjórnunar • Haldbær starfsreynsla  
• Ráðgjöf til viðskiptavina • Metnaður til að ná árangri í starfi   
• Önnur tilfallandi störf • Skipulagshæfni og vönduð vinnubrögð

Sérfræðingur á upplýsingatæknisviði
Við leitum að sérfræðingi í verkefni á sviði upplýsingatækni og annarrar áhættuþjónustu.

Starfs- og ábyrgðarsvið Menntunar – og hæfniskröfur
• Ytri endurskoðun – upplýsingatækni • Háskólamenntun sem nýtist í starfi 
• Úttektir netkerfa • Viðbótarmenntun á sviði upplýsingatækni 
• Ráðgjöf til viðskiptavina vegna kerfismála  kostur – CISA próf æskilegt 
• Önnur tilfallandi störf • Metnaður til að ná árangri í starfi 
  • Skipulagshæfni og vönduð vinnubrögð

Umsóknarfrestur er til 23. júní 2016 og skal senda umsóknir til Báru Traustadóttir á netfangið  
storf@pwc.is. Umsóknin skal bera með sér um hvaða starf er verið að sækja og henni skal fylgja  
ferilskrá þar sem tilgreint er um nám og fyrri störf ásamt upplýsingum um meðmælendur. 

Öllum umsóknum verður svarað.

Lögfræðingur, hagfræðingur og sérfræðingur

Í atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu vinna 60 starfsmenn að því að búa í haginn fyrir öflugt og framsækið atvinnulíf.

Lögfræðingur á skrifstofu viðskipta, nýsköpunar og ferðaþjónustu

Sérfræðingur á skrifstofu viðskipta, nýsköpunar og ferðaþjónustu

Hagfræðingur á skrifstofu matvæla, landbúnaðar og byggðamála

Starfsmaðurinn

Menntunar- og hæfniskröfur

Starfsmaðurinn

Menntunar- og hæfniskröfur

Starfsmaðurinn

Menntunar- og hæfniskröfur

Í öllum störfunum er lögð áhersla á

Störfin eru laus nú þegar. Launakjör eru skv. kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélaga. Samkvæmt jafnréttisstefnu
Stjórnarráðsins eru konur jafnt sem karlar hvött til að sækja um störfin. Öllum umsóknum verður svarað og gilda umsóknir í sex mánuði frá
lokum umsóknarfrests. Umsóknarfrestur er til og með 28. 06. 2016.

Guðný Harðardóttir, hjá STRÁ ehf.
stra@stra.is

mun einkum vinna að málefnum er varða samkeppnismál en jafnframt að öðrum málum sem heyra undir skrifstofuna.

eru meistarapróf í hagfræði, reynsla af greiningum- og gagnavinnslu er skilyrði. Þekking og/eða reynsla á sviði
landbúnaðartölfræði og þekking á alþjóðasamningum í landbúnaði er kostur. Þekking á viðskipta- og tollamálum er auk þess æskileg.

sjálfstæð og öguð vinnubrögð, færni og lipurð í mannlegum samskiptum, frumkvæði, sveigjanleika og
skipulagshæfni auk getu til að vinna undir álagi. Gott vald á íslensku í ræðu og riti er skilyrði auk kunnáttu í ensku og norðurlandamálum.

veitir frekari upplýsingar í síma 588-3031, en símaviðtalstími er frá kl.13-15. Vinsamlega sendið umsóknir ásamt
meðfylgjandi gögnum til eigi síðar en 28. júní nk.

eru embættis- eða meistarapróf í lögfræði, reynsla af gerð lagafrumvarpa og marktæk þekking og/eða reynsla innan
opinberrar stjórnsýslu.

mun einkum vinna að málefnum nýsköpunar og ferðaþjónustu.

eru háskólamenntun sem nýtist í starfi, marktæk þekking og/eða reynsla af málefnum atvinnulífsins, einkum á sviði
nýsköpunar og ferðaþjónustu auk marktækrar þekkingar og/eða reynslu af opinberri stjórnsýslu.

mun einkum vinna að upplýsingaöflun, tölfræði og haggreiningu á málefnasviðum skrifstofunnar.

www.stra.is

ATVINNU- OG NÝSKÖPUNARRÁÐUNEYTIÐ
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www.tulipop.is
www.instagram.com/tulipopworld

www.facebook.com/tulipop

GRAFÍSKUR 
HÖNNUÐUR

Tulipop ehf.  
Fiskislóð 31 
101 Reykjavík  
Sími: 519 6999

Hönnunarfyrirtækið Tulipop leitar að 
hæfileikaríkum grafískum hönnuði með fjörugt 
ímyndunarafl í fullt starf. 

Umsóknir skal senda á job@tulipop.com fyrir 
20. júní næstkomandi.

Allar nánari upplýsingar má finna á 
www.tulipop.is/job

Markaðsstofa Suðurlands óskar 
eftir að ráða í starf verkefnastjóra

Starfið er fjölbreytt og spennandi og kemur verkefnastjóri 
að fjölmörgum og krefjandi verkefnum Markaðsstofunnar. 
Verkefnastjóri þarf að geta unnið sem staðgengill fram-
kvæmdastjóra.

Meðal verkefna eru:
• Samskipti við hagsmunaaðila
• Ráðgjöf
• Verkefnastjórn
• Markaðs- og kynningarmál
• Blaðamannafyrirspurnir og ferðir

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, (s.s.markaðsfræði, 
 ferðamálafræði, verkefnastjórnun eða sambærilegt)
• Mikið sjálfstæði og frumkvæði
• Lipurð í samskiptum
• Tungumálakunnátta
• Sveigjanleiki í starfi
• Góð þekking á Suðurlandi
• Reynsla af rekstri og/eða stjórnunarstörfum æskileg

Starfssvæði Markaðsstofunnar nær frá Selvogi í vestri að 
Eystra-Horni að Lóni í austri.

Um er að ræða fullt starf og er umsóknarfrestur til og með 
30. júní 2016. Viðtöl munu fara fram í ágúst og þarf við-
komandi að geta hafið störf 1. september.

Umsóknir sendist rafrænt á south@south.is.  
Nánari upplýsingar um Markaðsstofuna má finna á heima-
síðunni www.south.is/markadsstofan.

Upplýsingar veitir framkvæmdastjóri, Dagný H. Jóhannsdóttir 
dagny@south.is eða í síma 560-2030.

Markaðsstofa Suðurlands        Fjölheimum v/Tryggvagarð        800 Selfoss     
S: 560-2030        www.south.is/markadsstofan

Ert þú að leita að starfi við bókhald ?
Vilt þú vinna á góðum vinnustað ?
Bókhald og þjónusta auglýsir eftir bókara í fullt starf.
Bókhald og þjónusta er bókhaldstofa við Borgartún 
í Reykjavík.  Við sjáum um  bókhald,  VSK-skil, 
launavinnslur,  ársreikningagerð, skattskil, ráðgjöf og 
áætlanagerð fyrir allar stærðir fyrirtækja. 

Góð laun í boði fyrir öflugan starsmann. 
Upplýsingar ekki veittar í síma en áhugasömum er bent 
á að senda ferilskrá á netfangið starf@ibokhald.is fyrir  
16. júní nk.

Starfið fellst í: 
Færslu bókhalds 
Afstemmingum.
VSK uppgjöri.
Og husanlega gerð  
ársreikninga og  
skattframtala.

Hæfniskröfur:
Mikil reynsla  við færslu 
bókhalds og afstemmingar.
Góð kunnátta á excel og DK 
eða annað bókhaldskerfi.                                                                                                                                
Reynsla við uppgjör og  
framtalsgerð væri kostur.

www.hagvangur.is
Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi

Við leitum að framkvæmdastjóra samstarfsverkefnis  
um nýsköpun í orku-, umhverfis- og ferðamálum á Norð
austurlandi. Starfið felur í sér daglegan rekstur og frekari 
mótun starfseminnar til framtíðar. Auk þess mun fram
kvæmdastjóri sjá um kynningarstarf og samskipti við 
samstarfsaðila og koma á fót verkefnum sem miða að 
því að auka verðmætasköpun á svæðinu.

Menntun og starfsreynsla:
 Góð reynsla af verkefnastjórnun
 Háskólamenntun sem nýtist í starfi
 Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð  

 og lipurð í mannlegum samskiptum
 Reynsla af almannatengslum
 Framúrskarandi enskukunnátta

 
Umsóknir ásamt ferilskrá og fyrirspurnir skulu sendar  
til Stefáns Þórs Helgasonar  
shelgason@kpmg.is.  
 
Umsóknarfrestur er til og með 27. júní 2016.

Orkumikill fram-
kvæmdastjóri óskast 
í spennandi verkefni

Samstarfsverkefnið hefur hlotið 
heitið Eimur og því er ætlað að 
styðja við fjölnýtingu orkuauðlinda 
á starfssvæði Eyþings, sem nær yfir 
Eyjafjörð og Þingeyjarsýslur. Eimur 
leggur sérstaka áherslu á samspil 
auðlinda, umhverfis, hreinnar orku 
og ferðaþjónustu. 

Að baki verkefninu standa Orku
veita Húsavíkur, Norðurorka, 
 Landsvirkjun og Eyþing, samtök 
13 sveitarfélaga á svæðinu, ásamt 
Íslenska ferðaklasanum, Íslenska 
jarðvarmaklasanum, atvinnu
þróunarfélögum á svæðinu  
og Markaðsstofu Norðurlands.



VERKEFNASTJÓRI Í VÖRUÞRÓUN 

STARFSSVIÐ:

• Verkefnastjórnun á sviði vöruþróunar í þverfaglegum verkefnateymum

• Gerð verkefnaáætlana og framfylgd þeirra

 
HÆFNISKRÖFUR:

• Háskólapróf sem nýtist í starfi, BSc eða MSc í verkfræði, tæknifræði 
eða verkefnastjórnun

• Að minnsta kosti fimm ára starfsreynsla á sviði verkefnastjórnunar
• Leiðtogahæfileikar
• Reynsla í Microsoft Project
• Mjög góð enskukunnátta

GRAFÍSKUR HÖNNUÐUR

STARFSSVIÐ:

• Hönnun á auglýsinga- og markaðsefni

• Þátttaka í markaðsmálum og þróun vörumerkis

 
HÆFNISKRÖFUR:

• Menntun í grafískri hönnun 
• Þekking og reynsla af öllum helstu hönnunarforritum frá Adobe
• Reynsla af hönnun á rafrænu markaðsefni er kostur
• Skapandi og frjó hugsun 
• Mjög góð enskukunnátta 

Um er að ræða tímabundna stöðu til eins árs frá og með september nk.

Össur leitar að metnaðargjörnum, jákvæðum og skipulögðum einstaklingum til að vinna í öflugum hópi okkar.

Við leitum að fólki með frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og hæfni í mannlegum samskiptum.

Umsóknarfrestur er til og með 26. júní 2016.  Sótt er um starfið á vef Össurar, ossur.is/mannaudur.  Athugið að velja viðeigandi starf.  
Nánari upplýsingar veitir mannauðsdeild í síma 515 1300. 

Össur er leiðandi alþjóðlegt fyrirtæki á sviði stoð- og stuðningstækja. Hjá félaginu starfa um 2400 manns í 19 löndum. 

Gildi félagsins eru: Heiðarleiki – Hagsýni – Hugrekki.
WWW.OSSUR.COM

Einnig er laust starf bókara
Helstu verkefni:
Móttaka og skráning innkaupareikninga.
Færsla bókhalds og afstemmingar lánardrottna.
Birgðabókhald, s.s. skráning birgða og birgða-
breytinga. Kostnaðarútreikningar á birgðum
Önnur almenn skrifstofustörf.
 

Lagardere Travel Retail ehf. Sér um rekstur veitingastaða og 
sælkeraverslunar á Flugstöð Leifs Eiríkssonar. Markmið 
fyrirtækisins er að bjóða framúrskarandi þjónustu í lifandi 
og alþjóðlegu starfsumhverfi.

Starfsmenn óskast í fjölbreytt störf.  
Í boði eru störf í eldhúsi, afgreiðslu og þjónustu. 
Kokkar, aðstoðarkokkar, kaffibarþjónar og allir 
þeir sem hafa áhuga á því að vinna í skemmti-
legu og fjölbreyttu umhverfi. Við leitum eftir fólki 
í fullt starf og hlutastarf.  

Þeir sem hafa áhuga senda inn umsókn á 
www.ltr.is eða senda á hjordisr@ltr.is
 

Hæfniskröfur:
Haldbær reynsla af bókhaldsstörfum skilyrði.
Góð almenn tölvukunnátta. 
Skipulögð, talnaglögg/ur, 
vönduð og nákvæm vinnubrögð.
Frumkvæði, skipulagshæfni og lipurð í 
mannlegum samskiptum. 
Reynsla af Navision

Ferilsskrá sendist á umsokn@ltr.is
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Sálfræðingur óskast 
 
Vestmannaeyjabær auglýsir eftir sálfræðingi til starfa hjá fjöl
skyldu og fræðslusviði Vestmannaeyjabæjar. Um er að ræða 
100% stöðu. Starfið er á sviði skóla og félagsþjónustu. 

Starfssvið sálfræðings 
• Ráðgjöf til foreldra barna og starfsfólks leik og grunnskóla. 
• Forvarnarstarf. 
• Sálfræðilegar athuganir og greiningar á börnum, ráðgjöf  
 og eftirfylgd mála. 
• Fræðsla og námskeið fyrir foreldra, nemendur og  
 starfsfólk skóla. 
• Ráðgjöf og meðferð fyrir fjölskyldur og börn sem njóta þjónustu  
 barnaverndar og félagsþjónustu. 

Sálfræðingur vinnur í þverfaglegu samstarfi við starfsfólk skóla, 
starfsfólk félagsþjónustu og aðra sérfræðinga.

Menntunar- og hæfniskröfur 
• Sálfræðimenntun og réttindi til að starfa sem sálfræðingur 
• Sjálfstæði í vinnubrögðum 
• Góðir skipulagshæfileikar 
• Færni í mannlegum samskiptum 
• Hæfni í þverfaglegu samstarfi 

Upplýsingar veitir Jón Pétursson framkvæmdastjóri fjölskyldu 
og fræðslusviðs Vestmannaeyjabæjar (jonp@vestmannaeyjar.is) 
í síma 488 2000.

Umsóknarfrestur er til og með 1. júlí 2016

Umsækjendur eru beðnir um að skila inn umsóknum á netfangið 
jonp@vestmannaeyjar.is. Með umsókn þarf að fylgja ferilsskrá 
um fyrri störf og menntun ásamt kynningarbréfi þar sem gerð er 
grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningi fyrir hæfni í starfið.

SÖLUSTJÓRI - FYRIRTÆKJAMARKAÐUR

Við hjá A4 óskum eftir að ráða kraftmikinn sölustjóra fyrir fyrirtækjamarkað. Við leitum að einstaklingi
sem hefur reynslu af sambærilegu starfi og hefur metnað til og áhuga á að takast á við spennandi starf.

 
Starfssvið:
• Dagleg stjórnun sölu og þjónustu til fyrirtækja
• Ábyrgð á núverandi viðskiptasamböndum
• Ábyrgð á sölu til nýrra viðskiptavina
• Fylgir eftir að settum markmiðum sé náð
• Hvatning og endurgjöf til starfsmanna
• Umsjón með starfsmannamálum söludeildar
 
 
Umsóknarferli
Umsóknir, ásamt ferilskrá, skal senda á
alfa@a4.is merkt „sölustjóri“ fyrir 26. júní 2016. 
Nánari upplýsingar um starfið veitir mannauðsstjóri, Alfa Lára Guðmundsdóttir, í síma 580-0000.
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál. 

Hæfniskröfur:
• Sölureynsla
• Reynsla af sölustjórnun skilyrði
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Þekking á íslensku atvinnulífi
• Heiðarleiki og jákvæðni
• Þjónustulund
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
• Góðir samskiptahæfileikar
• Leiðtogahæfni

Ríkisútvarpið er ein helsta menningar- og lýðræðisstofnun þjóðarinnar. Hlutverk RÚV er að upplýsa, 
fræða og skemmta og auka með því lífsgæði þeirra sem njóta. Við leitum að einstaklingum sem búa 
yfir skipulags- og samskiptahæfni, óþrjótandi orku, áhuga og jákvæðni í eftirfarandi störf
 
• Dagskrárgerðarmaður á Rás 1
• Mannauðsstjóri RÚV
• Safnastjóri RÚV
• • Sérfræðingur á fjármálasviði
• Svæðisstjóri RÚVAK

VILT ÞÚ TAKA ÞÁTT Í AÐ UPPLÝSA, 
FRÆÐA OG SKEMMTA?

Nánari upplýsingar um störfin, umsóknarfrest og 
hæfniskröfur er að finna á www.ruv.is/laus-storf 



SÉRFRÆÐINGUR Í TEKJUSTÝRINGU
KANNTU AÐ BESTA?
WOW air leitar að tölfræðilegu séníi með brennandi áhuga 
á flugstarfsemi og skilyrðislausa ást á Excel. Starfið felur í 
sér gagnaöflun, greiningu, bestun og fleiri æsispennandi 
verkefni. Ef þú átt stundum erfitt með að hemja 
keppnisskapið og hefur skýr markmið í lífinu, þá erum við 
mjög líklega að leita að þér. Háskólapróf í verkfræði, 
viðskiptafræði, hagfræði eða sambærilegu námi er æskilegt 
en ekki skilyrði. Þekking og reynsla af greiningu, bestun 
og spálíkönum er kostur.

LAGERSTARF Í KEFLAVÍK – SUMARVINNA
KANNTU RÉTTU HANDTÖKIN?
WOW air óskar eftir að ráða röskan og kraftmikinn 
starfsmann í sumarstarf á lager með aðsetur á 
Keflavíkurflugvelli. Í starfinu felast meðal annars almenn 
lagerstörf og akstur með varahluti. Við leitum að 
samviskusömum og jákvæðum einstaklingi sem getur 
byrjað sem allra fyrst. Viðkomandi þarf að hafa hreint 
sakavottorð og bílpróf. Góð enskukunnátta er skilyrði.
 

ÞJÓNUSTUFULLTRÚI
ELSKAR ÞÚ AÐ MALA Í SÍMANN?
Við leitum að þjónustuglöðum einstaklingi sem brosir 
allan hringinn hvað sem á dynur. Ertu ótrúlega 
úrræðagóð/ur og fær í að skrifa vinalega tölvupósta?
Talar þú tungum? Mjög góð íslensku- og enskukunnátta 
er lykilatriði en önnur tungumálakunnátta er stór plús, 
því fleiri því betra. Viltu sinna �ölbreyttum verkefnum 
á líflegum vinnustað með skemmtilegu fólki? 
Vertu þá í bandi. Við hlökkum til að heyra frá þér.

FLUGLIÐAR
HEILLA HÁLOFTIN?
Hjá WOW air tökum við alltaf á móti almennum umsóknum 
um störf flugliða. Þar leitum við að jákvæðum og þjónustuliprum 
einstaklingum sem hafa gaman af samskiptum við fólk. 
Viðkomandi þarf að hafa bílpróf, hreint sakavottorð 
og vera orðinn a.m.k. 23 ára. Krafist er góðrar íslensku- 
og enskukunnáttu og kemur önnur tungumálakunnátta 
sér afar vel, því fleiri því betra.
 

VERKEFNASTJÓRI Í ÞJÁLFUNARDEILD
ERTU FÉLAGSVERA?
WOW air leitar að afburðasnjöllum verkefnastjóra til 
að halda utan um verkefni tengd þjálfun starfsmanna 
á flugrekstrarsviði. Starfið felur jafnframt í sér yfirferð 
þjálfunargagna og samskipti við áhafnir og Samgöngustofu. 
Við bjóðum spennandi verkefni sem kalla á frumkvæði, 
nákvæmni og færni í mannlegum samskiptum. 
Starfið krefst 100% skipulagshæfni og mjög góðrar 
enskukunnáttu.

GREININGARVINNA
ERTU TÆKNIGÚRÚ?
Við leitum að öflugum einstaklingum í bæði sumar- 
og framtíðarstörf við eftirlit og greiningu á fargjöldum. 
Starfið felur í sér eftirlit með uppsetningu áætlunar í 
bókunarkerfi, afstemmingarvinnu og fleiri almenn 
skemmtilegheit. Við leitum að skipulögðum og jákvæðum 
aðilum með áhuga á flugtengdri starfsemi, sem eru tilbúnir 
í kre�andi verkefni í lifandi og síbreytilegu vinnuumhverfi. 
Starfið heyrir undir tekjustýringu WOW air.

ERTU Á 
UPPLEIÐ?

ÞÚ NÆRÐ LENGRA MEÐ WOW AIR!

SÉRFRÆÐINGUR Í FLUGREKSTRARDEILD
GETUR ÞÚ JÖGGLAÐ?
Við leitum að drífandi einstaklingi með getu til að halda 
mörgum boltum á lofti til að sinna kre�andi og 
skemmtilegum verkefnum í flugrekstrardeild WOW air. 
Í starfinu felst meðal annars viðhald á flughandbókum, 
utanumhald með flugleiðum og flugplansforriti ásamt 
fleiri fljúgandi �örugum verkefnum. Góð samskiptafærni, 
tölvuþekking og framúrskarandi enskukunnátta eru 
mikilvægir eiginleikar fyrir starfið og reynsla úr flugrekstri 
er stór kostur.

Umsóknarfrestur er til og með 20. júní 2016. 
Tekið er á móti umsóknum í gegnum heimasíðu WOW air, 
wowair.is/starf. Þar er að finna nánari upplýsingar um 
störfin. Fyrir frekari upplýsingar bendum við á 
starf@wow.is.
 

FLUGFÉLAG FÓLKSINS

WOW FRÁ UPPHAFI
WOW air er brosmilt lággjaldaflugfélag með það að 
markmiði að bjóða ávallt upp á lægstu fargjöldin til og 
frá Íslandi. Flugfélagið hefur vaxið mjög ört á skömmum 
tíma og við hlökkum til að efla samkeppni í flugi enn 
frekar á komandi árum. Við leggjum mikið upp úr því að 
hafa gaman af því sem við erum að gera. Hjá okkur starfa 
um 650 hörkuduglegir starfsmenn í sumar.
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Ungmennafélag Kjalnesinga auglýsir  
eftirfarandi stöður fyrir veturinn 2016-2017

Íþróttafulltrúi 50% starf 
sjá nánari upplýsingar á UMFK.is

Umsóknafrestur er til 15. júlí 2016

ÞJÓNUSTUFULLTRÚI 
varahluta og verkstæðis fyrir Mazda,
Citroën og Peugeot óskast til starfa.

Vegna aukinna umsvifa bætir Brimborg við sig 
þjónustufulltrúa í þjónustumóttöku.

Stutt lýsing á starfi:
• Þjónusta viðskiptavini fyrir verkstæði
• Sala varahluta

Hæfniskröfur:
• Framhaldsskólamenntun/iðnmenntun sem  
  nýtist í starfi
• Gilt bílpróf
• Framúrskarandi þjónustulund
• Almenn tölvuþekking
• Hafa áhuga/reynslu af bifreiðum og
  sölumennsku

SÆKTU UM NÚNA 

Vinnutími er frá 07:45-17:00 alla virka daga. 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.  

Nánari upplýsingar um starfið má finna 
á www.brimborg.is (laus störf).

Hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um.

Umsóknarfrestur er til 20. júní 2016

VÍÐISTAÐASKÓLA / ENGIDAL
AÐSTOÐARSKÓLASTJÓRI Í

Laus er til umsóknar staða aðstoðarskólastjóra við 
Víðistaðaskóla í starfsstöðinni í Engidal. Í skólanum eru 
rúmlega 700 nemendur, þar af um 130 í Engidal.

100% staða frá og með 1. ágúst n.k.

Umsóknarfrestur er til og með 21. júní. Upplýsingar og 
umsóknarform á hafnarordur.is. Nánari upplýsingar 
veitir Hrönn Bergþórsdóttir skólastjóri í síma 664 5890 
hronn@vidistadaskoli.is

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

585 5500
hafnarfjordur.is

 Helstu verkefni og ábyrgð:

· Ábyrgð og stjórnun á daglegri starfsemi í sam-
starfi við skólastjóra

· Mótun og framkvæmd faglegrar stefnu
· Þátttaka í skipulagi skólastarfs
· Utanumhald um námskrárvinnu og starfsáætlun
· Vinna við innra mat á skólastarfi

HAFNARFJARÐARBÆR
RÁÐHÚS HAFNARFJARÐAR
STRANDGÖTU 6

ÞJÓNUSTUVER
OPIÐ FRÁ KL. 8.00 – 16.00 
ALLA VIRKA DAGA

Umsóknarfrestur
22. júní 2016

Farið verður með allar 
umsóknir sem trúnaðarmál

EFLA leitar að liðsauka
Sérfræðingur á sviði hugbúnaðargerðar og viðmótsforritunar 

EFLA óskar eftir að ráða forritara með víðtæka reynslu af hönnun og forritun fyrir vef- og 
gagnagrunnslausnir. Viðkomandi mun starfa í gagnagrunns- og veflausnarteymi á iðnaðarsviði 
fyrirtækisins við smíði nýrra kerfa og viðhaldi á núverandi kerfum. Starfið krefst frumkvæðis og 
sjálfstæðra vinnubragða sem og hæfni til að starfa í hóp. 

EFLA er alhliða verkfræði- og ráðgjafarfyrirtæki sem starfar á öllum helstu sviðum 
verkfræði og tækni. EFLA býður upp á afbragðs starfsumhverfi, áhugaverðan 
starfsvettvang í alþjóðlegu umhverfi og sterka liðsheild yfir 300 samhentra starfsmanna.

ÍSLAND • NOREGUR • SVÍÞJÓÐ • FRAKKLAND • PÓLLAND • TYRKLAND • DUBAI

Hæfniskröfur:

• Reynsla og góð þekking á Java forritun er  

    skilyrði

• Þekking á Java EE / JSON / REST

• Þekking á HTML / CSS / Javascript

• Reynsla í hönnun hugbúnaðar, MVC 

• Kostur ef viðkomandi þekkir:  

    Vaadin / JavaFX / Glassfish

• Einnig kostur að þekkja:

    Subversion / GIT / SOA / Microservice

• Brennandi áhugi á forritun og samþættingu 

    við önnur kerfi í iðnaði

Umsókn með upplýsingum um menntun og starfsreynslu skal berast gegnum heimasíðu 
EFLU, www.efla.is/umsokn-um-starf, fyrir 22. júní næstkomandi. Öllum umsóknum verður 
svarað og farið verður með þær sem trúnaðarmál.

Nánari upplýsingar
412 6000 eða job@efla.is



| ATVINNA | LAUGARDAGUR  11. júní 2016 11

Fasteignasala – Sölumaður
Rótgróin fasteignasala á höfuðborgarsvæðinu  

óskar að ráða löggiltan fasteignasala eða nema  
í löggildingu til starfa við sölumennsku.  

Starfið hentar jafnt konum sem körlum.  

Áhugasamir sendi umsókn fyrir 15. júní  
á box@frett.is merkt „fasteignasala“

Líffræðingur/Lífeindafræðingur  
við IVF klíníkina Reykjavík

IVF klíníkin Reykjavík er sérhæfð í rannsóknum og meðferðum 
á ófrjósemi. Við framkvæmum  tæknisæðingar, glasafrjóvganir, 
smásjárfrjóvganir og fleira. Okkar markmið er að veita meðferð 
sem mætir þörfum sjúklinga með því að taka tillit til líkamlegra 
og sálrænna þátta, þannig náum við besta mögulega árangri.

IVF klíníkin Reykjavík er rekin af IVF Sverige  sem er stærsti 
aðilinn í meðferðum á ófrjósemi á Norðurlöndunum. Fyrirtækið 
er samsett af 8 tæknifrjóvgunardeildum í Svíþjóð, Noregi og á 
Íslandi með alls 150 starfsmenn.

Verkefni
Við hjá IVF klíníkinni í Reykjavík viljum bæta við okkur starfs-
manni á sérhæfða tæknifrjóvgunarrannsóknarstofu, fóstur-
fræðingi.  Verkefnin sem tilheyra starfinu eru meðhöndlun eggja 
og sæðis, ræktun og meðhöndlun fósturvísa, smásjárfrjóvgun 
ásamt frystingu eggja, sæðis og fósturvísa. 

Ert það þú sem við leitum að?
Við erum að leita að þér sem ert með lífeindafræði- eða líffræði-
menntun. Reynsla af frumurannsóknum og frumu ræktunum er 
æskileg eða menntun á sviði tæknifrjóvgana.

Við vinnum í teymum og því er mikilvægt að þú hafir mjög 
góða samskiptahæfileika og njótir þess að vinna með öðrum. 
Fyrir þér eru gæðastarf og nákvæmni sjálfsagðir hlutir og þú 
ræður við að vinna skilvirkt og af yfirvegun á álagstoppum.  Þú 
hefur ríka ábyrgðartilfinningu, þjónustulund og  metnað til að 
sinna  markmiðum deildarinnar um stöðugar umbætur  í þágu 
sjúklinga okkar.

Vinnutími
Vinnutíminn er frá 8-16 á virkum dögum ásamt helgarvinnu,  
1-2 helgar í mánuði. Í boði er  50-100% starf eftir samkomulagi.  
Í fyrstu verður ráðið til reynslu í 6 mánuði.

Umsóknir
Sendu umsókn á steinunn.thorsteinsdottir@ivfklinikin.is  og 
segðu okkur frá því hvers vegna þú sækist eftir starfinu og 
láttu starfsferilsskrá fylgja með. Umsóknarfrestur er til 19. júní 
og viðtöl fara fram í júní. Nánari upplýsingar veitir Steinunn 
Þorsteinsdóttir í síma 430 4000.
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Árangur
í verki

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

Menntunar- og hæfnikröfur
•  Menntun á sviði byggingartæknifræði eða 

verkfræði er áskilin.
• Sveinspróf eða reynsla af framkvæmdum er 

æskileg.
•  Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og góð 

hæfni í mannlegum samskiptum.

Við bjóðum upp á
•  góða starfsaðstöðu í lifandi umhverfi.
•  metnaðarfullt og faglegt vinnuumhverfi.
•  alþjóðleg verkefni.
•  tækifæri til starfsþróunar.

Umsóknarfestur er til og með 20. júní 2016.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar veitir Viðar Jónsson, 
framkvæmdastjóri starfsstöðvar Mannvits á Akureyri 
í síma 422 3753 og Einar Ragnarsson, sviðsstjóri 
mannvirkja og umhverfis í síma 422 3015.

Sótt er um starfið á heimasíðu Mannvits, 
www.mannvit.is.

Mannvit býður þjónustu á sviði verkfræði, rekstrar, jarðvísinda, umhverfis, byggingarefnarannsókna, 
verkefnastjórnunar og heildarumsjónar verkefna. Mannvit er eitt stærsta ráðgjafarfyrirtæki landsins á sviði 
verkfræði og tækni og þar starfar öflugur hópur reynslumikilla verkfræðinga og tæknimenntaðs starfsfólks með 
fjölþætta reynslu á flestum sviðum verkfræðiþjónustu. Markmið Mannvits er velferð á grunni þekkingar og vísinda. 
Viðhorfum til verkefna og viðskiptavina verður best lýst með gildum fyrirtækisins: 
Traust, víðsýni, þekking og gleði.

Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um starfið.

Mannvit óskar eftir að ráða byggingartæknifræðing eða verkfræðing til starfa 
við starfsstöð Mannvits á Akureyri.
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Ertu að leita að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

  www.talent.is  |  talent@talent.islind@talent.is bryndis@talent.is
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Grunnskóli Vestmannaeyja
Við Grunnskóla Vestmannaeyja eru lausar eftirfarandi stöður  
fyrir næsta skólaár. 

Tvær íþróttakennarastöður í ca 70 – 90% starf.
Við leitum að vel menntuðum, metnaðarfullum, ábyrgum og áhuga
sömum starfskröftum sem eru liprir í samskiptum og tilbúnir í öflugt 
samstarf, með velferð og þroska nemenda að leiðarljósi.

Umsóknarfrestur er til 20.júní nk.
Sigurlás Þorleifsson, skólastjóri, sigurlas@grv.is s: 8684350
Ingibjörg Jónsdóttir, aðstoðarskólastjóri, ingibjorg@grv.is s: 8942826
Elísa Kristmannsdóttir, aðstoðarskólastjóri, elisa@grv.is s: 8454538

Sigurlás þorleifsson, skólastjóri

Ungmennafélag Kjalnesinga auglýsir  
eftirfarandi stöður fyrir veturinn 2016-2017

Sundþjálfari
Frjálsíþróttakennari

Þjálfari í boltaíþróttum 
Leiklistakennari

Sjá nánari upplýsingar á UMFK.is

Umsóknafrestur er til 15. júlí 2016.

Starfssvið
• Umsýsla með styrkveitingum miðstöðvarinnar 

innanlands og utan; móttaka umsókna, skráning, 
afgreiðsla, bréfaskipti, samningagerð, umsjón  
með greiðslum og fleira.

• Umsjón með kynningarmálum, þar  
á meðal heimasíðu og gerð fréttabréfa.

• Samskipti við stjórn, ráðuneyti, innlenda  
og erlenda samstarfsaðila.

• Almenn skrifstofustörf og ýmis verkefni  
sem miðstöðin annast.

Æskileg menntun, reynsla og færni
• Háskólamenntun og reynsla sem nýtist í starfi
• Mjög góð íslenskukunnátta
• Góð færni í ritvinnslu-, reikni- og vefforritum
• Þekking, innsýn og áhugi á bókmenntum
• Nákvæmni, frumkvæði og metnaður 
• Góð skipulagshæfni
• Reynsla og hæfni í miðlun upplýsinga  
• Reynsla af erlendu samstarfi
• Góð kunnátta í ensku og Norðurlandamáli
• Lipurð í mannlegum samskiptum 

Laun samkvæmt gildandi kjara samningi fjármálaráðherra 
og viðkomandi stéttarfélags. Umsóknarfrestur er til og 
með 27. júní 2016. 

Senda skal starfsferilskrá og kynningarbréf (1 bls) þar 
sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningi 
fyrir hæfni viðkomandi í starfið, á netfangið islit@islit.is, 
merkt verkefnastjóri. 

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu liggur fyrir. Gert er ráð fyrir að verkefnastjóri 
taki til starfa í ágúst.  

Nánari upplýsingar veitir stjórnarformaður,  
Hrefna Haraldsdóttir, hrefna@islit.is

Hlutverk Miðstöðvar íslenskra bókmennta er samkvæmt 
lögum að styrkja útgáfu bóka á íslensku, styðja við og 
styrkja þýðingar og kynningu á íslenskum bókmenntum 
erlendis og efla bókmenningu hér á landi. 

Miðstöð íslenskra 
bókmennta 
auglýsir laust starf 
verkefnastjóra

DEILDARSTJÓRI INNVIÐA 
Marel óskar eftir að ráða deildarstjóra innviða fyrir vöruþróun Marel á Íslandi. Starfsmenn innviðadeildar sjá um 
að þróa og styðja við tæki og tól til nota í vöruþróun, þróa og viðhalda bestu starfsvenjum, koma á og styðja við 
tengingar við aðrar deildir og taka þátt í alþjóðlegum samræmingarverkefnum. 

Deildarstjóri innviða heyrir undir vöruþróunarstjóra og ber ábyrgð á þremur teymum; framleiðslutækniteymi, 
hugbúnaðar- og raftækniteymi og structural- og handbókarteymi. 

Marel er alþjóðlegt hátæknifyrirtæki með hátt í 4600 starfsmenn, þar af 500 á Íslandi. Fyrirtækið er 
brautryðjandi á heimsvísu í þróun og framleiðslu tækja og hugbúnaðar fyrir matvælaiðnað. Við leggjum 
ríka áherslu á nýsköpun og framþróun í öllu okkar starfi. Þess vegna viljum við ráða til okkur öflugar konur 
og karla sem hafa áhuga á að mæta nýjum og spennandi áskorunum á hverjum degi. Starfsumhverfið 
er fjölskylduvænt, vinnutíminn er sveigjanlegur, félagslífið gott, lögð er áhersla á heilsueflingu starfsfólks 
m.a. með góðu mötuneyti og framúrskarandi íþróttaaðstöðu.

Hæfniskröfur:
Umsækjendur verða að: 
•  Búa yfir hæfni til að ná fram og skilja þarfir      
   vöruþróunarteyma og til að byggja upp faglegt       
   sérþekkingarumhverfi.  
•  Hafa ánægju af að vera í forystu fyrir teymi og vinna með   
   öðrum í samstilltum hópi. 
•  Eiga auðvelt með samskipti við innri viðskiptavini og  
   hagsmunaaðila.

•  Hafa að lágmarki 5 ára starfsreynslu af að leiða   
    teymi með góðum árangri.
•  Hafa háskólamenntun og tæknilegan bakgrunn.
•  Búa yfir skipulagshæfni, hugmyndaauðgi og   
   eiga auðvelt með að aðlagast breytingum.
•  Nálgast öll verkefni með jákvæðu hugarfari      
   og metnaði til að gera enn betur og stuðla að   
   framförum hjá fyrirtækinu.

Umsóknarfrestur er til  26. júní. Einungis er tekið á móti umsóknum á marel.is/störf. Nánari upplýsingar um starfið veitir 
Guðbjörg Heiða Guðmundsdóttir, gudbjorg.gudmundsdottir@marel.com í síma 563-8122. 

„Það er ótrúlega gaman að kynnast 
Marel tækjabúnaði frá hinum ýmsu 
sjónarhornum, allt frá hönnun 
og framleiðslu til söluferla og 
markaðsgreininga, með þarfir 
viðskiptavinarins í huga.“

Kristín Líf Valtýsdóttir vélaverkfræðingur 
í vöruþróun, húmoristi og heilsufrík.

ERT ÞÚ ÞESSI

SÖLUMAÐUR /  
VERKEFNASTJÓRI

SEM VIÐ LEITUM AÐ?

byko.is

fagmennska 
dugnaður  

lipurð  
traust

STARFSSVIÐ  
Starfið á sölu- og markaðssviði felur í sér tilboðsgerð, sölu 
og ráðg jöf á sérlausnum í bygginagavörum til verktaka og 
annarra aðila auk samskipta við birg ja erlendis. 
HÆFNISKRÖFUR 
Við leitum að öflugum einstaklingi með ríka þjónustulund og hæfni  
í mannlegum samskiptum sem býr yfir menntun sem nýtist í starfi.

Góð tölvukunnátta er æskileg, þekking og notkun  
á teikniforritum eins og Autocad er kostur.

Viðkomandi verður að hafa metnað til að takast á við krefjandi  
verkefni í spennandi umhverfi ásamt því að búa yfir stundvísi,  
jákvæðni og heiðarleika.

Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um. 

Nánari upplýsingar veitir Eggert Kristinsson, framkvæmdastjóri  
sölu- og markaðssviðs, eggert@byko.is eða Árni Reynir Alfredsson 
markaðsstjóri, arnireynir@byko.is

Sótt er um á www.byko.is og umsóknarfrestur er til 20. júní
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Steypustöðin óskar eftir starfsmönnum í eftirfarandi störf

Flotastýring
Um er ræða starf í stjórnstöð Steypustöðvarinnar sem felst í 
stýringu og skipulagningu á  tækjaflota félagsins, skráningu í 

framleiðslukerfi, móttöku pantana o.fl.

Æskilegt er að viðkomandi hafi þekkingu og/eða reynslu til að 
geta leyst ofangreind verkefni, unnið með tölvur, sé góður í 

mannlegum samskiptum og geti unnið undir álagi
Stjórnstöð Steypustöðvarinnar er staðsett á  

Malarhöfða í Reykjavík.

Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um starfið.

Tekið er á móti umsóknum og nánari upplýsingar veittar á 
netfangið anna@steypustodin.is

Umsóknarfrestur er til 19.júní n.k.

Steypubílstjórar/afleysingar
Óskum eftir að ráða steypubílstjóra til afleysingar. Um getur 

verið að ræða afleysingu frá einum mánuði til þriggja mánaða. 
Þá er einnig möguleiki á framtíðarstarfi sé þess óskað.

Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um starfið.
Umsóknarfrestur er til 19.júní n.k.

Tekið er á móti umsóknum og nánari upplýsingar veittar á 
netfangið   jonat@steypustodin.is

Borgarholtsskóli er fjölbreyttur, framsækinn og skapandi skóli sem 
leggur áherslu á að allir fái nám við sitt hæfi. Boðið er upp á margar 
námsleiðir; í bóknámi, listnámi, iðnnámi og starfsnámi. 
Einkunnarorð Borgarholtsskóla eru: agi, virðing, væntingar.

Laus störf sérkennara og 
stuðningsfulltrúa

Etirtalin störf eru laus til umsóknar hjá Borgarholtsskóla 
skólaárið 2016-2017:
•	Sérkennari	á	sérnámsbraut,	50%	staða
•	Stuðningsfulltrúi	á	sérnámsbraut,	50%	staða

Ráðning og kjör: Laun eru í samræmi við kjarasamninga 
stéttar félaga og stofnanasamning Borgarholtsskóla.  
Ekki þarf að sækja um á sérstöku umsóknareyðublaði en í 
umsókn þarf að greina frá menntun, fyrri störfum og öðru því 
sem umsækjandi telur að máli skipti.

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

Sakavottorð fylgi umsókn.

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

Upplýsingar um störfin veitir Guðmundur Þórhallsson, 
kennslustjóri, s. 820 5855. 

Umsóknir ásamt fylgigögnum berist í tölvupósti til Inga Boga Boga-
sonar, setts skólameistara, ingibogi@bhs.is, fyrir	24.	júní	2016.

Skólameistari

ORKA NÁTTÚRUNNAR 
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is

Umsóknarfrestur:

Til og með 27. júní 2016

Farið verður með allar

umsóknir sem trúnaðarmál.

Starfs- og ábyrgðarsvið:

• Leiðsögn hópa um jarðhitasýninguna 

• Kynning á starfsemi fyrirtækisins og orkunýtingu á Íslandi

• Umsjón með bókunum gesta

• Önnur störf við gestamóttökuna s.s. í kaffi  húsi og

 minjagripaverslun

Menntunar- og hæfnikröfur:

• Rík þjónustulund

• Hæfni í samskiptum og öryggi í framkomu

• Gott vald á íslensku og ensku

• Önnur tungumálakunnátta er mikill kostur, sérstaklega 

 þýska

• Áhugi á og reynsla af ferðaþjónustu kostur

Orka náttúrunnar leitar að áhugasömum og þjónustulunduðum liðsmönnum í fjölbreytt teymi sem sér um móttöku gesta á jarðhitasýningu 

ON á Hellisheiði. Starfi ð felur í sér tækifæri til að taka á móti fólki alls staðar frá og kynna það fyrir sérstöðu Íslands í nýtingu jarðhita.

Orka náttúrunnar framleiðir 
og selur rafmagn til allra 

landsmanna á samkeppnishæfu 
verði. Við viljum nýta auðlindir 

af ábyrgð og nærgætni og bæta 
lífsgæðin í nútíð og framtíð.

Kraftmesta sýning landsins
– Ertu ON?

Um framtíðarstarf er að ræða og æskilegt að umsækjendur geti hafi ð störf um miðjan ágúst. Umsókn um starfi ð þarf að fylgja starfsferilskrá 

og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar. Nánari upplýsingar veitir Ásdís Eir Símonardóttir, mannauðssérfræðingur 

- starf@on.is. Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Hjá ON er jákvæður starfsandi sem einkennist af sterkri liðsheild, uppbyggilegum skoðanaskiptum og virðingu í samskiptum.

Við hvetjum jafnt konur og menn til að sækja um starfi ð. 

Við finnum rétta  
einstaklinginn í starfið

www.capacent.is 

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



STA R F S STÖ Ð :
K E F LAVÍKUR –O G REY KJ AVÍKU RFLUGVÖ LLUR

U M S Ó K N A R F R E ST U R :
22.  JÚNÍ  2016

U M S Ó K N U M  S K A L  S K I L A Ð  I N N  Á  R A F R Æ N U  F O R M I
ISAVIA. IS/ATVINNA

V I L T  Þ Ú  V E R A  H L U T I  
A F  G Ó Ð U  F E R Ð A L A G I ?
V I Ð  E I G U M  V O N  Á  Y F I R  6  M I L L J Ó N U M  F A R Þ E G A  Í  Á R  
O G  VA N TA R  L I Ð S A U K A  T I L  A Ð  TA K A  V E L  Á  M Ó T I  Þ E I M

D E I L D A R S T J Ó R I  U M H V E R F I S D E I L D A R  
Á  K E F L A V Í K U R F L U G V E L L I

V E R K E F N A S T J Ó R I
Á  V E R K E F N A S T O F U  

V E R K E F N A S T J Ó R I  R A F M A G N S K E R F A  
Á  K E F L A V Í K U R F L U G V E L L I

V E R K E F N A S T J Ó R I  
U M H V E R F I S M Á L A  

Við leitum að kraftmiklum stjórnanda með framúrskarandi þekkingu  
á umhverfismálum. Gerð er krafa um háskólamenntun sem nýtist í starfi,  
svo sem umhverfisverkfræði, umhverfisfræði eða jarðfræði. Reynsla af  
verkefnastjórnun, vinnu við mat á umhverfisáhrifum og umhverfis-
stjórnunarkerfum er mikilvæg, ásamt getu til þess að taka frumkvæði.

Starfssvið

•  Stjórnun og stefnumótun umhverfismála fyrir Keflavíkurflugvöll 

•  Innleiðing umhverfisstefnu Isavia á Keflavíkurflugvelli

•  Umsjón með mati á umhverfisáhrifum framkvæmda og fjárfestinga

•  Gagnaöflun og eftirlit

•  Samstarf og samráð við haghafa flugvallarins og stjórnvöld

•  Skýrslu- og kynningagerð

Við leitum að öflugum verkefnastjóra með háskólamenntun sem nýtist  
í starfi og haldbæra reynslu af verkefnastjórnun. Viðkomandi vinnur  
náið með forstöðumanni verkefnastofu við innleiðingu á hugmyndafræði 
verkefnastjórnunar hjá fyrirtækinu. Skipulagshæfni, frumkvæði  
og nákvæmni í vinnubrögðum eru mikilvægir kostir, sem og góð færni  
í mannlegum samskiptum.

Starfssvið

•  Almenn stjórnun verkefna, s.s. undirbúningur, skipulagning, 
áætlanagerð, eftirlit og eftirfylgni 

•  Fræðsla og stuðningur við aðra verkefnastjór 

•  Utanumhald og þróun verkefnaskrár fyrirtækisins, sem er í SharePoint

•  Samskipti við innri og ytri viðskiptavini

Við leitum að reyndum verkefnastjóra með menntun á sviði rafmagns- 
verkfræði, rafmagnstæknifræði, raffræði eða sambærilega menntun  
sem nýtist í starfi.  

Starfssvið

•  Verkefnastýring rafverktaka 

•  Úttektir og gerð verk-, kostnaðar og framkvæmdaáætlana 

•  Skýrslugerð, gagnasöfnun og úrvinnsla

•  Umsjón með verkbókhaldi framkvæmda

•  Samskipti við hönnuði og birgja

•  Útboðslýsingar / útboðsgerð

•  Utanumhald teikninga

•  Samskipti við yfirvöld og leyfisumsóknir

•  Innkaup og samþykktir reikninga

Við leitum að öflugum verkefnastjóra með háskólamenntun sem nýtist  
í starfi og reynslu af verkefnastjórnun. Reynsla af vinnu við mat á umhverfis-
áhrifum, rekstri og innleiðingu umhverfisstjórnunarkerfa er kostur, sem  
og þekking á flugtengdum rekstri. Verkefnastjórinn mun starfa þétt með  
umhverfisfulltrúum starfsstöðva og deildarstjóra umhverfismála 
Keflavíkurflugvallar.

Starfssvið

•  Samræming og utanumhald umhverfisverkefna 

•  Innleiðing og rekstur umhverfisstjórnunarkerfis, 
þ.m.t. innri úttektir og útgáfa skjala 

•  Skýrslugjöf og kynningar fyrir hagsmunaðila 

•  Samskipti við innlenda og erlenda aðila varðandi 
vottanir á sviði umhverfismála

•  Samræming markmiða, mælinga og gæði  
umhverfisþátta allra starfsstöðva

•  Þátttaka í eflingu umhverfisvitundar starfsmanna

I N N K A U P A F U L L T R Ú I  
Á  K E F L A V Í K U R F L U G V E L L I

Við leitum að ábyrgum og heiðarlegum starfskrafti með haldgóða reynslu  
af innkaupum í stóru eða meðalstóru fyrirtæki. Reynsla af tollskýrslugerð  
er æskileg, sem og sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð.

Starfssvið

•  Umsjón innkaupa fyrir Keflavíkurflugvöll og aðstoð 
við innkaup annarra sviða

•  Umsjón og undirbúningur verðkannana

•  Samskipti við birgja

•  Gerð tollskýrslna

•  Eftirlit og ráðgjöf vegna innkaupa

•  Umsjón innkaupaheimilda

Isavia rekur öflugt net flugvalla á Íslandi og flugleiðsöguþjónustu á einu stærsta flugstjórnarsvæði heims.  
Hjá Isavia og dótturfélögum vinnur samhentur hópur sem telur um 1.200 manns. Okkar markmið er að vera  
hluti af góðu ferðalagi allra þeirra sem fara um flugvelli okkar og flugstjórnarsvæði.

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



STA R F S STÖ Ð :
KEFLAVÍKUR –OG REYKJAVÍKURFLUGVÖLLUR

U M S Ó K N A R F R E ST U R :
22.  JÚNÍ  2016

U M S Ó K N U M  S K A L  S K I L A Ð  I N N  Á  R A F R Æ N U  F O R M I
ISAVIA . IS /ATV INNA

V I L T  Þ Ú  V E R A  H L U T I  
A F  G Ó Ð U  F E R Ð A L A G I ?
V I Ð  E I G U M  V O N  Á  Y F I R  6  M I L L J Ó N U M  F A R Þ E G A  Í  Á R  
O G  VA N TA R  L I Ð S A U K A  T I L  A Ð  TA K A  V E L  Á  M Ó T I  Þ E I M

D E I L D A R S T J Ó R I  U M H V E R F I S D E I L D A R  
Á  K E F L A V Í K U R F L U G V E L L I

V E R K E F N A S T J Ó R I
Á  V E R K E F N A S T O F U  

V E R K E F N A S T J Ó R I  R A F M A G N S K E R F A  
Á  K E F L A V Í K U R F L U G V E L L I

V E R K E F N A S T J Ó R I  
U M H V E R F I S M Á L A  

Við leitum að kraftmiklum stjórnanda með framúrskarandi þekkingu  
á umhverfismálum. Gerð er krafa um háskólamenntun sem nýtist í starfi,  
svo sem umhverfisverkfræði, umhverfisfræði eða jarðfræði. Reynsla af  
verkefnastjórnun, vinnu við mat á umhverfisáhrifum og umhverfis-
stjórnunarkerfum er mikilvæg, ásamt getu til þess að taka frumkvæði.

Starfssvið

•  Stjórnun og stefnumótun umhverfismála fyrir Keflavíkurflugvöll 

•  Innleiðing umhverfisstefnu Isavia á Keflavíkurflugvelli

•  Umsjón með mati á umhverfisáhrifum framkvæmda og fjárfestinga

•  Gagnaöflun og eftirlit

•  Samstarf og samráð við haghafa flugvallarins og stjórnvöld

•  Skýrslu- og kynningagerð

Við leitum að öflugum verkefnastjóra með háskólamenntun sem nýtist  
í starfi og haldbæra reynslu af verkefnastjórnun. Viðkomandi vinnur  
náið með forstöðumanni verkefnastofu við innleiðingu á hugmyndafræði 
verkefnastjórnunar hjá fyrirtækinu. Skipulagshæfni, frumkvæði  
og nákvæmni í vinnubrögðum eru mikilvægir kostir, sem og góð færni  
í mannlegum samskiptum.

Starfssvið

•  Almenn stjórnun verkefna, s.s. undirbúningur, skipulagning, 
áætlanagerð, eftirlit og eftirfylgni 

•  Fræðsla og stuðningur við aðra verkefnastjór 

•  Utanumhald og þróun verkefnaskrár fyrirtækisins, sem er í SharePoint

•  Samskipti við innri og ytri viðskiptavini

Við leitum að reyndum verkefnastjóra með menntun á sviði rafmagns- 
verkfræði, rafmagnstæknifræði, raffræði eða sambærilega menntun  
sem nýtist í starfi.  

Starfssvið

•  Verkefnastýring rafverktaka 

•  Úttektir og gerð verk-, kostnaðar og framkvæmdaáætlana 

•  Skýrslugerð, gagnasöfnun og úrvinnsla

•  Umsjón með verkbókhaldi framkvæmda

•  Samskipti við hönnuði og birgja

•  Útboðslýsingar / útboðsgerð

•  Utanumhald teikninga

•  Samskipti við yfirvöld og leyfisumsóknir

•  Innkaup og samþykktir reikninga

Við leitum að öflugum verkefnastjóra með háskólamenntun sem nýtist  
í starfi og reynslu af verkefnastjórnun. Reynsla af vinnu við mat á umhverfis-
áhrifum, rekstri og innleiðingu umhverfisstjórnunarkerfa er kostur, sem  
og þekking á flugtengdum rekstri. Verkefnastjórinn mun starfa þétt með  
umhverfisfulltrúum starfsstöðva og deildarstjóra umhverfismála 
Keflavíkurflugvallar.

Starfssvið

•  Samræming og utanumhald umhverfisverkefna 

•  Innleiðing og rekstur umhverfisstjórnunarkerfis, 
þ.m.t. innri úttektir og útgáfa skjala 

•  Skýrslugjöf og kynningar fyrir hagsmunaðila 

•  Samskipti við innlenda og erlenda aðila varðandi 
vottanir á sviði umhverfismála

•  Samræming markmiða, mælinga og gæði  
umhverfisþátta allra starfsstöðva

•  Þátttaka í eflingu umhverfisvitundar starfsmanna

I N N K A U P A F U L L T R Ú I  
Á  K E F L A V Í K U R F L U G V E L L I

Við leitum að ábyrgum og heiðarlegum starfskrafti með haldgóða reynslu  
af innkaupum í stóru eða meðalstóru fyrirtæki. Reynsla af tollskýrslugerð  
er æskileg, sem og sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð.

Starfssvið

•  Umsjón innkaupa fyrir Keflavíkurflugvöll og aðstoð 
við innkaup annarra sviða

•  Umsjón og undirbúningur verðkannana

•  Samskipti við birgja

•  Gerð tollskýrslna

•  Eftirlit og ráðgjöf vegna innkaupa

•  Umsjón innkaupaheimilda

Isavia rekur öflugt net flugvalla á Íslandi og flugleiðsöguþjónustu á einu stærsta flugstjórnarsvæði heims.  
Hjá Isavia og dótturfélögum vinnur samhentur hópur sem telur um 1.200 manns. Okkar markmið er að vera  
hluti af góðu ferðalagi allra þeirra sem fara um flugvelli okkar og flugstjórnarsvæði.

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi



Læknisfræðileg myndgreining (Röntgen Domus) 
auglýsir stöðu læknaritara lausa til umsóknar

Um er að ræða 80% starf á líflegum og skemmtilegum 
vinnustað þar sem samheldinn og þéttur hópur starfsmanna 
vinnur að sameiginlegu markmiði.
Reynsla af læknaritun og löggilding læknaritara er kostur. 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst eða eftir 
samkomulagi.

Umsókn og frekari upplýsingar sendist á á netfangið  
ragga@rd.is. Umsóknarfrestur er til og með 20.júní nk.

Röntgen Domus | Sími 551-9333 – www.rd.is

Við leitum að sölumanni/bílstjóra í útkeyrslu. Kynningar,  
lagervinna og afgreiðsla eru einnig hluti af þessum störfum.  
Viðkomandi þarf  helst að vera eldri en 25 ára, snyrtilegur með 
ljúfa framkomu, vera nákvæmur og eiga auðvelt með mannleg 
samskipti. 

Vinnutími er að mestu frá 09-17, en er stundum teygjanlegur. 
Vinsamlegast sendið umsóknir á sgunnbj@simnet.is merktar 
,,Bílstjóri-0906“ 

Snyrtivöruheildssala  
leitar eftir samviskusömu 
og áreiðanlegu starfsfólki

Óskar eftir að ráða einstakling til starfa á verkstæði 
við smíðar. Starfið er fólgið í allri smíði og frágangi 
á gluggum, hurðum og öðru tengdu. 

Hæfniskröfur:
• Sveinspróf í trésmíði er kostur en ekki skilyrði.
• Reynsla af smíðavinnu á verkstæði æskileg.
• Sjálfstæð vinnubrögð og gott frumkvæði.

Upplýsingar í síma 565 4123

Hurðir og gluggar
Kaplahrauni Hafnarfirði

DO YOU LOVE CLEANING? 

FAGMENNSKA 
ÞJÓNUSTULUND
HEIÐARLEIKI

AÞ-Þrif wants to hire for: 

■  General cleaning ■  Window cleaning
■  Building cleaning ■  Cleaning at Keflavík Airport

We need punctual and efficient individuals, 
between the age of 20–40 years old with driving 
license and no criminal record. 

Must speak icelandic or english.

If you are interested, please apply via 
www.ath-thrif.is or email: gerda@ath-thrif.is

Við stækkum og styrkjum hópinn

PwC er framsækið og traust fyrirtæki á sviði endurskoðunar, reikningsskila, fyrirtækjaráðgjafar og skatta- og lögfræðiráð gjafar. 
Félagið er íslenskt en er jafnframt hluti af alþjóðlegu neti PwC sem er eitt það stærsta sinnar tegundar í heiminum. PwC á 
Íslandi   hefur starfað í meira en 90 ár og er með starfsstöðvar í Reykjavík, á Selfossi, Hvolsvelli, Húsavík og Akureyri.

Við leitum eftir að stækka okkar frábæra hóp á endurskoðunarsviði. Umsækjendur þurfa að vera jákvæðir,  
hafa frumkvæði og vinna vel í hóp. Við óskum eftir:

a)  Löggiltum endurskoðanda til starfa á endurskoðunarsviði PwC. 
 Menntunar- og hæfniskröfur: Löggildingarpróf í endurskoðun.

b)  Starfsfólki á endurskoðunarsviði sem hefur reynslu við að starfa við endurskoðun og uppgjör.
 Menntunar- og hæfniskröfur: Háskólamenntun og reynsla sem nýtist í starfi.

c)  Nemum í löggildingu í endurskoðun. Við leitum eftir fólki sem er í meistaranámi eða hefur lokið  
 meistaranámi og stefna á löggildingu í endurskoðun. 
 Menntunar- og hæfniskröfur: Háskólamenntun í viðskiptafræði og eða vera skráð  í meistaranám í  
 reikningshaldi og endurskoðun.

Umsóknarfrestur er til 23. júní 2016 og skal senda umsóknir til Báru Traustadóttur á netfangið  
storf@pwc.is. Umsóknin skal bera með sér um hvaða starf er verið að sækja og henni skal fylgja  
ferilskrá þar sem tilgreint er um nám og fyrri störf ásamt upplýsingum um meðmælendur.

Öllum umsóknum verður svarað.

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 í útkeyrslu á vörum fyrirtækisins.

Steypubílstjóri
Starf steypubílstjóra felst í útkeyrslu á steypu til viðskiptavina. 

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

Útkeyrslubílstjóri
Starf útkeyrslubílstjóra felst í að flytja vörur fyrirtækisins til 
viðskiptavina. Útkeyrslubílar eru útbúnir krönum. 

Vinsamlegast sendið umsóknir og ferilskrá á Ásbjörn I. Jóhannes-
son, sölustjóra, á netfangið asbjorn@bmvalla.is

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

Umsóknarfrestur er til 17. júní. 

Afgreiðsla 
og símsvörun
Óskum eftir starfskrafti í 50 % starf í 
afgreiðslu og sölu á heitum pottum.

Öllum umsóknum verður svarað og fullum trúnaði 
heitið. Umsóknir skulu sendar á netfangið:  
info@trefjar.is

Trefjar ehf. er leiðandi í framleiðslu 
plastbáta og heitra potta á Íslandi  

Trefjar ehf.
Óseyrarbraut 29, 220 Hafnarfirði
sími: 550-0100
pottar@trefjar.is

www.trefjar.is
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Laust starf til umsóknar !
Leitum að hæfileikaríkum starfskrafti 

á þjónustuverkstæði okkar.

BÍLASMIÐURINN HF 
Bíldshöfði 16.    Sími : 5672330,  

bilasmidurinn@bilasmidurinn.is

Grunnskólinn á Þórshöfn 
auglýsir eftir sérkennara

 
Lykilorð okkar í Grunnskólanum á Þórshöfn eru vinsemd, 
virðing, vellíðan og virkni og  þessi gildi leggjum við rækt 
við og leitumst við að uppfylla. Starfsfólk skólans hefur 
sinnt     fjölbreyttu þróunarstarfi á liðnum árum og leggur 
áherslu á virkni og hlutdeild allra í skólabragnum.  Áherslan 
er í skólastarfinu er á einstaklingsmiðað nám, fjölbreytta 
kennslu hætti, eflingu læsis, félagsfærni (ART) og samvinnu 
alls skólasamfélagsins, jafnt nemenda sem fullorðinna. 
 
Við óskum eftir sérkennara sem tilbúinn er til þess að vinna    
með í kennarateymum og  sinna fjölbreyttum verk efnum 
sem lúta að uppbyggingu sérkennslu við skólann og þróun 
hennar eftir hugmyndafræði skóla án aðgreiningar.

Viðkomandi skal hafa kennsluréttindi í grunnskóla og lokið 
námi í sérkennslufræðum.Laun fara eftir kjara samningi KÍ 
og sveitarfélaganna. 
Umsóknarfrestur er til 20. júní 2016 og skulu umsóknir sendar 
rafrænt til skólastjóra; ingveldur@thorshafnarskoli. Frekari 
upplýsingar veitir skólastjóri í síma 8526264 eða í tölvupósti.

Kennari og stuðningsfulltrúi óskast í 

Bláskógaskóla Reykholti

Laus er til umsóknar 80%-100% staða umsjónarkennara 
yngsta stigs. 
• Kennsluréttindi á grunnskólastigi.
• Hæfni í mannlegum samskiptum og áhugi á teymisvinnu.

Áherslur skólans eru á teymiskennslu og fjölbreytta 
kennslu hætti og starfa umsjónarkennarar yngsta stigs 
saman í teymi. 

Stuðningsfulltrúa vantar í 50% starfshlutfall.  
Vinnutími frá kl. 10 alla virka daga. Helstu verkefni eru 
gæsla í hádegi og frímínútum og stuðningur við nem
endur með sérþarfir.

Í Bláskógaskóla í Reykholti eru rúmlega 70 nemendur 
í 1.10. bekk. Laun eru skv. kjarasamningi KÍ og LN.  
Umsækj endur þurfa að hafa hreint sakavottorð.

Nánari upplýsingar veitir Kristín Hreinsdóttir, skólastjóri, í 
síma 480 3020 eða 898 5642.

Umsóknarfrestur er til 20. júní 2016.

Hair & beauty Salon

SALOn ritz
Þverholt 18 • Sími: 552-2460

Snyrtistofa á frábærum stað í hjarta Reykjavíkur 
er með góða aðstöðu til leigu fyrir snyrtifræðinga, 

nuddara, förðunarfræðinga og fótaaðgerðafræðinga. 

Upplýsingar veitir Helga í síma 895-9824 
eða helga@salonritz.is

Hair & beauty Salon

SALOn ritz
Þverholt 18 • Sími: 552-2460

Hárgreiðslustofa óskar eftir sveini 
eða meistara.

Stólaleiga eða starf er í boði.  

Upplýsingar veitir Helga í síma 895-9824 
eða helga@salonritz.is

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.

Fiskvinnslufyrirtæki á Vest�örðum óskar eftir að ráða vigtarmann til starfa.
Vinnutími er frá kl. 07:00/08:00 til kl. 15:00/16:00.

Vigtarmaður/Verkstjóri

Hæfniskröfur

· Löggilt vigtarréttindi æskileg
· Rík hæfni í mannlegum samskiptum

· Metnaður og dugnaður
· Stjórnunarhæfileikar

Starfið er fólgið í endurviktun afla sem tekinn er í vinnslu í frystihúsi fyrirtækisins
ásamt verkstjórn.

Gott húsnæði fylgir starfinu. 

Ritari óskast 1/2 daginn
Rótgróin fasteignamiðlun leitar að ritara til starfa frá kl. 
13-17 virka daga. Starfið felst í afgreiðslu viðskiptavina, 
símsvörun, skjalavinnslu og almennum ritarastörfum.  
Viðkomandi þarf að vera sjálfstæður í vinnubrögðum, hafa 
góða þjónustulund, vera stundvís og geta hafið störf sem 
fyrst. Söluhæfileikar er kostur. Áhugasamir sendið inn 
svar á box@frett.is merkt ,,Ritari-1106“
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Starfssvið
• Samskipti og upplýsingagjöf til starfsmanna um 

kjara- og réttindamál
• Þátttaka í mánaðarlegri launavinnslu
• Greiningar og úrvinnsla tölfræðilegra upplýsinga
• Þátttaka í áætlanagerð
• Virk þátttaka í fjölbreyttum verkefnum 

mannauðsdeildar

Menntunar- og hæfnikröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Þekking og reynsla af launasetningu, launavinnslu 

og kjaramálum

• Reynsla og þekking á úrvinnslu og framsetningu 
tölfræðilegra gagna

• Mjög góð tölvufærni
• Þekking á H3 launakerfi og Bakverði 

tímaskráningarkerfi kostur
• Góð íslensku- og enskukunnátta 

Eiginleikar
• Færni í mannlegum samskiptum
• Sjálfstæði, öguð vinnubrögð og metnaður   

til að ná árangri
• Geta til að vinna undir álagi

> Sérfræðingur í mannauðsdeild

Umsóknarfrestur er til og með 19. júní nk.

 Einungis er tekið á móti umsóknum á vef Samskipa www.samskip.is. Umsækjendur eru beðnir um að skila þar inn ítarlegri 
ferilskrá ásamt greinargóðu kynningarbréfi sem tilgreinir á skilmerkilegan hátt hvernig umsækjandi uppfyllir kröfur um 
menntun, reynslu, hæfni og eiginleika.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Bára Mjöll Ágústsdóttir mannauðsstjóri Samskipa í póstfanginu 
bara.mjoll.agustsdottir@samskip.com

Samskip eru flutningafyrirtæki með starfsstöðvar víða um heim. Starfsfólk Samskipa býður viðskiptavinum 
faglega ráðgjöf og heildarlausnir á sviði flutninga og flutningatengdrar þjónustu. Við höfum á að skipa 
fjölbreyttum hópi starfsfólks sem vinnur ávallt með frumkvæði, samheldni og þekkingu að leiðarljósi. 
Öryggis- og heilbrigðismál starfsfólks eru í fyrirrúmi og bjóðum við upp á fyrirmyndar vinnuaðstöðu. 



Hönnunarsta›all - GrunnurMosfellsbær

RÉTT LITAMEÐFERÐ MERKIS

MERKI Í LIT
Tákn – 100% Pantone 371
           eða samsvarandi CMYK gildi
Letur – Svart

TÁKN NOTAÐ EINGÖNGU
100% Pantone 371

ÞEGAR PRENTAÐ ER Í EINUM PRENTLIT
Tákn og letur – 100% Pantone 371

Mosfellsbær

Mosfellsbær

Umsóknarfrestur er til 23. júní 2016.

Umsóknir ásamt starfsferilskrá og kynningarbréfi sem greinir frá ástæðu umsóknar og rökstuðningi 
fyrir hæfni í starfið skulu berast á netfangið hulduberg@mos.is. Nánari upplýsingar um starfið er að 
finna á heimasíðu skólans www.hulduberg.is og á heimasíðu Mosfellsbæjar en auk þess veitir Þuríður 
Stefánsdóttir, leikskólastjóri og Guðrún Viktorsdóttir aðstoðarleikskólastjóri nánari upplýsingar í síma 
586 8170 eða í  farsíma 867 0727. Um framtíðarstarf er að ræða. Öllum umsóknum verður svarað. 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands 
vegna Félags leikskólakennara. 
Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um starfið.

Þverholti 2 • 270 Mosfellsbær • Sími 525 6700 • mos@mos.is • www.mos.is

Virðing – jákvæðni – framsækni – umhyggja

MOSFELLSBÆR AUGLÝSIR LAUST STARF DEILDARSTJÓRA Á LEIKSKÓLANUM HULDUBERGI

Leikskólinn Hulduberg var opnaður árið 1999 og eru sex deildir á leikskólanum. Þar eru um 120  börn á aldrin um 
2- 4ra ára og er aldursblöndun á öllum deildum. Leikskólinn er staðsettur á vestursvæði í Mosfellsbæ við  
Lágafellsskóla og sundlaug íþróttamiðstöðvar Lágafells.  Börnin og velferð þeirra eru í forgangi í öllu starfi  
leikskólans. Aðrar áherslur er umhverfismennt og að njóta og nýta náttúruleg gæði.

Mosfellsbær er öflugt og framsækið sveitarfélag þar sem gildin virðing, jákvæðni, framsækni og umhyggja eru 
leiðarljós starfsmanna í daglegu starfi. Deildarstjóri á leikskólanum Huldubergi er ráðinn af leikskólastjóra 
skólans.

Menntunar- og hæfnikröfur:
- Menntun sem nýtist í starfi er skilyrði, leikskólakennaramenntun er æskileg.
- Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum með ungum börnum er æskileg.
- Frumkvæði í starfi og faglegur metnaður er skilyrði
- Starfið krefst mikillar færni í samskiptum.
- Sjálfstæði, lausnamiðuð hugsun og skipulögð vinnubrögð eru æskileg.

Deildarstjóri á leikskólanum Huldubergi

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Sérkennari og stuðningsfulltrúi Borgarholtsskóli Reykjavík 201606/837
Sálfræðingur Ríkislögreglustjóri Reykjavík 201606/836
Umsjónarmaður sundlaugar Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201606/835
Starfsmaður Landspítali, sjúkrahúsapótek Reykjavík 201606/834
Verkefnastjóri Miðstöð íslenskra bókmennta Reykjavík 201606/833
Lyfjatæknir Landspítali, sjúkrahúsapótek Reykjavík 201606/832
Heilsugæslulæknir Heilsugæslan Sólvangi Hafnarfjörður 201606/831
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Efstaleiti Reykjavík 201606/830
Hjúkrunarfræðingur Sjúkrahúsið á Akureyri, geðdeild Akureyri 201606/829
Hagfræðingur Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti Reykjavík 201606/828
Sérfræðingur Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti Reykjavík 201606/827
Lögfræðingur Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti Reykjavík 201606/826
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Sólvangi Hafnarfjörður 201606/825
Doktorsnemi Háskóli Íslands, Lífvísindasetur Reykjavík 201606/824
Rekstrar- og fjármálastjóri Verkmenntaskólinn á Akureyri Akureyri 201606/823
Unglæknir/deildarlæknir Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201606/822
Matsveinn eða matráður Fjölbrautaskóli Suðurnesja Reykjanesbær 201606/821
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, vökun Reykjavík 201606/820
Sjúkraliði Landspítali, gjörgæsla og vöknun Reykjavík 201606/819
Sálfræðingur Heilbrigðisstofnun Suðurlands Vestm.eyjar 201606/818
Starfsfólk í aðhlynningu Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201606/817
Sjúkraþjálfari Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201606/816
Sjúkraliðar Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201606/815
Sjúkraflutningamenn Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201606/814
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Patreksfjörður 201606/813
Konrektor Menntaskólinn í Reykjavík Reykjavík 201606/812
Sérfræðingur Innanríkisráðuneyti Reykjavík 201606/811
Sérfræðingur Innanríkisráðuneyti Reykjavík 201606/810
Sérfr. í aðgerðum gegn brotthvarfi Menntaskólinn við Sund Reykjavík 201606/809
Framkvæmdastjóri rekstrarsviðs Íbúðalánasjóður Reykjavík 201606/808
Meðferðaráðgjafar Stuðlar, meðferðarstöð fyrir unglinga Reykjavík 201606/807




















---








Rafnar ehf. bátasmiðja óskar eftir laghentum 
starfsmönnum í framleiðsludeild fyrirtækisins

Plastsmíði og samsetning
Starfssvið:

Smíði plastbáta frá grunni að sjósetningu

Menntunar- og hæfniskröfur:
Iðnmenntun eða starfsreynsla úr iðnaði er kostur
Reynsla af bátasmíði er kostur
Þekking og reynsla af notkun plastefna er kostur
Gott verkvit og samviskusemi er skilyrði

Véladeild

Kerfa- og vélaísetning

Menntunar- og hæfniskröfur:
Iðnmenntun eða starfsreynsla er nauðsynleg
Reynsla af vinnu við rafmagn er nauðsynleg
Reynsla af kerfis- og vélaísetningu er kostur
Gott verkvit og samviskusemi er skilyrði

Umsóknarfrestur er til og með 25. júní nk. 
Áhugasamir eru beðnir um að senda fyrirspurnir 
og/eða umsókn og ferilsskrá á jobs@rafnar.is

www.rafnar.is

Starfssvið:

kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

Stjórnsýslusvið 

· Skjalavörður við Héraðsskjalasafn Kópavogs 

Leikskólar

· Aðstoðar matráður í leikskólann Arnarsmára

· Leikskólakennari í leikskólann Arnarsmára

· Ræsting í leikskólanum Rjúpnahæð

· Deildarstjóri í leikskólann Núp

· Deildarstjóri í leikskólann Kópahvol

Grunnskólar

· Stuðningsfulltrúi í Hörðuvallaskóla

· Skólaliði í Hörðuvallaskóla

· Stuðningsfulltrúi í Kópavogsskóla

· Umsjónarkennari á yngsta stigi í    
 Kópavogsskóla

Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt 
á heimasíðu Kópavogsbæjar, www.kopavogur.
is, þar sem jafnframt má finna fleiri störf og 
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Software Developer
Work in an agile team of developers and testers on extending 
and maintaining the Intelligence Exchange platform. This 
involves object oriented design, coding in Java, and familiarity 
with SQL. You will be collaborating with teams in Iceland, and 
also with developments teams based in other countries.

Vesturhlíð 7, 105 Reykjavík  Tel. +354 525 9100
sabreairlinesolutions.com

Join us in solving the airline  
industry’s biggest data challenges!

Sabre® Iceland is looking for enthusiastic fun-seeking people 

to join its team. You will be working on our flagship product, 

Sabre Intelligence Exchange™, which is the airline industry’s 

first and only real-time data integration and analytics 

platform. The platform serves as the IT foundation to over 50 

airlines around the world, enabling them to build innovative 

apps and optimize their business.

Applications should be submitted at www.intellecta.is. Further information will be provided by Torfi Markússon  
(torfi@intellecta.is) or Ari Eyberg (ari@intellecta.is) at tel 354 511 1225. 

Visit our website at www.sabre.com to learn more about our company. We take pride in providing a work  
environment that fosters innovation, collaboration, healthy work-life balance and a start-up culture.

GÆÐASTJÓRI
Hjá Mjólkursamsölunni starfa rúmlega 

450 starfsmenn á fimm starfsstöðvum 

á landinu þ.e. Reykjavík, Búðardal, 

Akureyri, Egilsstöðum og Selfossi.  

Mjólkursamsalan leggur áherslu á fjöl-

breytta samsetningu starfsfólks hvort 

sem um er að ræða þjóðerni, kynferði, 

menntun, reynslu og aldur. Við ráðn-

ingar veljum við hæfustu einstakling-

ana í starfið með metnað, samvinnu, 

jákvæðni og ábyrgð að leiðarljósi.

Starfs- og ábyrgðarsvið

Gæðastjóri MS á Selfossi ber ábyrgð á rekstri, viðhaldi 
og þróun gæða-, öryggis- og umhverfisstjórnunar-
kerfis á MS Selfossi og MS Reykjavík í samræmi við 
ytri kröfur og stefnu MS. Hann ber faglega ábyrgð 
á öllum störfum rannsóknarstofu þ.m.t. sýnatöku, 
starfsaðferðum og skráningu gagna. 

Nánari upplýsingar

Umsóknarfrestur er til og með 22. júní. 
Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf  
sem fyrst. Til að sækja um störfin þarf að fara á  
https://mjolkursamsalan.rada.is

Nánari upplýsingar um starfið veitir Jón K. Baldurs-
son, gæða- og umhverfisstjóri MS í síma 864-8612. 
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 
Umsjón með ráðningu hefur Inga Guðrún Birgisdóttir 
mannauðsstjóri. 

Hæfniskröfur

• Menntun á sviði raunvísinda s.s. matvælafræði, 
mjólkurtæknifræði eða sambærilegt

• Þekking á matvælavinnslu. Grunnþekking  
á mjólkuriðnaði er æskileg

• Þekking á HACCP. Þekking á matvælaöryggis- 
kerfum t.d. BRC, IFS eða ISO 22000 er æskileg

• Góð þekking á verkefnastjórnun

• Góð almenn tölvukunnátta. Þekking á  
Visio er kostur

• Gott vald á íslensku, talaðri og ritaðri, Vald  
á ensku og/eða norðurlandamáli er kostur

• Sjálfstæði í vinnubrögðum, frumkvæði,  
jákvæðni og góð samskiptahæfni

Mjólkursamsalan (MS) leitar að metnaðarfullum og jákvæðum  
einstaklingi í starf gæðastjóra MS á Selfossi.

www.ms.is

EGILSSTAÐIR
AKUREYRI

BÚÐARDALUR

REYKJAVÍK
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Icewear óskar eftir að ráða vörustjóra til starfa. 
Starfstöð er á aðalskrifstofu í Garðabæ.

Um Icewear: Icewear var stofnað 1972 og starfaði lengst af í ullariðnaði. Á undanförum árum hefur fyrirtækið 
þróað útvistarlínu sem er seld í verslunum í Evrópu og Norður Ameríku undir vörumerkjunum Icewear og Norwear.  
Víkurprjón er nú í eigu fyrirtækisins og framleiðum við þar íslenskt hannaðar ullarvörur. 

Starfssvið

• Verkefnastjórn

• Greiningar og áætlanagerð

• Umsjón með vöruflokkum

• Samskipti við birgja og pantanir

• Önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur

• Reynsla af verslunarstörfum er kostur

• Reynsla af vörustjórn og birgðastýringu er skilyrði

• Frumkvæði og metnaður í starfi

• Hæfni í mannlegum samskiptum

• Tölvu- og enskukunnátta

• Mikill áhugi og reynsla af alhliða útivist og �allgöngum

Vörustjóri í útivistardeild

Umsóknir ásamt ferilskrá skulu berast á rafrænu 
formi á netfangið:
fridrik@icewear.is  merkt „vörustjóri“ fyrir 1. Júlí
Umsóknum er ekki svarað í síma.

Icewear leitar eftir jákvæðu, 

ábyrgðarfullu og kraftmiklu

starfsfólki sem hefur gaman

af mannlegum samskiptum, 

flottri hönnun og sölumennsku

www.icewear.is

Starfsmaður í 
bátaframleiðslu
Óskum eftir starfsmanni til almennra 
verskmiðjustarfa við bátaframleiðslu. Kostur 
ef viðkomandi hefur reynslu af sambærilegum 
störfum.

Öllum umsóknum verður svarað og fullum trúnaði heitið. 
Umsóknir og fyrirspurnir skulu sendar á netfangið:  info@tre�ar.is

Tre�ar ehf. er leiðandi í framleiðslu 
plastbáta og heitra potta á Íslandi  

ÓSEYRARBRAUT 29 • 220 HAFNARFIRÐI  
SÍMI:  550 0100 • FAX:  550 0120  
CLEOPATRA@TREFJAR.IS • WWW.TREFJAR.IS

Múrarar – Múrarar
Óskum eftir mönnum í múrverk.

Múrdeildin ehf
Sigurður H. Sigurðsson múrarameistari

S. 899 2346

Lagerstarf, hlutastarf.
Starfið felst í umsýslu á lager hjá kostfyrirtæki,  

frágangi pantana o.fl. tilfallandi störf.

Umsækjandi þarf að vera reglusamur og stundvís.   
Um sumarstarf er að ræða.   

Fyrirtækið er staðsett í 221 Hafnarfirði.  
Vinsamlega sendið umsóknir á box@frett.is  

merktar ,,Lagerstarf, sumar – 1106“

Starfsmaður á fjárhagssvið
Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins auglýsir  

eftir bókara í fullt starf.

Starfs- og ábyrgðarsvið
•	 Innsláttur	og	merking	fjárhagsbókhalds
•	 Umsjón	með	viðskiptamanna-	og	 
	 lánadrottnabókhaldi
•	 Afstemmingar	og	uppgjör
•	 Reikningagerð
•	 Færsla	innborgana
•	 Innheimta
•	 Ýmis	önnur	verkefni

Menntunar og hæfniskröfur
•	 Reynsla	af	bókhaldsstörfum
•	 Haldbær	menntun	sem	nýtist	í	starfi
•	 Þekking	á	DK	bókhaldskerfi	er	kostur
•	 Góð	kunnátta	í	Excel	er	kostur
•	 Sjálfstæð	og	skipulögð	vinnubrögð	skilyrði
•	 Geta	til	að	vinna	undir	álagi
•	 Góðir	samskiptahæfileikar

Ráðgjafarmiðstöð	landbúnaðarnis	er	ráðgjafarfyrir- 
tæki	í	eigu	bænda	sem	sinnir	landbúnaðarráðgjöf	um	allt	
land.	Starfsemin	er	dreifð	um	landið	á	13	starfsstöðvum.	
Við	bendum	áhugasömum	á	heimasíðu	fyrirtækisins	
www.rml.is þar	sem	sótt	er	um	starfið,	en	þar	er	einnig	
hægt	að	kynna	sér	starfsemina	enn	frekar.

Umsóknarfrestur er til og með 23. júní.  
Nánari upplýsingar veita Karvel L. Karvelsson fram-
kvæmdastjóri klk@rml.is og Berglind Ósk Óðinsdóttir 
boo@rml.is starfsmannastjóri.

Vinsamlega sendið umsókn með starfsferlisskrá 
og upplýsingum um meðmælendur fyrir 20. júní 
til elisabet@epal.is

Epal opnar 
nýja verslun 
á Laugavegi
Við leitum að fagurkerum sem hafa reynslu af afgreiðslu-
störfum, ríka þjónustulund, hæfni í mannlegum samskipt-
um, eru skipulagðir, sjálfstæðir og metnaðarfullir í vinnu-
brögðum. Góð íslensku og enskukunnátta er skilyrði og 
kostur að geta talað þriðja tungumál.

Epal á Laugavegi
- sumarstarf
Við leitum að starfsmanni 
í fullt starf í sumar.
Unnið er eftir vaktakerfi 2-2-3, 
2-3 daga í senn frá kl 10-20, 
með frídögum á milli.

Epal á Laugavegi
- framtíðarstarf
Í sumar er unnið eftir vaktakerfi 
2-2-3, 2-3 daga í senn frá kl 10-20, 
með frídögum á milli.
Vinnutíminn breytist í 10-18 alla 
virka daga í haust ásamt einhverri 
helgarvinnu.

Einnig vantar okkur starfsmann í helgarvinnu 
og mögulega til að aðstoða á álagstímum.
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Fasteignasala - Sölufulltrúi
Óskað er eftir löggiltum fasteignasala eða löggildingar-
nema til sölustarfa hjá traustri og öflugri fasteignasölu. 
Þóknun er afkastatengd en með fastri lágmarksþóknun. 

Gott tækifæri fyrir aðila sem er að afla sér réttinda til að 
starfa með reynslumiklu og duglegu fólki.

 
Umsóknir sendist á box@frett.is merkt  „Sölumaður“

Starfskraftur óskast – Litla kaffistofan
Við leitum af starfsmanni til að fullkomna  

skemmtilegan starfshóp. Litla kaffistofan er líflegur  
vinnustaður.  Hjá okkur er nóg að gera alla daga og til 
okkar koma fullt af skemmtilegum viðskiptavinum. Ef 
þú ert eldri en 50 ára eða hefur gaman að vinna með 

fólki á þeim aldri, við afgreiðslu, þjónustu og  
eldhússtörf þá endilega hafðu samband við okkur. 

Allar frekari upplýsingar eru veittar í síma 659 6676. 

Langar þig að búa í Mývatnssveit?
Jón Ingi Hinriksson ehf er verktakafyrirtæki með aðsetur 
í Mývatnssveit og starfar við almenna jarðvinnu, flutninga 

sem og snjómokstur í nærsveitum.

Við óskum eftir reyndum vélamanni,  
meirapróf kostur en ekki skilyrði. 

Einnig auglýsum við eftir bílstjóra með meirapróf. 
Um er að ræða störf fram á haust og  

er möguleiki á framtíðarstarfi.
Húsnæði í boði eftir samkomulagi, góð laun í boði  

fyrir rétta aðila.

Nánari upplýsingar hjá Jóni Inga í síma 896 4250 eða 
senda umsóknir á bergholt@emax.is. 

Grunnskóli Grindavíkur auglýsir eftir kennurum í eftirtaldar stöður: 

Umsjónarkennari á miðstigi
Íþróttakennari

Umsóknarfrestur er til 20. júní en ráðið er í stöðurnar  
frá 1. ágúst. 
  
Skólinn er heildstæður, einsetinn grunnskóli, með tæplega 
500 nemendur í tveimur starfsstöðvum. Í Grunnskóla  
Grindavíkur er starfað eftir Uppbyggingarstefnunni og lögð 
áhersla á að skapa námsumhverfi  í samráði við foreldra  
þar sem allir eru virkir, að öllum líði vel og allir læri að bera 
virðingu fyrir sjálfum sér, öðrum og umhverfi sínu.    
Í framtíðarsýn skólans kemur fram að skólinn er lærdóms-
samfélag þar sem áhersla er á að allir nemendur hljóti góða 
menntun og fái hvatningu til náms í samræmi við þroska sinn 
og áhuga í öruggu og uppbyggilegu umhverfi.   
Nemendur, starfsfólk og foreldrar eru virkir þátttakendur  
í lærdómssamfélaginu.   
Allur aðbúnaður og umhverfi skólans er til fyrirmyndar.  

Sjá nánar á heimasíðu skólans  
http://www.grindavik.is/grunnskolinn

• Við leitum að einstaklingum með réttindi til kennslu í   
 grunnskóla sem eru metnaðarfullir, og góðir í mannlegum   
 samskiptum, með skipulagshæfileika, eru sveigjanlegir og  
 tilbúnir að leita nýrra leiða í skólastarfi.
• Starfsmenn Grindavíkurbæjar hafa sett sér eftirfarandi  
 gildi sem unnið er eftir í starfsemi bæjarins, þau eru  
 jafnræði, jákvæðni, þekking, framsækni og traust. 

Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um starfið. 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands. 

Umsóknir  skulu berast Grunnskóla Grindavíkur Ásabraut 2, 
240 Grindavík eða sendist á netfangið  
halldorakm@grindavik.is .

Nánari upplýsingar veitir Halldóra K. Magnúsdóttir  
skólastjóri í síma 420-1150.

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi

LÆKNASTÖÐUR Á HEILBRIGÐISSTOFNUN AUSTURLANDS

FJÓRAR STÖÐUR LÆKNA  
Í HEILSUGÆSLU HSA
Heilbrigðisstofnun Austurlands (HSA) óskar eftir fjórum læknum 
til starfa sem hér segir: Yfirlæknir í Fjarðabyggð og yfirlæknir á 
Egilsstöðum. Tveir heilsugæslulæknar, annar með aðalstarfsstöð 
í Fjarðabyggð og hinn á Egilsstöðum. Stöðurnar veitast frá 01.09. 
2016 og eru 100%, nema um annað sé samið.

Helstu verkefni og ábyrgð

• Yfirlæknir samkvæmt starfslýsingu.
• Almennar lækningar.
• Heilsuvernd.
• Vaktþjónusta.
• Kennsla nema.
• Þátttaka í vísindastarfi, gæða-  
 og umbótaverkefnum.

Hæfnikröfur

• Sérfræðimenntun í heimilis- 
 lækningum er krafa varðandi 
 yfirlæknisstarfið og æskileg en  
 ekki skilyrt fyrir hinar stöðurnar. 
• Sjálfstæði í starfi, skipuleg og öguð 
 vinnubrögð og faglegur metnaður.
• Reynsla af og vilji til þverfaglegrar 
 samvinnu (teymisvinnu). 
• Hæfni í mannlegum samskiptum,  
 áreiðanleiki, jákvæðni og sveigjanleiki. 
• Áskilinn er réttur til að hafna  
 umsóknum frá einstaklingum sem ekki  
 teljast uppfylla framangreind skilyrði.
• Íslenskukunnátta áskilin.

Austurland er stórt og dreifbýlt með um 11 þúsund íbúa, þar sem HSA sinnir 
allri heilsugæslu á mörgum stöðvum, rekur Umdæmissjúkrahús Austurlands/
FSN og þrjár hjúkrunardeildir. Auk lækna í heilsugæslu, skurðlæknis og 
svæfingalæknis á sjúkrahúsinu starfar húðsjúkdómalæknir hjá HSA og þar er 
reglulega veitt ýmiss konar önnur sérfræðiþjónusta. HSA hefur langa reynslu 
af kennslu læknanema, kandídata og sérfræðinema í heimilislækningum. Lögð 
er áhersla á þverfaglega samvinnu lækna með öðru fagfólki, þ.á.m. hjúkrunar-
fræðingum, ljósmæðrum, sjúkraþjálfurum og iðjuþjálfum.

Umsóknarfrestur er til 30.júní 2016.
Kjör fara eftir kjarasamningi fjármálaráðherra og Læknafélags Íslands, en 
áhugasamir eru hvattir til að hafa samband til að fá frekari upplýsingar um kjör.   

Umsóknum skal skilað á eyðublöðum sem fást á vef Embættis landlæknis; 
www.landlaeknir.is, til HSA, mannauðsstjóra, Lagarási 22, 700 Egilsstöðum.
Öllum umsóknum verður svarað. Tekið er mið af jafnréttisstefnu HSA við 
ráðningar. Umsókn fylgi staðfestar upplýsingar um nám, starfsreynslu, ken-
nslu og vísindastörf, ásamt afriti af greinum sem umsækjandi kann að hafa 
birt eða skrifað. Mat HSA byggist á innsendum umsóknargögnum. Viðtöl 
verða tekin við umsækjendur og byggist ákvörðun um ráðningu í starfið 
einnig á þeim. Tóbaksnotkun er ekki heimil á vinnutíma innan HSA.

Nánari upplýsingar veita 

Pétur Heimisson, framkvæmdastjóri lækninga
s. 470-3052 og 860-6830, netf. petur@hsa.i

Emil Sigurjónsson, mannauðsstjóri
s. 470-3053 og 895-2488, netf. emils@hsa.is

Kristín B. Albertsdóttir forstjóri HSA 
s. 470-3051 og 866-8696, netf. kba@hsa.is. 

HSA starfar á þremur fagsviðum; heilsugæslu-, hjúkrunar- og sjúkrasviði. Áhersla er lögð á samvinnu þvert á byggðarlög. Stofnunin þjónar rúmlega 11.000 íbúum frá 
Djúpavogi til Bakkafjarðar, auk ferðamanna sem sækja Austurland heim. Umdæmissjúkrahús Austurlands er í Neskaupstað. Á þjónustusvæði HSA eru auk þess fimm 
heilsugæslustöðvar, en alls eru starfsstöðvarnar ellefu talsins. HSA vill byggja þjónustu sína á mannvirðingu, þekkingu og þverfaglegri samvinnu.

Ábendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.is

Ábendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.is

Ábendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.is
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Við óskum eftir starfskrafti sem hefur:   
· Ríka þjónustulund
· Góða samskiptahæfni
· Mjög góða íslensku og enskukunnáttu í töluðu og rituðu 

máli, fleiri tungumál kostur
· góða almenna tölvukunnáttu
· Þekking á DK bókunarkerfi kostur
· sjálfstæði og metnaður til að skila góðu starfi  

Umsækjandi þarf að hafa hreint sakavottorð, vera reyklaus 
og geta hafið störf sem fyrst    . Umsóknir ásamt ferilskrá skulu 
sendar á netfangið helena@hotelsmari.is fyrir 20. júní 2016

Hótel Smári óskar eftir að ráða starfsmenn á dag- 
og kvöldvaktir alla daga vikunnar í gestamóttöku 
hótelsins. Um er að ræða framtíðarstarf. Starfssvið 
er m.a. Bókanir, innritun gesta, upplýsingagjöf, sala, 
reikningagerð, afgreiðsla og önnur tilfallandi störf.  

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

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

Guðmundur Jónasson ehf er eitt af elstu ferðaþjónustufyrir
tækjum landsins og fagnar í ár 85 ára afmæli.
Fyrirtækið rekur öfluga ferðaskrifstofu og gerir út fjölda hóp
ferðabifreiða. Hjá fyrirtækinu starfar samhentur hópur starfsfólks 
með breiða þekkingu og reynslu af ferðaþjónusturekstri.

Starfs- og ábyrgðarsvið: 
• Kostnaðareftirlit, kostnaðargreining og gerð  

kostnaðaráætlana
• Yfirumsjón með reikningagerð, innheimtu og  

bókhaldi
• Yfirumsjón með launaútreikningum og samningagerð
• Áætlanagerð vegna reksturs, fjárfestinga og sjóðstreymis
• Framsetning rekstraruppgjöra og annarra  

stjórnendaupplýsinga
• Umsjón með gerð ársreikninga og samskipti við endur

skoðendur
• Hagræðing í rekstri og endurskoðun verkferla
• Samskipti við birgja, lánadrottna og viðskiptavini
• Upplýsingagjöf til framkvæmdastjóra

Hæfniskröfur:
• Meistaragráða á sviði fjármála, t.d. viðskiptafræði og eða 

endurskoðun
• Víðtæk þekking og reynsla á sviði fjármála, bókhalds og 

reksturs
• Hæfni og reynsla í samningagerð
• Frumkvæði og fagmennska í starfi
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Mjög góð samskiptahæfni
• Góð enskukunnátta

Umsóknarfrestur er til og með 24. júní.
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á  
https://gjtravel.rada.is  
Umsóknum þarf að fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Stefán Gunnarsson  
stefan@gjtravel.is. 
Fyllsta trúnaðar verður gætt og öllum umsóknum verður svarað.

GUÐMUNDUR JÓNASSON EHF 
óskar eftir að ráða 

fjármálastjóra

Sveitarfélagið Strandabyggð auglýsir 
eftirfarandi starf laust til umsóknar

Leikskólastjóri óskast í  
tímabundna stöðu við 
Leikskólann Lækjarbrekku 
í Strandabyggð

Markmið og verkefni
•	 Stjórnun	og	ábyrgð	á	daglegri	starfsemi,	fjárhags	
	 áætlunum	og	rekstri	leikskólans
•	 Fagleg	forysta
•	 Ráðningar	og	mannauðsstjórnun
•	 Stuðla	að	framþróun	í	skólastarfi
•	 Leiða	samstarf	starfsmanna,	nemenda,	heimila	og		
	 leikskólasamfélagsins	í	Strandabyggð

Menntun, færni og eiginleikar
•	 Leikskólakennaramenntun	og	önnur	reynsla	skv.		
	 lögum	nr.	87/2008,	10.	gr
•	 Skipulags-	og	stjórnunarfærni
•	 Samskiptafærni	og	geta	til	að	tjá	sig	í	ræðu	og	riti
•	 Frumkvæði	og	styrkur	í	ákvarðanatöku
•	 Hvetjandi	og	góð	fyrirmynd

Um er að ræða afleysingastarf til 10 mánaða  
vegna fæðingarorlofs.

Um Strandabyggð og Leikskólann Lækjarbrekku
Í	Strandabyggð	búa	um	470	manns	og	er	Hólmavík	þétt-
býlisstaður	sveitarfélagsins.	Atvinnulíf	í	sveitarfélaginu	
er	fjölbreytt	og	skólastarf	öflugt.	Blómlegt	tómstunda-,	
íþrótta-	og	menningarstarf	er	í	sveitarfélaginu	og	hugað	
er	að	því	að	sem	flestir	aldurshópar	fái	notið	sín.		
Leikskólinn	Lækjarbrekka	er	tveggja	deilda	leikskóli	og	
eru	börnin	á	aldrinum	frá	eins	árs	til	sex	ára.	Í	Lækjar-
brekku	starfar	samhentur	hópur	starfsfólks	með	fjöl-
breytta	reynslu,	menntun	og	þekkingu.
Leikskólinn	er	þátttakandi	í	þróunarverkefninu	Málþroski	
og	læsi,	færni	til	framtíðar	ásamt	leikskólunum	í	
Húnavatnssýslum.	

Upplýsingar	um	starfið	veitir	Andrea	K.	Jónsdóttir		
sveitarstjóri.

Umsóknarfrestur	er	til	og	með	20.	júní	2016	og	óskast		
umsóknir	sendar	á	skrifstofu	Strandabyggðar	að		
Höfðagötu	3,	510	Hólmavík	eða	á	netfangið	sveitarstjori@
strandabyggd.is.	Sími	á	skrifstofu	er	4513510.
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DORMA auglýsir eftir 
söluráðgjöfum í fullt starf, 

hlutastörf um helgar og 
afleysingar í júlí og ágúst.

■ Ef þú ert eldri en 20 ára,

■ hefur brennandi áhuga á heilsu- 
rúmum, hús gögnum og smávöru,

■ ert góður sölumaður,

■ ert góður í mannlegum  
samskiptum,

■ ert stundvís og heiðarlegur,

■ vilt vinna á líflegum og  
skemmtilegum vinnustað. 

Sendu þá umsókn á netfangið 
vinna.dorma@dorma.is

Starfsferilskrá og meðmæli eru æskileg  
fylgigögn. Hreint sakavottorð er skilyrði.

Öllum umsóknum verður svarað.

www.dorma.is

Fossaleynir 17 (Grafarvogi), 112 Reykjavík 

www.studlar.is mru@studlar.is

Viljum ráða starfsmenn á Stuðla 

Vilt þú taka þátt í krefjandi og spennandi starfi með ungling-
um þar sem starfsfólk fær þjálfun í meðferðarstarfi svo sem í 
ART (agression replacement training)? Um er að ræða 100% 
starfshlutfall í vaktavinnu. 

Starfsvið
Starfið felst m.a. í:
•	 Meðferðarvinnu	og	daglegum	samskiptum	við	unglinga
•	 Samskiptum	við	foreldra
•	 Vinna	að	tómstundastarfi	með	unglingum
•	 Einstaklingsbundnum	stuðningi	við	 
 unglinga í meðferð í samvinnu við  
 deildarstjóra og sálfræðinga

Persónulegir eiginleikar
Lögð er áhersla á persónulega eiginleika, svo sem góða 
samskiptahæfni, jákvætt viðhorf til skjólstæðinga, áhuga á 
meðferðarstörfum	og	skipulögð	vinnubrögð.

Hæfnikröfur:
•	 BA	eða	BS	gráða	í	félagsvísindum	er	æskileg
•	 Reynsla	af	vinnu	með	unglingum	er	æskileg	t.d.	í		
 meðferðar-, tómstunda- eða íþróttastarfi
•	 Umsækjendur	þurfa	að	geta	tileinkað	sér	þá		 	
 meðferðarnálgun og þær verklagsreglur sem unnið er  
 eftir á Stuðlum
•	 Frumkvæði	og	sjálfstæði	í	vinnubrögðum
•	 Viðkomandi	þarf	að	geta	unnið	sjálfstætt	og	í	teymi

Með	umsóknum	skulu	fylgja	upplýsingar	um	menntun	og	fyrri	
störf ásamt sakavottorði. Við úrvinnslu umsókna um störfin 
gildir mat forstöðumanns Stuðla á hæfni og eiginleikum 
umsækjanda. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum 
opinberra	starfsmanna.	Æskilegt	er	að	viðkomandi	geti	
hafið störf fljótlega. Öllum umsóknum verður svarað þegar 
ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Umsóknir	skulu	berast	til	Barnaverndarstofu,	Borgartúni	21,	
105	Reykjavík	eða	á	netfangið	bvs@bvs.is.	Umsóknarfrestur	
er til og með 20. júní nk.

Auglýsingin gildir í 6 mánuði

Nánari	upplýsingar	veitir	forstöðumaður	Stuðla,	Funi	Sigurðs-
son, í síma 530-8800.

VÍÐISTAÐASKÓLA / ENGIDAL
AÐSTOÐARSKÓLASTJÓRI Í

Laus er til umsóknar staða aðstoðarskólastjóra við 
Víðistaðaskóla í starfsstöðinni í Engidal. Í skólanum eru 
rúmlega 700 nemendur, þar af um 130 í Engidal.

100% staða frá og með 1. ágúst n.k.

Umsóknarfrestur er til og með 21. júní. Upplýsingar og 
umsóknarform á hafnarordur.is. Nánari upplýsingar 
veitir Hrönn Bergþórsdóttir skólastjóri í síma 664 5890 
hronn@vidistadaskoli.is

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

585 5500
hafnarfjordur.is

 Helstu verkefni og ábyrgð:

· Ábyrgð og stjórnun á daglegri starfsemi í sam-
starfi við skólastjóra

· Mótun og framkvæmd faglegrar stefnu
· Þátttaka í skipulagi skólastarfs
· Utanumhald um námskrárvinnu og starfsáætlun
· Vinna við innra mat á skólastarfi

HAFNARFJARÐARBÆR
RÁÐHÚS HAFNARFJARÐAR
STRANDGÖTU 6

ÞJÓNUSTUVER
OPIÐ FRÁ KL. 8.00 – 16.00 
ALLA VIRKA DAGA

Umsóknarfrestur
22. júní 2016

Farið verður með allar 
umsóknir sem trúnaðarmál

EFLA leitar að liðsauka
Sérfræðingur á sviði hugbúnaðargerðar og viðmótsforritunar 

EFLA óskar eftir að ráða forritara með víðtæka reynslu af hönnun og forritun fyrir vef- og 
gagnagrunnslausnir. Viðkomandi mun starfa í gagnagrunns- og veflausnarteymi á iðnaðarsviði 
fyrirtækisins við smíði nýrra kerfa og viðhaldi á núverandi kerfum. Starfið krefst frumkvæðis og 
sjálfstæðra vinnubragða sem og hæfni til að starfa í hóp. 

EFLA er alhliða verkfræði- og ráðgjafarfyrirtæki sem starfar á öllum helstu sviðum 
verkfræði og tækni. EFLA býður upp á afbragðs starfsumhverfi, áhugaverðan 
starfsvettvang í alþjóðlegu umhverfi og sterka liðsheild yfir 300 samhentra starfsmanna.

ÍSLAND • NOREGUR • SVÍÞJÓÐ • FRAKKLAND • PÓLLAND • TYRKLAND • DUBAI

Hæfniskröfur:

• Reynsla og góð þekking á Java forritun er  

    skilyrði

• Þekking á Java EE / JSON / REST

• Þekking á HTML / CSS / Javascript

• Reynsla í hönnun hugbúnaðar, MVC 

• Kostur ef viðkomandi þekkir:  

    Vaadin / JavaFX / Glassfish

• Einnig kostur að þekkja:

    Subversion / GIT / SOA / Microservice

• Brennandi áhugi á forritun og samþættingu 

    við önnur kerfi í iðnaði

Umsókn með upplýsingum um menntun og starfsreynslu skal berast gegnum heimasíðu 
EFLU, www.efla.is/umsokn-um-starf, fyrir 22. júní næstkomandi. Öllum umsóknum verður 
svarað og farið verður með þær sem trúnaðarmál.

Nánari upplýsingar
412 6000 eða job@efla.is



Virk Starfsendurhæfingarsjóður auglýsir eftir umsóknum um styrki sem veittir eru til virkniúrræða, 
rannsóknarverkefna og uppbyggingar- og þróunarverkefna. 

Sérstök athygli er vakin á því að nú veitir VIRK í fyrsta sinn styrki til virkniúrræða sem styðja við og 
auka árangur í starfsendurhæfingu. Markmið VIRK með styrkveitingunum til virkniúrræðanna er að 
stuðla að samstarfi við aðila sem veita opið og gjaldfrjálst aðgengi að þjónustu fyrir einstaklinga sem 
glíma við heilsu brest sem hefur áhrif á atvinnuþátttöku þeirra.

Framkvæmdastjórn VIRK úthlutar styrkjunum tvisvar á ári og þurfa umsóknir um styrkina að hafa 
borist sjóðnum fyrir 15. janúar eða 15. ágúst ár hvert. Ákvarðanir um styrkveitingar eru teknar í fram-
haldinu af framkvæmdastjórn VIRK, í mars og október, að fenginni umsögn frá sérfræðingum VIRK. 

Nánari upplýsingar, stefnur og reglur varðandi umsóknir á styrkjum til VIRK og umsóknareyðublöð má 
finna á www.virk.is

Umsóknarfrestur er til 15. ágúst 2016.

Styrkir VIRK

Orkuveita Reykjavíkur óskar eftir
tilboðum í útboðsverkefnið:

Höfuðstöðvar Orkuveitu Reykjavíkur
Endurnýjun neyðarlýsingarkerfis

Útboðsverkið felst í endurnýjun neyðar
lýsingarkerfis í höfuðstöðvum Orkuveitu 
Reykjavíkur á Bæjarhálsi. Kaupunum 
verður áfangaskipt á árin 2016 og 2017.

Helstu magntölur:

Ár Búnaður
2016 Fjöldi neyðarljósa 270, ásamt
            miðlægum búnaði og sendum
2017 Fjöldi neyðarljósa 293, ásamt
            sendum

Útboðsgögn er hægt að sækja án 
greiðslu frá og með miðviku deginum 
08.06.2016 á vefsíðu Orku veitunnar:
https://www.or.is/fjarmal/ 
utbod#page-7016

Orkuveita Reykjavíkur   www.or.is 
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík
S: 516-6100  

Skeifan fasteignasala / Suðurlandsbraut 46
108 Reykjavík / Sími 568 5556 / skeifan@skeifan.is
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Eysteinn Sigurðsson / Löggiltur fasteignasali

Seilugrandi 2 – 4ra herb. – Bílskýli –  Laus strax
Opið hús í dag mánudag á milli kl. 16 og 18

Um er að ræða 
fallega 4ra 
herb. 100 fm 
íbúð á 1. hæð 
ásamt stæði í 
bílageymslu á 
þessum eftir
sótta stað í 
vesturborginni. 
Fallegar inn
réttingar. Sér
inngangur af 

svölum. 3 svefnherbergi öll með skápum. Nýlegt flísalagt bað. Góðar svalir. Sérlega 
rúmgóð geymsla í kjallara. Áhv. lán frá Íbúðalánasjóði kr. 20.700.000. sem má 
yfirtaka. Íbúðin er laus nú þegar. Verð 27,5 millj.

Gjörið svo vel að líta inn. Bjalla 01-01. Það verður tekið vel á móti ykkur.

LAUS STRAX
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LAUS STRAX

Um er að ræða gullfallegt 231 fm parhús á einni hæð með 
innbyggðum bílskúr og öðum sérstæðum bílskúr við hlið 
húsins. Undir þeim bílskúr er rými sem hentar sem aukaíbúð. 
Mjög fallegar innréttingar. Parket. Rúmgóð og falleg stofa 
með arni. Sérlega fallegur garður  sem er umkringdur  
skógivöxnu svæði. Falleg og prívat eign á frábærum stað 
innst í botnlanga. Verð 48,9 millj.
Gerið svo vel að líta við það verður tekið vel á móti ykkur.

Furubyggð 23 -  Mosfellsbær – Parhús
Opið hús á morgun sunnud. 17 nóv. á milli kl. 14 og 16

OPIÐ HÚS
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Furubyggð 23 -  Mosfellsbær – Parhús
Opið hús á morgun sunnud. 17 nóv. á milli kl. 14 og 16

OPIÐ HÚS

HALLSKOT  16 SUMARHÚS, FLJÓTSHLÍÐ. 
Opið hús sunnud. 12. júní á milli kl. 15:00 - 17:00

OPIÐ HÚS

Sumarhús á fallegum stað á söguslóðum Njálu við Hlíðarenda 
í Fljótshlíð. Húsið stendur hátt uppi í hlíð með útsýni yfir stóran 
hluta suðurlands. Við blasa t.d. Eyjafjallajökull, Vestmannaeyjar og 
Mýrdalsjökull. 

3 SVEFNHERBERGI, GESTAHÚS, AFLOKAÐI ÚTISVÆÐI, SÓLPALLAR 
ALLAN HRINGINN, ÚTIELDHÚS, YFIRBYGGÐUR POTTUR, SAUNA, 
ÚTIGEYMSLUR, LEIKTÆKI  O.FL. 

Jón Valur (897 7781) og Anna taka vel á móti ykkur.

Glæsileg hæð  
við Landakotstún

Gulaþing 20 – Kóp. 
– Eign í sérflokki.

Til sölu glæsileg  180 fm. efri hæð ásamt 21 fm bílskúr á einstökum stað við 
Landakotstún. Hólavallagata 13.  Sérlega rólegt og fallegt umhverfi.  Lofthæð 
2,65 fm. Rúmgóðar og bjartar stofur. Hjónasvíta með sérbaðherbergi. Tvenn
ar svalir. Eignin er mikið endurnýjuð. M.a. baðherbergi, eldhús og fl. Fallegt 
útsýni til allra átta. Ein eftirsóttasta og flottasta staðsetning í miðborginni. 
Húsið teiknaði Hörður Bjarnason, fyrrum húsameistari ríkisins. Sér bílastæði 
framan við húsið. Allar upplýsingar veitir Bárður H. Tryggvason í s: 896-5221.

Í einkasölu glæsileg 120 fm efri hæð með einstöku útsýni yfir Elliðavatnið. 
Tvennar stórar svalir. Granít á borðum. Parket. Þrjú stór svefnherbergi.
Glæsilegt eldhús og baðherbergi. Mikið skápapláss. Sérinngangur. Eign í 
sérflokki. Getur losnað fljótlega. Verð 42,5 millj.  Upplýsingar veitir Bárður H. 
Tryggavason í s: 896-5221. 

Síðumúla 27, S: 588-4477
Bárður H. 
Tryggavason 
Sölustjóri
s: 896 5221

Framúrskarandi vörumerki 1

Merki

Leikskólinn Hulduberg í Mosfellsbæ 
auglýsir lausar stöður

Hulduberg er sex deilda leikskóli. Þar eru um 140 börn á 
aldrinum 2-5 ára og eru aldursblöndun á öllum deildum. 
Áherslur í starfi leikskólans er umhverfismennt og að njóta 
og nýta náttúruleg gæði.
Leikskólinn Hulduberg er staðsettur við Lágafellsskóla og 
íþróttamiðstöðina Lágafell.

Auglýst eru laus eftrfarandi störf:

• Staða leikskólakennara í deildarstjórn. 
 Hæfnikröfur:
- Leikskólakennaramenntun
- Góð hæfni í mannlegum samskiptum
- Jákvæðni og metnaður 
- Lausnamiðuð hugsun og færni til að koma hugmyndum 

í framkvæmd

• Staða matráðs (75% - 100% starf )

 Hæfnikröfur: 
- Þekking á gerð matseðla og samsetningu fæðis fyrir 

börn frá 18 mánaða aldri til 6 ára samkvæmt viðmiðum 
Manneldisráðs.

- Frumkvæðni og skipulagshæfni við innkaup  
og vörustjórnun.

- Færni  sem nýtist í starfi og reynsla af störfum  
í mötuneyti 

Laun eru greidd í samræmi við kjarasamning Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélaga.

Umsóknarfrestur er til 4. janúar 2014.
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og/eða fyrri 
störf skulu berast á netfangið hulduberg@mos.is.

Upplýsingar um leikskólann má finna á heimasíðu skólans 
www.hulduberg.is.
Nánari upplýsingar veitir leikskólastjóri Þuríður Stefáns- 
dóttir og aðstoðarleikskólastjóri Guðrún Viktorsdóttir  
 síma 5868170 og 8670727.

Fólk af báðum kynjum er hvatt til að sækja um störfin. 
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Lágafellsskóli Mosfellsbæ
Má bjóða þér að taka þátt í  
metnaðarfullu skólastarfi?

Lágafellsskóli í Mosfellsbæ er heildstæður grunnskóli sem 
vinnur í anda Uppbyggingarstefnunnar. Starfsemi skólans fer 
fram í tveimur byggingum þar sem 1. - 2. bekkur er staðsettur 
í útibúi skólans, Höfðabergi,  ásamt 5 ára leikskóladeildum.

Lausar stöður fyrir næsta skólaár:
•	 Umsjónarkennsla	á	yngsta	stigi	og	miðstigi
•	 Smíðakennsla
•	 Tónmenntakennsla
•	 Stöður	stuðningsfulltrúa
•	 Staða	skólaliða
•	 Stöður	í	leikskóladeildum	5	ára	barna
•	 Staða	matráðs	við	Höfðaberg
•	 Stöður	frístundaleiðbeinenda

Nánari upplýsingar um störfin má finna á vefsíðu 
Mosfellsbæjar	www.mos.is
Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfsreynslu  
og umsagnaraðila sendist rafrænt á netfangið 
johannam@lagafellsskoli.is	

Umsóknarfrestur er til 16. júní  2016.

Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um.

Ertu að leita að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

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



     
Verðskrá 
    
Hæð  Íbúð Herb fm  Verð   Staða

1. hæð  101 3 149,6   SELD
  102 2 64,7   SELD
  103 3 118,3 63.800.000      
  104 3 121,4 63.800.000      
  105 2 70,2   SELD
  106 3 111,7 62.800.000      
  107 3 115,5 63.800.000      
  108 2 64,6   SELD
  109 3 148,5   SELD
2. hæð     
  201 4 162,2 83.800.000      
  202 2 64,7   SELD
  203 3 119,1 61.800.000      
  204 3 119,2 61.800.000      
  205 2 70,2   SELD
  206 3 120,2 61.800.000      
  207 3 115,3 61.800.000      
  208 2  64,6   SELD
  209 4 160,8 84.800.000       
3. hæð     
  301 4 160,9 84.800.000       
  302 2 65,7   SELD
  303 3 116,8 62.800.000      
  304 3 122,3 62.800.000      
  305 2 69,7   SELD
  306 3 122,5 63.800.000      
  307 3 115,2 64.800.000      
  308 2 67,7   SELD
  309 4 161,3 93.000.000      
4. hæð      
  401 4 160   SELD
  402 2 65,8   SELD
  403 3 116,9 64.800.000      
  404 3 121,6 64.800.000      
  405 2 69,7   SELD
  406 3 126,5 72.100.000      

Skógarvegur 12-14
108 Reykjavík

VERÐ: frá 61.800.000

Glæsilegar og vel staðsettar íbúðir í lyftuhúsi við 
Skógarveg. Vandaðar innréttingar með spónlagðri eik. 
Hiti í gólfum. Baðherbergi og þvottahús verða með 
flísum á gólfi.  Íbúðirnar skilast fullbúnar fyrir utan 
gólfefni. Öllum íbúðum fylgir stæði í bílageymslu. 
Fallegt umhverfi. 

Afhending í október 2016.

Uppl. Óskar sölufulltrúi gsm 893 2499 

OPIÐ HÚS sunnudaginn 12. júní kl. 14:00-15:00
SÖLUSÝNING - SÝNINGARÍBÚÐ

Fjölbýlishús  |  3ja -4ra herbergja  |  Stærðir: 115 - 161 fm  |  NÝJAR ÍBÚÐIR Í FOSSVOGI



fasteignir

• Nýjar 2ja – 4ra herbergja íbúðir sem eru 65 – 150 fm
• Íbúðir eru afhentar tilbúnar til innréttingar
• Mögulegt að fá íbúðir afhentar fullbúnar án aðalgólfefna 
• Tvær sýningaríbúðir eru fullbúnar án gólfefna með vönduðum innréttingum
• Íbúðir eru bjartar, stórir gluggar, lofthæð 3 – 3.70 m
• Fallegt útsýni yfir bæinn úr stofu og af svölum íbúða
• Nýlegt þakjárn, nýtt rafmagn, gler, ofna og neysluvatnslagnir
• ÍBÚÐIR ERU LAUSAR TIL AFHENDINGAR VIÐ KAUPSAMNING

Verð kr. 13 – 39 millj. Sveinn Eyland s. 6900.820

Sveinn Eyland
Löggiltur fasteignasali
Sími 690 0820

Sími 512 4900 
landmark.is

Landmark leiðir þig heim!

HLÍÐARVEGUR 20 - GAMLI GAGNFRÆÐISKÓLINN
FJÁRFESTING „Í FAÐMI FJALLANA“ Á SIGLUFIRÐI

TILVALIÐ FYRIR  STARFSMANNA / STÉTTARFÉLÖG

TILVALIÐ FYRIR STARFSMANNA / 
STÉTTARFÉLÖG

Frábært tækifæri til eigin  
atvinnurekstrar á Suðurlandi

Veitingahúsið Steakhouse Surf & Turf er nú til sölu vegna  
breyttra aðstæðna.

Staðurinn sem er við Austurveg 22 á Sefossi, þjóðveg 1, er í leigu- 
husnæði með góðan leigusamning. Tekur 40 manns í sæti og er 
vel tækjum búinn. Velta góð og rífandi gangur vegna aukins fjölda 
ferðamanna. Þetta er frábær stærð fyrir samhenta fjölskyldu eða 
fagmann í veitingarekstri. Verð 19,5 millj.

Upplýsingar hjá Birni 896 1250

Orlofshús á Akureyri
Mjög gott orlofshús á frábærum stað gegnt Akureyri, stórkostlegt 
útsýni er frá húsinu til flestra átta og óvíða fegurra. Um er að ræða 
vandað orlofshús með fjórum svefnherbergjum, gólfflötur hússins 
er 93fm. en vegna þess hve þakhalli er mikill er gólffötur talsvert 
stærri. Glæsileg eign á góðum stað, ýmis skipti koma til greina. 
Nánari uppl. á skrifstofu Fasteignasölu Akureyrar. 

Fasteignasala Akureyrar - Sími 460 5151 - Arnar Guðmundsson Lögg. Fast.Fasteignasala Akureyrar | S. 460 5151 | Arnar Guðmundsson Lögg. Fast.

Aðalstræti 16, Akureyri - Einstök eign
Mjög falleg 6-7 herb. 212m2 íbúð í Innbænum í tvílyftu timburhúsi  þar 
sem allt hefur verið endurnýjað að utan sem innan, húsið hefur á sér 
glæsilegt yfirbragð sem er einkennandi fyrir byggingarstíl á Akureyri 
fyrri tíma.  Í kjallara hefur verið útbúin séríbúð með baðherbergi og 
eldunaraðstöðu, einnig er auðvelt að nýta eignina sem eina heild. 

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Atli S. Sigvarðsson
aðstoðm. fast.
sími: 899 1178
atli@miklaborg.is

Óskar R. Harðarson
hdl og lögg. fasteignasali

sími: 569 7000
oskar@miklaborg.is

Miklaborg kynnir
í einkasölu fimm mjög vel skipulögð  
166 fm raðhús með innbyggðum bílskúr.

Frábært innra skipulag :

• Opið stofu og eldhúsrými með  
góðri lofthæð

• Fjögur svefnherbergi, fataherbergi  
innaf hjónaherbergi

• Gott baðherbergi með sturtu og kari

• Gestasnyrting og sér þvottahús.

Húsin skilast fokheld eða tilbúin til 
innréttinga skv. skilalýsingu

Afhending sumar 2016

Aðeins eitt hús óselt

Verð frá: 42,9 millj.

Selt

Selt

Selt

Selt

Austurkór 91-99

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.



Bauganes 19
101 REYKJAVÍK

Bauganes, eignarlóð stærð 445 fm með 
teikningum, byggingaréttur fyrir 219 fm húsi. 
Fyrirliggjandi teikning VA arkitekta af húsi og 
bílskúr, samþykkt 2008 og 2011, mjög gróin lóð.

STÆRÐ: 220 fm LÓÐ       HERB: 6

21.600.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Barðastaðir 13
112 REYKJAVÍK

Vel skipulögð íbúð á 2.hæð. Þrjú svefnherbergi. 
Þvottahús innan íbúðar.Rúmgóður enda bílskúr. 
Flott útsýni til vesturs. Botnlangagata, stutt í 
skóla og íþróttasvæði.

STÆRÐ: 136,3 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

39.900.000
Heyrumst
Bjarni   662 6163
Löggiltur fasteignasali

Álftamýri 44
108 REYKJAVÍK

Vel skipulögð íbúð á 4.hæð. Mjög rúmgott 
hjónaherbergi. Eldhús með Borðkrók. Parket og 
flísar á gólfum. Botnlangagata, stutt í skóla og 
íþróttasvæði.

STÆRÐ: 73,8 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

29.900.000
Heyrumst
Bjarni   662 6163
Löggiltur fasteignasali

Hrísrimi 1
112 REYKJAVÍK

Flott íbúð á 1.hæð. Mjög rúmgott hjónaherbergi. 
Eldhús með borðkrók. 
Sérgarður/verönd í vestur. Tvö bílastæði.

STÆRÐ: 89,1 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

32.900.000
Heyrumst
Bjarni   662 6163
Löggiltur fasteignasali

Háberg 3
111 REYKJAVÍK

Vel skipulögð íbúð á 2.hæð. Sérinngangur af 
svölum. Mjög rúmgott hjónaherbergi. Eldhús 
með borðkrók. Botnlangagata, stutt í skóla og 
íþróttasvæði.

STÆRÐ: 74,6 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

28.900.000
Heyrumst
Bjarni   662 6163
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    15. júní 16:00 – 16:30 OPIÐ HÚS    14. júní 17:00 – 17:30 OPIÐ HÚS    15. júní 17:00 – 17:30 OPIÐ HÚS    14. júní 18:00 – 18:30

Stuðlaberg 82
220 HAFNARFJÖRÐUR

Virkilega fallegt raðhús á tveim hæðum með 
sérstæðum bílskúr. 3 góð svefnherbergi, stórt 
baðherbergi og gestasalerni, stofa og sólstofa, 
skjólgóður pallaklæddur garður. 

STÆRÐ: 160,2 fm RAÐHÚS      HERB: 4-5

51.900.000
Heyrumst
Ólafur   822 8283
Löggiltur fasteignasali

Háaleitisbraut 42
108 REYKJAVÍK

Virkilega góð 4ra herbergja íbúð á efstu hæð 
auk bílskúrs. Þrjú góð herbergi, endurnýjað 
eldhús, stór stofa. Hús í góðu ástandi, miklar 
endurbætur undanfarin ár. Laust fljótlega.

STÆRÐ: 132,5 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

37.900.000
Heyrumst
Ólafur   822 8283
Löggiltur fasteignasali

Vatnsendahlíð 34
311 BORGARNES

Virkilega góður bústaður við Skorradalsvatn 
með útsýni yfir vatnið. 3 svefnherbergi, stofa 
og eldhús, gott baðherbergi. Stór verönd og 
útigeymsla. 

STÆRÐ: 52,2 fm SUMARHÚS      HERB: 4

18.900.000
Heyrumst
Ólafur   822 8283
Löggiltur fasteignasali

Snorrabraut 73
105 REYKJAVÍK

Virkilega góð 4ra herbergja íbúð miðsvæðis í 
höfðuborginni. 2 svefnherbergi og tvær stofur, 
auðvelt að breyta í 3 svefnherbergi. Hús í góðu 
ástandi. Laus við kaupsamning.

STÆRÐ: 93,9 fm HÆÐ       HERB: 4

Tilboð óskast 
Heyrumst
Ólafur   822 8283
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    13. júní 17:00 – 17:30

OPIÐ HÚS    13. júní 18:30 – 19:00

Reykás 35
110 REYKJAVÍK

Rúmgóð og snyrtileg íbúð í góðu húsi við 
Reykás 35. Fallegt útsýni, snyrtileg sameign og 
rúmgóð herbergi. Laus við kaupsamning.

STÆRÐ: 116,7 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Löggiltur leigumiðlari

Klapparberg 29
111 REYKJAVÍK

Sérlega vandað og fallegt einbýlíshús með 
bílskúr neðst í botnlanga. Eignin hefur fengið 
frábært viðhald og garður og umhverfi einstakt.
Möguleiki á að bæta við einu herbergi.

STÆRÐ: 227 fm EINBÝLI       HERB: 6

66.800.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Löggiltur leigumiðlari

Nýbýlavegur 102
200 KÓPAVOGUR

Íbúð með fallegu útsýni á annarri hæð í fjórbýli 
með upphituðum bílskúr. Stutt er í Fossvogsdal 
og alla helstu þjónustu, skóla, leikskóla, íþrótta- 
og tómstundasvæði o.fl.

STÆRÐ: 103,9 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

32.500.000
Heyrumst
Arna   692 5515
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

OPIÐ HÚS    13. júní 18:00 – 18:30

OPIÐ HÚS    12. júní 15:00 – 15:30

OPIÐ HÚS    12. júní 17:30 – 18:00 BÓKIÐ SKOÐUN  




