
 
 

Ábyrgð  –  Fagmennska  –  Traust  –  Þjónusta  –  Framþróun

Heilsugæslan á að vera fyrsti viðkomustaður í 
heilbrigðisþjónustunni þar sem ólíkum þörfum 
notenda er mætt og þeim leiðbeint yfir í önnur kerfi 
heilbrigðisþjónustunnar eftir því sem þörf er á. Flóknari 
vandamál, þörf fyrir fjölbreyttari úrræði og skortur á 
sérhæfðu starfsfólki kallar á nýja nálgun í starfsemi 
heilsugæslustöðva. Hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins 
er hafin breyting á skipulagi og rekstri heilsugæslustöðva 
sem miðar að því að auka þjónustu við notendur, nýta 
betur fjármuni og að bæta vinnuumhverfi starfsmanna.

Til að gera þjónustuna markvissari verður teymisvinna 
grunnstef í starfsemi stöðva, ásamt innleiðingu aðferða 
straumlínustjórnunar. Þverfagleg teymi heilbrigðisstarfsfólks 
munu auðvelda stöðvum að taka á flóknum vandamálum 
með fjölbreyttum úrræðum. Í breyttu skipulagi mun 
starfsfólk fá aukið sjálfstæði til að móta starfsemina og til 
að útfæra þjónustu sem mætir þörfum íbúa og uppfyllir 
um leið kröfur um árangur samkvæmt mælingum og mati.

Allar umsóknir verða sendar til stöðunefndar hjá Landlæknisembættinu.  Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist  
ákvörðun um ráðningu í starfið á þeim og innsendum gögnum.

Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar.   
Leggja skal fram staðfestar upplýsingar um menntun, fyrri störf og reynslu. Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu  
berast Svövu Þorkelsdóttur, mannauðsstjóra Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, Álfabakka 16, 109 Reykjavík.  

Jafnframt skal fylla út eyðublaðið „Umsókn um læknisstöðu“ og setja það í viðhengi.  Umsóknareyðublaðið má nálgast  
á vef Embættis landlæknis (www.landlaeknir.is) undir útgefið efni.  

Tekið er mið af jafnréttisstefnu Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins við ráðningu í starfið.  Öllum umsóknum verður svarað  
þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. 

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

Nánari upplýsingar veita Heiða Sigríður Davíðsdóttir, svæðisstjóri – heida.sigridur.davidsdottir@heilsugaeslan.is, 550-2600 og 
Baldur Ingi Jónasson, mannauðsráðgjafi, baldur.ingi.jonasson@heilsugaeslan.is, 585-1300.

Fagstjóri lækninga 

Heilsugæslan Sólvangi 
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins auglýsir laust til umsóknar starf fagstjóra lækninga við Heilsu-
gæsluna Sólvangi.  Um er að ræða ábyrgðarmikið og krefjandi starf sem reynir á frumkvæði, skipu-
lagshæfni og samskiptahæfileika. Starfshlutfall er 100% og verður ráðið í starfið til 5 ára  
frá og með 1. september nk. eða eftir nánara samkomulagi.

Umsóknarfrestur er til og með 4. júlí 2016.

Helstu verkefni og ábyrgð
  Skipulag, verkstjórn og samhæfing innan  
  fagsviðs með svæðisstjóra, í samræmi við  
  stefnu og markmið Heilsugæslu höfuðborgar- 
  svæðisins
  Er svæðisstjóra innan handar við daglegan  
  rekstur stöðvar og er staðgengill hans
  Innleiðir nýjungar og vinnur að breytingum á  
  starfsemi til hagsbóta fyrir skjólstæðinga stöðvar
  Tekur þátt í gerð, innleiðingu og notkun   
  klínískra leiðbeininga
  Stuðlar að góðri vinnustaðamenningu
  Tekur þátt í vísinda-, þróunar- og gæðastarfi
  Hefur umsjón með sérnámslæknum stöðvar,  
  veitir fræðslu til nema, nýliða og starfsmanna  
  fagsviðs í samvinnu við aðra starfsmenn stöðvar 
  Er faglegur yfirmaður á sínu sviði og sinnir  
  klínísku starfi samhliða

Hæfniskröfur

  Sérfræðingur í heimilislækningum

  Reynsla af starfi í heilsugæslu 

  Þekking, reynsla og hæfni á sviði stjórnunar

  Nám í stjórnun æskilegt

  Hæfni í mannlegum samskiptum

  Leiðtogahæfni og metnaður til að ná árangri  

  í starfi

  Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt

  Reynsla af og áhugi á teymisvinnu

Frekari upplýsingar um starfið
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra  

og Læknafélags Íslands.

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

www.capacent.is

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

SUMARSTARFSFÓLK ÓSKAST

Vegna aukinna umsvifa getum við bætt við okkur 
sumarstarfsfólki í fullt starf eða hlutastarf.

Um er að ræða verkefni í almennri heimaþjónustu og lið-
veislu á daginn, kvöldin og um helgar.

Verkefnin eru skemmtileg og fjölbreytileg og fela í sér 
persónulegan stuðning og aðstoð við einstaklinga innan og 
utan heimilis.  

Við leitum að áreiðanlegum einstaklingum sem hafa jákvætt 
viðhorf, lipurð í mannlegum samskiptum og ánægju af því að 
sinna fólki.  Umsækjendur þurfa að hafa bíl til afnota.

Sinnum leggur ríka áherslu á uppbyggilegt og hvetjandi 
starfsumhverfi og sveigjanleika í starfi.

Umsóknir sendist á netfangið sinnum@sinnum.is eða inn á 
heimasíðu Sinnum, www.sinnum.is

Nánari upplýsingar fást í síma 519-1400

BM Vallá ehf.
Bíldshöfða 7 

BM Vallá óskar eftir að ráða lagermenn

Við erum að leita að dugmiklum og samviskusömum  
starfsmönnum á hellu- og garðeiningalager  

fyrirtækisins á Breiðhöfða. Æskilegt er að viðkomandi 
hafi lyftararéttindi en þó er það ekki krafa.

Við leitum að einstaklingum sem geta unnið sjálfstætt, 
eru skipulagðir, stundvísir og handlagnir, ásamt því að 

vera kurteisir og búa yfir ríkri þjónustulund.

Við erum að leita að starfsmönnum í sumarafleysingar 
en einnig er um framtíðarstörf að ræða.

Vinsamlegast sendið umsóknir og ferilskrá á  
Ásbjörn I. Jóhannesson, sölustjóra, á netfangið  

asbjorn@bmvalla.is

Umsóknarfrestur er til 24. júní.

cleaning services 

The US Embassy, Reykjavik  
Seeks quotations for daily cleaning services for its 

premises. The work must be performed between 8:00 and 
15:00, on work days. The “Request for Quotations” package 

is in English and on the Embassy´s homepage.  
The RFQ package must be returned to the Embassy  

before 1400 hours, Monday July 4, 2016.  
  

Sendiráð Bandaríkjanna, Reykjavik
Óskar eftir tilboðum í daglegar ræstingar á skrifstofuhús-

næði. Ræsting þarf að vera framkvæmd á tímanum frá 8:00 
til 15:00 virka daga. Tilboðsgögnin eru á ensku á heimasíðu 
sendiráðsins. Tilboðum skal skilað í afgreiðslu sendiráðsins 

fyrir kl. 14:00 mánudaginn 04. Júlí 2016.

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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Starf skipulags- og byggingafulltrúa
Grundarfjarðarbær auglýsingar starf skipulags- og byggingafulltrúa laust til umsóknar. Um er að ræða mjög spennandi starf í áhugaverðu  
umhverfi. Leitað er að öflugum og metnaðarfullum einstaklingi sem er reiðubúinn að þróa starfið á traustum grunni. Skipulags- og  
byggingafulltrúi ber m.a. ábyrgð á skráningu mannvirkja, úttektum, staðfestingu eignaskiptayfirlýsinga, gjaldtöku, skráningu, varðveislu og miðlun 
upplýsinga um mannvirki til íbúa.

Helstu verkefni:
•	 Framkvæmd skipulags- og byggingamála
•	 Áætlanagerð og eftirfylgni, mælingar, úttektir og  

útreikningar
•	 Undirbúningur og eftirfylgni funda skipulags- og 
          umhverfisnefndar
•	 Samstarf við aðila utan og innan stjórnsýslunnar,  

sem vinna að verkefnum á sviði byggingamála
•	 Yfirumsjón framkvæmda og eignasýslu í sveitarfélaginu
•	 Önnur verkefni

Umsókn skal fylgja greinargóð starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni  
viðkomandi í starfið.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

Umsóknarfrestur er til 10. júlí 2016.
Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á netfangið thorsteinn@grundarfjordur.is
Nánari upplýsingar um starfið veitir Þorsteinn Steinsson, bæjarstjóri í síma 430 8500 eða í tölvupósti á netfangið thorsteinn@grundarfjordur.is

Hæfniskröfur:
•	 Menntun og löggilding, skv. ákvæðum 8. og 25. gr. mannvirkjalaga nr. 

160/2010 og 7. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, er nauðsynleg
•	 Þekking og reynsla af úttektum og mælingum
•	 Þekking á lögum um mannvirki, skipulagslögum og byggingareglugerð
•	 Reynsla af stjórnun er æskileg
•	 Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu er kostur
•	 Hæfni í mannlegum samskiptum, góðir samstarfs- og samskiptahæfileikar
•	 Hæfni til þess að tjá sig í ræðu og riti á íslensku
•	 Góð almenn tölvukunnátta

Starfsmaður óskast  
í vinnslusal
Starfslýsing og helstu verkefni.
Hlutverk starfsmanns í sal er að aðstoða við að hengja upp á 
króka, hreinsa og pússa málmhluti til lökkunar. Einnig þarf i að  
taka niður hlutina, pakka inn og ganga frá til afgreiðslu ásamt 
annarra tilfallandi starfa.

Menntunar- og hæfniskröfur.
Starfsmaður þarf að geta talað/skilið íslensku, vera röskur, 
heilsu hraustur og stundvís. Mikill kostur ef viðkomandi hefur 
lyftararéttindi    og/eða  iðnmenntun. Eldri en 25 ára er skilyrði.

Um er að ræða 100% starf. Vinnutími er 8:00-16:00.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Umsóknir og fyrirspurnir sendist á netfangið  
helga@polyhudun.is fyrir 1. júlí 2016. 

Öllum umsóknum verður svarað og farið með sem trúnaðarmál.

Pólýhúðun er nútíma lökkunarfyrirtæki búið nýjustu tækni til duftlökkunar 
á málmhlutum. Starfsemin hefur verið í  Kópavogi síðan 1998. Í hverjum 
mánuði eru húðaðir þúsundir fermetra af hinum ýmsu verkefnum allt frá 
smá skrúfum upp í bíla og traktorsgrindur. Fjölbreytni er eitt af kjörorðum 
okkar enda er ekkert verkefni svo smátt eða stórt að við tökum ekki á því. 
Starfsmenn fyrirtækisins eru 9.

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

Umsóknarfrestur:

Til og með 8. júlí 2016

Farið verður með allar

umsóknir sem trúnaðarmál.

Starfs- og ábyrgðarsvið:

• Utanumhald á rekstrarvörum og varahlutum fyrir ON

• Eftirfylgd á skipulagi varahlutamála virkjana ON og umsjón

 með undirbúningi íhluta fyrir verkefni

• Umsjón með pöntunum fyrir Virkjanarekstur ON

• Umsjón með að lagerrými séu ávallt snyrtileg og vel um

 gengin

Menntunar- og hæfnikröfur:

• Þjónustulund

• Samskiptahæfni

• Drifkraftur og skipulagsfærni

• Ágætis almenn tölvukunnátta

• Gott vald á íslensku og ensku 

• Reynsla af lagerstörfum er kostur

Orka náttúrunnar leitar að skipulögðum og jákvæðum einstaklingi á lager okkar á Hellisheiði. Starfi ð er fjölbreytt og hentar vel fólki sem 

hefur góða yfi rsýn og mikla þjónustulund. 

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.

Starfskraftur með skipulagshæfi leika
– Ertu ON?

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

Umsókn um starfi ð þarf að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar. Tekið er á móti umsóknum 

á ráðningarvef Orku náttúrunnar, starf.on.is. Nánari upplýsingar veitir Ásdís Eir Símonardóttir, mannauðssérfræðingur - starf@on.is.

Hjá ON er jákvæður starfsandi sem einkennist af sterkri liðsheild, uppbyggilegum skoðanaskiptum og virðingu í samskiptum.
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Are you our 
new CEO?
Men & Mice is an established software company operating in 

a rapidly growing niche market. Bolstered by a solid customer 

base, strong revenue and an accomplished team of international 

specialists, Men & Mice is looking for an ambitious CEO to lead the 

company towards the next phase of growth.

The person we are looking for is a highly capable and experienced 

leader and manager, preferably with a technical background, who 

has the drive and motivation to expand robust company growth 

into strong international corporate operations.

Criteria
•  International experience 

of sales and/or product 

development

•  University education in a 

technical or business-

 related field

•  Strong leadership and commu-

nication skills

•  Experience in strategic 

management

•  Inspirational drive and charisma

Responsibilities
•  Strategic management

•  Sales and marketing

• Product development

•  Human resource management

•   Reporting to the Board 

 of Directors

Application deadline
→ 26 June 2016

Men & Mice, founded in 1990, is a 

dynamic knowledge-based company 

that employs 25 people in three 

countries. The company develops 

and sells IP Address Management 

(IPAM) software to large enterprises. 

The perpetual expansion of corporate 

networks, cloud integration and the 

increasing importance of sound DNS, 

DHCP and IP Address Management 

solutions, support the continuous 

market growth. 99% of revenue 

is generated internationally, of 

which 70% in the USA and 30% in 

EMEA. The Men & Mice customer 

base includes many large and well-

known international brands. Main 

shareholders are the founders, NSA 

and investors from Finland.

Information and application
→ capacent.is/s/3063

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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Yfirlæknir svæfingalækninga   
á Sjúkrahúsinu á Akureyri

Laus er til umsóknar staða yfirlæknis svæfingalækninga við Sjúkrahúsið á  
Akureyri (SAk). Staðan veitist frá 1. ágúst 2016, eða eftir samkomulagi. 

Ráðið er í stöðuna til fimm ára.

Næsti yfirmaður er forstöðulæknir svæfinga- og gjörgæslulækninga.

Sjúkrahúsið á Akureyri veitir almenna og sérhæfða heilbrigðisþjónustu, þar sem áhersla er lögð á bráðaþjónustu og helstu 
sérgreina meðferðir. Það er annað tveggja sérgreinasjúkrahúsa landsins, er kennslusjúkrahús og þekkingarstofnun sem leggur 
metnað sinn í kennslu og rannsóknir í heilbrigðisvísindum. SAk leggur áherslu á samvinnu við heilbrigðisstofnanir á landsbyggðinni. 

Sjúkrahúsið hefur hlotið alþjóðlega gæðavottun á starfsemi sinni.

Helstu verkefni og ábyrgð
Yfirlæknir ber faglega ábyrgð innan síns sérsviðs. Yfirlæknisstöðunni fylgir einnig 
stjórnunar leg ábyrgð innan viðkomandi sérsviðs skv. nánari fyrirmælum frá forstöðu-
lækni. Lækninum er skylt að viðhalda kunnáttu sinni með reglulegri endurmenntun og 
ber að nýta þá möguleika til endurmenntunar sem kjarasamningar fela í sér.

Í starfinu felst dagvinna og fagleg forysta tengd sjúklingahópi viðkomandi sérgreinar 
og undirsérgreinar, skv. nánari fyrirmælum og skipulagi forstöðulæknis einingarinnar.  
Starfinu fylgir vaktskylda innan einingarinnar, þátttaka í kennslu nema og heilbrigðis-
stétta, þjálfun aðstoðar- og deildarlækna, þátttaka í gæðastarfi, þátttaka í teymisvinnu 
tengt viðkomandi sérgrein, auk tækifæra til rannsóknarvinnu. 

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Læknafélags Íslands og fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs.

Umsóknum skal skilað rafrænt á vef sjúkrahússins www.sak.is 
 Umsóknum skulu fylgja ítarlegar upplýsingar um nám og starfsferil ásamt prófskírteinum og starfsleyfi. 

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
Gildi Sjúkrahússins á Akureyrir eru: Öryggi – samvinna – framsækni. 

Við ráðningar í störf er tekið mið af jafnréttisstefnu sjúkrahússins, sem er reyklaus vinnustaður.
Umsóknarfrestur er til og með 4.júlí 2016

Upplýsingar um starfið veita Girish Hirlekar, forstöðulæknir svæfinga- og gjörgæslulækninga  
í síma 463-0100 eða á netfangi girish@sak.is og Sigurður Einar Sigurðsson, framkvæmdastjóri  

handlækningasviðs í síma 463-0100 eða á netfangi ses@sak.is

Hæfniskröfur 
•	 Fullt	lækningaleyfi	og	sérfræðiréttindi.	
•	 Reynsla	af	stjórnun	æskileg.
•	 Hæfni	á	sviði	samskipta	og	samvinnu.
•	 Frumkvæði.
•	 Sjálfstæði	í	vinnubrögðum.

Störf í þýðingamiðstöð á Akureyri

Þýðingamiðstöð utanríkisráðuneytisins óskar að ráða 
þýðendur til starfa við starfsstöðina á Akureyri  .  Þýðinga-
miðstöðin annast þýðingar ESB-gerða og milli-
ríkjasamninga, sem eru á ýmsum sviðum, svo sem 
tækni, raungreina, fjármála, laga o.s.frv.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi fjármála ráðherra 
og Félags háskólamenntaðra starfsmanna stjórnar ráðsins.

Kröfur til umsækjenda:
•	Háskólapróf
•	Staðgóð	þekking	á	íslensku	og	ensku
•	Samskiptalipurð	og	góð	framkoma
•	Gott	tölvulæsi
• Kunnátta í öðru erlendu tungumáli æskileg

Umsóknarfrestur er til og með 4. júlí 2016. Umsóknir 
skulu berast á netfangið umsokn@mfa.is, merkt 
„Þýðendur 2016“. 

Litið verður svo á að umsóknir gildi í sex mánuði frá 
því að umsóknarfresti lýkur. Öllum umsóknum verður 
svarað þegar ákvarðanir um ráðningar hafa verið teknar.

Nánari	 upplýsingar	 um	 störfin	 veita	 Katrín	 Einars
dóttir, framkvæmdastjóri þýðingamiðstöðvar,  
(katrin.einarsdottir@utn.stjr.is) og Anna Ósk Kolbeins-
dóttir, mannauðsfulltrúi utanríkisráðuneytisins, 
(anna.osk.kolbeinsdottir@utn.stjr.is) í síma 545-9900.

Umsóknir skulu sendast á job@moberg.is
Umsóknafrestur er til 30 júni.

Við höfum trú á að allt sé mögulegt!

Móberg var stofnað árið 2012 og í dag starfa hjá fyrirtækinu rúmlega 60 einstaklingar með sérhæfða en mismunandi 
þekkingu á fjölmörgum sviðum eins og nýsköpun, viðskiptaþróun, tækni og hugbúnaðarþróun, fjármálum, lögfræði 
og markaðssetningu.

Við einsetjum okkur að þróa fjármálatæknilausnir, sem hreyfa við markaðnum og skapa ávinning fyrir notendur. 
Okkar sýn er að innan 5 ára þá verðum við eitt af leiðandi fjármálatækni fyrirtækjum í Evrópu.

MÓBERG LEITAR AÐ METNAÐARFULLUM
VIÐSKIPTA- OG ÞJÓNUSTUSTJÓRA

Hæfniskröfur

Háskólamenntun á sviði viðskipta eða tækni
Reynsla af viðskiptastjórnun, ráðgjöf og sölu til 
fyrirtækja æskileg
Frumkvæði, metnaður og öguð vinnubrögð
Góðir samskiptahæfileikar, þjónustulund og auga 
fyrir nýjum tækifærum
Góð íslenskukunnátta

Móberg sækist eftir dugmiklum og jákvæðum einstak-
lingum sem geta axlað ábyrgð og tekist á við mjög 
krefjandi verkefni. Viðkomandi þarf að vera sveigjanlegur, 
sýna frumkvæði og hafa öguð vinnubrögð.

Hjá Móberg er lögð áhersla á samvinnu og liðsheild. 
Viðskipta- og þjónustustjóri sinnir sölu og þjónustu
við viðskiptavini, ásamt ráðgjöf og ýmsum öðrum 
sérverkefnum.
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Leikskólakennari
Menntaður leikskólakennari óskast til starfa á leikskóladeild 
Laugar gerðisskóla, Eyja- og Miklaholtshrepp.

Starfað er í nánu samstarfi við grunnskólann undir stjórn skóla-
stjóra Laugargerðisskóla. Starfshlutfallið er 80% 4 daga vikunnar. 
Starfstíminn er frá 15. ágúst 2015 -31.maí 2016.

Umsókn með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og 
umsagnar aðila sendist til Kristínar Bjarkar Guðmundsdóttur 
skólastjóra á laugarg@ismennt.is, hreint sakavottorð þarf að fylgja.

Nánari upplýsingar veitir skólastjóri í síma 8944600
Umsóknarfrestur er til 15 júlí.

Vilt þú vinna við dagskrárgerð
hjá N4 sjónvarpi?
Við leitum að jákvæðum, metnaðarfullum, 
hugmyndaríkum og drífandi einstaklingi til að sinna 
dagskrárgerð á N4, með brennandi áhuga á 
fjölbreyttu íslensku samfélagi, góða samskipta- og 
skipulagshæfni, gott vald á íslenskri tungu og ljóma 
af bjartsýni. Reynsla af dagskrárgerð er kostur. 
Starfsstöðin er á Akureyri.

Umsóknin
Umsókn sendist á netfangið: umsokn@n4.is 
Með henni skal fylgja ferilskrá og mynd. 
Umsóknarfrestur er til 10. júlí.
Miðað er við að viðkomandi hefji störf 1. ágúst. 
Öllum umsóknum verður svarað.

Spennandi  
starf hjá Lyfju 

Atvinnutækifæri hjá Lyfju hf.
Lyfja hf. leitar að metnaðarfullum og sjálfstæðum lyfjafræðingi í útibú okkar í Laugarási.

Starfs- og ábyrgðarsvið: 
Lyfjafræðingur annast afgreiðslu lyfseðla auk þess sem 
hann veitir viðskiptavinum og starfsfólki faglega ráðgjöf. 
Um er að ræða tímabundið starf við afleysingu umsjónar-
manns í eitt ár með möguleika á áframhaldandi ráðningu. 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf 1. september nk.

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

Hægt er að sækja um starfið á lyfja.is. Umsóknarfrestur er til 30. júní nk.  
Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál. 

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

Nánari upplýsingar veitir Vilborg Halldórsdóttir, lyfsali Lyfju  
á Selfossi, í síma 482 3000. 

Útibússtjóri  
Íslandsbanka á Akureyri

Nánari  upplýsingar: 

Una Steinsdóttir, framkvæmdastjóri Viðskiptabanka, 
440 2880, una.steinsdottir@islandsbanki.is

Sigrún Ólafsdóttir, ráðningarstjóri,  
440 4172, sigrun.olafs@islandsbanki.is

Íslandsbanki er alhliða banki sem þjónar breiðum hóp viðskiptavina. Hlutverk bankans er að veita  
alhliða fjármálaþjónustu. Framtíðarsýn Íslandsbanka er að vera #1 í þjónustu. Viðskiptabanki hefur 
umsjón með starfsemi útibúanets bankans. Útibúin veita alhliða bankaþjónustu fyrir einstaklinga og 
smærri og meðalstór fyrirtæki. Íslandsbanki starfrækir alls 17 útibú um allt land.

Umsóknir óskast fylltar út á www.islandsbanki.is 
og sendar ásamt ítarlegri ferilskrá og kynningarbréfi 

Umsóknarfrestur er til og með 26. júní

Hæfniskröfur:

•  Háskólamenntun í viðskiptafræði eða sambærileg menntun

•  Hæfni í mannlegum samskiptum

•  Greiningarhæfni og reynsla af stjórnun

•  Reynsla úr fjármálafyrirtækjum eða af rekstri fyrirtækja

Helstu verkefni:

• Yfirumsjón og ábyrgð á rekstri 

• Að afla nýrra viðskiptavina og viðhalda  
samskiptum við núverandi viðskiptavini

• Undirbúningur, greining og vinnsla lánamála

• Sölu- og markaðsuppbygging

• Starfsmannamál

Við bjóðum góða þjónustu. Hjá Íslandsbanka starfa um 950 starfsmenn. Við sækjumst eftir starfsfólki sem er jákvætt, faglegt og framsýnt og leitar 
ávallt bestu lausna fyrir viðskiptavini bankans. Framtíðarsýn Íslandsbanka er að vera númer eitt í þjónustu. Íslandsbanki er stoltur handhafi Gullmerkis 
Jafnlaunaúttektar PwC. Árið 2016 fékk Íslandsbanki þekkingarverðlaun FVH fyrir mannauðsstjórnun og hvatningarverðlaun jafnréttismála.  
Hvað segir fólkið okkar? Sjáðu hvað starfsfólk hefur að segja um vinnustaðinn: islandsbanki.is  > Um Íslandsbanka  > Vinnustaðurinn 



Störf í Apóteki
Lyfjaval óskar eftir að ráða lyfjatækni eða 

afgreiðslu fólk með reynslu af apóteksstörfum.
Vinnutími 9-18 virka daga.

Umsóknarfrestur er til 23. júní. 
Umsóknir má senda á póstfangið lyfjaval@lyfjaval.is

Einnig er hægt að fylla út umsókn á lyfjaval.is
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Aðstoðarframkvæmdarstjóri
Laust er til umsóknar hálfs dags starf.  

Starfið felst í umsjón með rekstri 3ja lítilla fyrirtækja  
þ.e. flest sem kemur að rekstri þeirra.

Leitað er að áreiðanlegum starfsmanni með einhverja 
rekstraraþekkingu, innsýn í bókhald, góða  

þjónustulund og hreint sakavottorð

Vinnutími skv. samkomulagi í 4 tíma milli 8-17.
Frekari upplýsingar verða veittar síðar.

Umsóknum ásamt ferilskrá ber að skila til    
fob@fob.is fyrir 23. júní n.k.

Atlas endurhæfing, Íþróttamiðstöðinni Laugardal, 
óskar eftir að ráða 2 starfsmenn í móttöku.

Önnur staðan er fullt starf. Vinnutími 7.45 - 15.45. 
Þarf að geta hafið störf 8.ágúst.
Hin staðan er hlutastarf. Vinnutími 13.00 - 17.00.  
Þarf að geta hafið störf 15.ágúst.

Bæði störfin krefjast hæfni í mannlegum samskip-
tum ásamt góðri tölvukunnáttu. Reyklaus vinnustaður.

Umsóknir sendist á atlasendurhaefing@gmail.com 
Umsóknarfrestur er til fimmtudagsins 23.júní 2016.

www.atlasendurhaefing.is

Félagsráðgjafi  
í barnavernd

Fjölskyldudeild Akureyrarbæjar óskar eftir því að ráða félagsráðgjafa 
til starfa í barnavernd frá 15. september nk. Um er að ræða fullt starf. 

Helstu verkefni:
•	 Móttaka	og	úrvinnsla	barnaverndartilkynninga.
•	 Skipulag	og	framkvæmd	stuðningsaðgerða	í	barnaverndarmálum.
•	 Þverfaglegt	samstarf	innan	deildar	og	með	samstarfsstofnunum.

Menntunar og hæfniskröfur:
•	 Háskólapróf	í	félagsráðgjöf	með	réttindum	til	að	starfa	sem	 
 félagsráðgjafi á Íslandi.
•	 Jákvætt	viðhorf	og	góðir	samskiptahæfileikar.
•	 Metnaður	og	áhugi,	frumkvæði	og	sjálfstæði	í	vinnubrögðum.
•	 Hæfni	til	að	tjá	sig	í	ræðu	og	riti.
•	 Reynsla	af	barnaverndarstarfi	er	kostur.
•	 Gerð	er	krafa	um	vammleysi,	s.s.	að	vera	með	gott	orðspor	og	að	 
	 framkoma	og	athafnir	á	vinnustað	og	utan	hans	samrýmist	starfinu.

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

Umsóknarfrestur er til og með 29. júní 2016.

Prentmet er framsækin prentsmiðja með höfuðstöðvar  
að Lynghálsi 1 í Reykjavík og útibú á Akranesi og Selfossi

Gjaldkeri og innheimtustjóri
Starfið er aðallega fólgið í innheimtum og greiðslum á 

reikningum ásamt útkeyrslu úr Tok launakerfi. 
Leitað er eftir aðila með reynslu og menntun á þessu sviði. 

Starfið er 50% og vinnutími fer eftir samkomulagi.  

Prentari eða aðstoðarmaður í hæðarprentun 
Starfið er aðallega fólkið í hæðarprentun, fólíuprentun, 

thermoprentun, stönsun, upphleypingu, fellingu og 
rifgötun. Leitað er eftir duglegum, nákvæmum og 

handlögnum einstaklingi. Þjálfun í boði fyrir réttan aðila.

Nánari upplýsingar veitir framkvæmdastjóri 
mannauðsmála, ingasteina@prentmet.is, s. 856 0601.

Atvinnuumsókn er á  
prentmet.is/um-okkur/atvinnuumsokn

Umsóknarfrestur er til 24. júní n.k. 

Prentmet er framsækið fyrirtæki sem býður upp á 
heildarlausnir og hágæða prentun þar sem hraði, gæði  
og persónuleg þjónusta fara vel saman í framleiðslunni.   
Lögð er rík  áhersla á að starfsfólki líði vel á vinnustað.

StarfSfólk óSk a St

 -  - 

heildarlausnir í prentun

Rafnar bátasmiðja óskar eftir 
starfsmönnum í framleiðsludeild

Plastsmíði og samsetning
Smíði plastbáta frá grunni að sjósetningu

Véladeild
Kerfa- og vélaísetning

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

Góð þekking á rafmagni er nauðsynleg

www. distica.is

INNKAUPAFULLTRÚI
DISTICA ÓSKAR EFTIR AÐ RÁÐA METNAÐARFULLAN EINSTAKLING SEM 
VILL TILHEYRA ÖFLUGUM HÓPI STARFSMANNA INNKAUPADEILDAR OG 
SINNA MEÐ ÞEIM KREFJANDI VERKEFNUM. 

Distica sérhæfir sig í dreifingu á lyfjum, heilsuvörum, neytendavörum og vörum fyrir 
heilbrigðisþjónustu og rannsóknarstofur og hefur verið í fararbroddi á sínu sviði í rúmlega 
50 ár. Fyrirtækið er með um 70% af lyfjadreifingu á Íslandi auk þess sem það sinnir dreifingu 
á rannsóknartækjum, rekstrarvörum og fleiru til sjúkrahúsa, hjúkrunarheimila, tannlækna 
og dýralækna.  Distica sinnir einnig dreifingu á neytendavörum til verslana.

HELSTU VERKEFNI
• Umsjón með pöntunum 
• Vaktanir á birgðastöðu og veltuhraða
• Gerð verðútreikninga
• Samskipti við innlenda og erlenda birgja
• Samskipti við innri viðskiptavini
• Önnur tilfallandi verkefni

Pantone litir:

Hjarta: Rautt: 200C
Letur:   Grátt: 424C

CMYK litir:

Hjarta: Cyan: 10, Magenta: 100, Yellow: 100, Svart: 20
Letur:   Cyan: 10, Magenta: 10, Yellow: 10, Svart: 60

 

MENNTUN OG HÆFI
• Menntun sem nýtist í starfi 
• Reynsla af innkaupum 
• Reynsla af notkun Navision eða sambærilegum kerfum
• Góð íslensku- og enskukunnátta 
• Skipulögð og öguð vinnubrögð
• Greiningarhæfni, nákvæmni og samviskusemi

Upplýsingar um starfið veita Guðmundur Árni Árnason, deildastjóri innkaupadeildar s. 665 7526 
og Vilborg Gunnarsdóttir mannauðsstjóri s. 824 7136. 

Aðeins er tekið við umsóknum um starfið í gegnum ráðningavef á heimasíðu Distica www.distica.is. 
Umsóknarfrestur er til og með 26. júní nk. 

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál og öllum verður svarað.



Viltu ganga í lið með okkur?
Leikskólarnir Fossakot og Korpukot í Grafarvogi 
óska eftir skemmtilegu og drífandi starfsfólki 
sem býr yfir hæfni í mannlegum samskiptum, 

áreiðanleika og frumkvæði.

    Við leitum að:

Áhugasamir sendi ferilskrá
á umsoknir@lfa.is

Leikskólakennurum
Öðru uppeldismenntuðu fólki
Leiðbeinendum 
Sérkennara, þroskaþjálfa eða 
öðrum til að sinna stuðningi

Fossaleyni · 112 Reykjavík

Störf í þýðingamiðstöð á Ísafirði

Þýðingamiðstöð utanríkisráðuneytisins óskar að 
ráða þýðendur til starfa við starfsstöðina á Ísafirði. 
Þýðingamiðstöðin annast þýðingar ESB-gerða, sem 
eru á ýmsum sviðum, svo sem tækni, raungreina, 
fjármála, laga o.s.frv.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi 
fjármálaráðherra og Félags háskólamenntaðra starfs-
manna stjórnarráðsins.

Kröfur til umsækjenda:
• Háskólapróf
• Staðgóð þekking á íslensku og ensku
• Samskiptalipurð og góð framkoma
• Gott tölvulæsi
• Kunnátta í öðru erlendu tungumáli æskileg

Umsóknarfrestur er til og með 4. júlí 2016. Umsóknir 
skulu berast á netfangið umsokn@mfa.is, merkt 
„Þýðendur 2016“. 

Litið verður svo á að umsóknir gildi í sex mánuði frá 
því að umsóknarfresti lýkur. Öllum umsóknum verður 
svarað þegar ákvarðanir um ráðningar hafa verið teknar.

Nánari upplýsingar um störfin veita Katrín Einars
dóttir, framkvæmdastjóri þýðingamiðstöðvar,  
(katrin.einarsdottir@utn.stjr.is) og Anna Ósk Kolbeins
dóttir, mannauðsfulltrúi utanríkisráðuneytisins,  
(anna.osk.kolbeinsdottir@utn.stjr.is) í síma 5459900.

Arion banki leitar að öflugum leiðtoga í starf 
forstöðumanns fyrirtækjaviðskipta á Akureyri
Ef þú vilt vinna í árangursdrifnu umhverfi þar sem megináherslan er á viðskiptavina-
sambandið gætir þú átt heima í okkar frábæra liði. 

Forstöðumaður fyrirtækjaviðskipta ber ábyrgð á þjónustu- og sölustjórnun 
fyrirtækjaeiningar í útibúi bankans á Akureyri og leiðir teymi viðskiptastjóra og 
fyrirtækjaráðgjafa í útibúinu. Viðkomandi starfar einnig þétt með viðskiptastjórum 
bankans á Norður- og Austurlandi.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðmundur Ólafsson, svæðisstjóri á Norður- og 
Austurlandi, sími 460 5436, netfang gudmundur.olafsson@arionbanki.is og Hildur 
Sigurðardóttir mannauðsstjóri, sími 444 6364, netfang hildur.sigurdardottir@arionbanki.is

Umsóknarfrestur er til og með 30. júní 2016. 

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

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

Helstu verkefni
•  Ráðgjöf varðandi fjármögnun fyrirtækja og verkefna
•  Greining á lánaumsóknum fyrirtækja og ákvörðunartaka um lán
•  Að viðhalda og styrkja tengsl við núverandi viðskiptavini 
•  Þátttaka í markaðssókn fyrirtækjaþjónustu svæðisins

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

Ert þú öflugur
leiðtogi?

HAFNARFJARÐARBÆR
Ráðhús Hafnarfjarðar
Strandgötu 6

ÞJÓNUSTUVER
Opið frá kl. 8.00 – 16.00 
Alla virka daga

585 5500
hafnarfjordur.is

OKKUR VANTAR SÉRFRÆÐINGA TIL STARFA
SÁLFRÆÐINGUR OG TALMEINAFRÆÐINGUR
Fagleg forysta, ráðgjöf og greiningar í málefnum barna
og unglinga í leik- og grunnskólum Hafnarfjarðar.
Nánar á hafnar�ordur.is
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HH byggingar ehf. er byggingafélag í örum vexti  
og vantar í eftirfarandi störf:

 
Smiðir/samhentur smiðahópur í mælingarvinnu.  
Helstu verkefni eru:
• Utanhússklæðningar
• Ísetning glugga
 
Félagið stendur vel og er með góða verkefnastöðu næstu árin.
 

Hafið samband við Kristinn Þ. Geirsson í síma 699 7100  
eða netfang kristinn@hhbyggingar.is

Alexander Ólafsson ehf. óskar eftir að ráða vélamenn til 
starfa í efnisvinnslu, mokstur á hjólaskóflu og á jarðýtu  
(50 tonn) í Vatnsskarðsnámu.

Um er að ræða framtíðarstarf. 

Umsóknum með ferisskrá skal skilað til Kristins Ólafssonar 
á netfangið  kristinn@alexander.is eða hafa samband í 
síma S: 578-9300 

Vélamenn 
óskast 
til starfa Aðstoðarskólastjóri  

Tónlistarskólans á Akureyri
Tónlistarskólinn á Akureyri óskar eftir aðstoðarskólastjóra í  
100% starfshlutfall.
 
Tónlistarskólinn á Akureyri er rótgróin en um leið framsækin mennta-  
og menningarstofnun sem staðsett er í menningarhúsinu Hofi. Í skólanum 
er unnið metnaðarfullt starf og hefur starfsfólk hans ávallt leitast 
við að vera í fararbroddi tónlistarskóla hvað skólaþróun og fram-
farir varðar. Mikill metnaður ríkir í öllu innra skipulagi s.s. samstarfi 
kennara, námsmati eða hljómsveitarstarfi og er valfrelsi nemenda 
sem og virkni skólans í samfélaginu í forgrunni. Í skólanum er unnið 
eftir aðalnámsskrá tónlistarskóla og er áhersla lögð á uppeldisleg og 
samfélagsleg markmið hennar auk hefðbundinna leiknimarkmiða.
 
Við stofnunina starfa 40 manns í u.þ.b. 27 stöðugildum og stunda um 
430 nemendur nám. Skólinn starfar í nánum tengslum við grunnskóla 
bæjarins og heyrir undir skólanefnd og fræðslustjóra. Þá er skólinn 
í nánu samstarfi við Sinfóníuhljómsveit Norðurlands og stendur fyrir 
ýmsum stórum tónlistar- og leiklistarviðburðum á stóra sviði hússins í 
tengslum við ýmsa aðila.   
 
Helstu verkefni og ábyrgðasvið:
•	 Fjárhagsáætlanagerð	undir	yfirstjórn	skólastjóra	
•	 Úrlausn	starfsmannamála	í	samstarfi	við	skólastjóra
•	 Nemendaúthlutun	og	utanumhald	skráninga
•	 Dagleg	umsýsla	og	skrifstofustjórn	
•	 Ritstjórn	starfsmannahandbókar	
•	 Utanumhald	tölulegra	upplýsinga	og	skýrslugerð
•	 Gerð	skóladagatals	og	tímasetning	viðburða	í	samstarfi	 
 við stjórnendateymi
•	 Aðkoma	að	Listrænni	og	faglegri	stefnumótun	í	samstarfi	 
 við stjórnendateymi 
 
Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu Akureyrarbæjar, 
www.akureyri.is þar sem sótt er um rafrænt.

Umsóknarfrestur er til 05. júlí 2016

Við leitum að metnaðarfullum, stundvísum, 
skipulögðum og þjónustulunduðum einstaklingi

til liðs við okkur í þjónustu við fjölbreyttan
og sívaxandi hóp viðskiptavina okkar. 

Starfssvið:

Hæfniskröfur:

Góð almenn þekking á Íslandi
Góð enskukunnátta í ræðu og riti
Önnur tungumál kostur
Sjálfstæði í vinnubrögðum og 
skipulagshæfni
Framúrskarandi hæfni í samskiptum
Nákvæmni í vinnubrögðum

Umsóknir skulu berast fyrir 25. júní 2016
Áhugasamir sendi umsóknir ásamt ferilskrá

á netfangið info@rehe.is

Um er að ræða líflegt en um leið krefjandi starf 
hjá fyrirtæki í örum vexti. 

Símsvörun
Skipulagning ferða
Þjónusta við viðskiptavini
Þjónusta við samstarfsaðila
Annað tilfallandi

www.reykjavikhelicopters.com

Sölu-og
þjónustufulltrúiHS Veitur hf  leita að öflugum liðsmönnum á aðalstöðvar

fyrirtækisins í Reykjanesbæ

HS Veitur hf voru stofnaðar 1. desember 2008 þegar Hitaveitu Suðurnesja hf var skipt í HS Veitur hf og HS Orku hf.
HS Veitur hf annast raforkudreifingu á Suðurnesjum, í Hafnarfirði, í hluta Garðabæjar, í Vestmannaeyjum og í Árborg.
HS Veitur hf annast hitaveiturekstur á Suðurnesjum og í Vestmannaeyjum og vatnsveiturekstur að stórum hluta á
Suðurnesjum og í Vestmannaeyjum.
Starfsstöðvar HS Veitna hf eru fjórar, þ.e. í Reykjanesbæ, Hafnarfirði, Vestmannaeyjum og í Árborg.
Hjá HS Veitum hf starfa tæplega 90 starfsmenn. 
Frekari uppýsingar um fyrirtækið er hægt að nálgast á heimasíðu fyrirtækisins.

Starfssvið
 - Rekstur dreifikerfa fyrir neysluvatn og heitt vatn.
 - Umsjón með hönnun, verklegum framkvæmdum,
   starfsmannahaldi og nýframkvæmdum deildarinnar.
 - Umsjón með innra eftirliti, gæðastjórnun og mæl
   búnaði deildarinnar.
 - Áætlanagerð og uppgjörsmál fyrir deildina.
 - Umsjón með tölvustjórnunarkerfum veitukerfanna.
 - Tryggja nauðsynlega samvinnu við aðrar deildir.

Starfssvið
 - Viðhald og viðgerðir á dreifikerfi, línum og
   götulögnum.
 - Nýlagnir, tengingar og frágangur.

Hæfniskröfur
 - Háskólamenntun á sviði verk- eða tæknifræði t.d.
   bygginga- eða véla.
 - Samskiptahæfni og frumkvæði. Starfið krefst mikilla
   samskipta við fólk, bæði innan og utan fyrirtækisins
 - Góð enskukunnátta í töluðu og rituðu máli.

Hæfniskröfur - nemar
 - Grunndeild rafiðnaðar.
 - Sjálfstæð vinnubrögð.
 - Góð framkoma og lipurð í mannlegum samskiptum.

Hæfniskröfur - rafvirkjar / rafveituvirkjar
 - Sveinspróf í rafvirkjun eða rafveituvirkjun.
 - Sjálfstæð vinnubrögð.
 - Góð framkoma og lipurð í mannlegum samskiptum.

HS VEITUR HF
www.hsveitur.is

Forstöðumaður hita- og ferskvatnsdeildar 

Rafvirkjar / rafveituvirkjar / nemar

Nánari upplýsingar veitir Júlíus Jónsson forstjóri í síma 422 5200.

Nánari upplýsingar veitir Ólafur Stefánsson svæðisstjóri í síma 422 5200.

Umsækjendur sækja um starfið á heimasíðu fyrirtækisins www.hsveitur.is
Umsóknarfrestur er til og með 1. júlí 2016.
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OPUS lögmenn leita að öflugum starfsmanni 
í framtíðarstarf.

Um er að ræða 100% 
starfshlutfall, vinnutími 
frá 9.00 til 17.00. 

Starfið felst í umsjón 
skrifstofunnar, móttöku 
viðskiptavina, reiknings-
gerð, ýmis verkefni fyrir 
lögmenn stofunnar, 
sem og umsjón með 
kaffiaðstöðu og móttöku 
stofunnar.

Við leitum að ein-
stakling sem hefur að 
bera ríka þjónustulund, 
hæfileika til mannlegra 
samskipta, vilja til að 
takast á við fjölbreytt 
verkefni, úrræðagóður 
og glaðlyndur.

Reynsla af færslu 
bókhalds er kostur.
 

SKRIFSTOFU-
UMSJÓN, MÓTTAKA, 
REIKNINGSGERÐ

Austurstræti 17 \ Sími 415 2200

Umsóknir skulu berast á
netfangið: opus@opus.is

Umsóknarfrestur er til
og með 5. júlí nk.

Viðkomandi þarf að geta
hafið störf 8. ágúst nk.

Your activity tour operator in Iceland since 1983

Arctic Adventures óska eftir öfl ugum bifvélavirkja eða vönum viðgerðarmanni til starfa. 

ARCTIC ADVENTURES óskar eftir að ráða
Bifvélavirkja

Starfssvið
• Viðgerðir og viðhald á ökutækjum
• Bilanagreining ökutækja

Menntunar- og hæfniskröfur 
• Sveinspróf í bifvélavirkjun eða haldbær reynsla á sviði bíla-, véla- 
og /eða rafmagnsviðgerða.
• Bílpróf er skilyrði. 
• Góð íslensku- og enskukunnátta. 
• Öguð og fagleg vinnubrögð, metnaður og frumkvæði.
• Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum.
• Stundvísi og áreiðanleiki.

Vinnutími er mánudaga til föstudaga frá kl. 08:00-17:00 

Viðkomandi þarf að geta hafi ð störf sem fyrst.
Umsóknir skal senda á  jobs@adventures.is
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál

H L U T I  A F  G Ó Ð U  F E R Ð A L A G I

Við leitum að kraftmiklum þjónustustjóra til að byggja upp og þróa 
starfsemi Reykjavíkurflugvallar með því hæfa starfsfólki sem þar starfar. 
Helstu verkefni fela í sér rekstur flugvallarþjónustu og flugverndar, 
öryggis- og gæðamál, áætlanagerð og starfsmannamál. Þjónustustjóri er 
staðgengill flugvallarstjóra.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun er kostur og/eða önnur menntun sem nýtist í starfi
• Reynsla og/eða menntun af verkefnastjórnun og áætlanagerð
• Reynsla af stjórnunarstörfum er skilyrði
• Þekking á  öryggis- og gæðastjórnunarkerfum
• Reynsla og kunnátta af notkun ýmissa vinnuvéla og tækjabúnaðar
• Miklir samskiptahæfileikar, góð og örugg framkoma
• Nákvæm, sjálfstæð og öguð vinnubrögð ásamt  

miklum skipulagshæfileikum 
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti ásamt  

góðri íslensku- og enskukunnáttu

Umsóknarfrestur er til og með 27. júní. Nánari upplýsingar veitir  
Ingólfur Gissurarson, netfang: ingolfur.gissurarson@isavia.is
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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.
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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. 

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. 

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.

Við leitum að deildarstjóra í stjórnendateymi skólans 
Meginverkefni dagleg stjórnun í 3.-5. bekk auk annarra verkefna 
sem viðkomandi mun stýra.

Menntunar- og hæfnikröfur:
•	 Leyfisbréf	grunnskólakennara
•	 Framhaldsmenntun	í	stjórnun	æskileg	sem	og	starfsreynsla
•	 Hæfni	í	mannlegum	samskiptum
•	 Leiðtogahæfileikar
•	 Hugmyndaauðgi,	jákvæðni	og	sveigjanleiki
•	 Áhugi	á	starfsþróun,	nýjum	og	fjölbreyttum	áherslum	í	skólastarfi

Laun	samkvæmt	kjarasamningi	Sambands	íslenskra	sveitarfélaga	og	SÍ.	
Upplýsingar veitir Jóhanna Magnúsdóttir skólastjóri í  síma 
8968230. Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfsreynslu 
og umsagnaraðila sendist rafrænt á netfangið  
johannam@lagafellsskoli.is 

Umsóknarfrestur er til 28.júní 2016 en ráðið verður í stöðuna frá 1. 
ágúst 2016 eða samkvæmt nánara samkomulagi.  

Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um.

AFE er ætlað að vera leiðandi afl í uppbyggingu atvinnu og þróunar á Eyjafjarðarsvæðinu með 
það að markmiði að fjölga atvinnutækifærum, efla hagvöxt, auka fjölbreytileika þeirra starfa sem 
í boði eru og skapa hagstæð skilyrði fyrir ný verkefni og atvinnuíf sem til staðar er. Þá er verkefni 
félagsins að efla Eyjafjörð sem eftirsóttan valkost til búsetu. Með starfsemi sinni stuðlar AFE að 
betri rekstrargrundvelli atvinnulífs og bættri samkeppnishæfni Eyjafjarðarsvæðisins gagnvart 
öðrum svæðum innanlands sem utan.
 
AFE er samráðsvettvangur aðildarsveitarfélaganna í sameiginlegum hagsmunamálum.
 
Helstu verkefni framkvæmdastjóra: 

Stefnumótun, daglegur rekstur félagsins, áætlanagerð og starfsmannahald, samskipti við 
aðildarsveitarfélög, málsvörn fyrir hagsmuni svæðisins, samskipti við opinbera aðila, 
rekstur klasa, efling samvinnu og nýsköpunar á svæðinu, efnahagsgreining.

                                                                   
Menntunar- og hæfniskröfur:  

Háskólamenntun
Starfsreynsla sem nýtist í starfi
Þekking á rekstri
Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
Mjög góðir skipulags- og samskiptahæfileikar
Góð kunnátta í ensku og norðurlandamáli

 
Trúnaðar verður gætt um umsækjendur.
Umsóknarfrestur er til og með 30. júní 2016.
Umsóknir skulu sendar í pósti á AFE eða í tölvupósti á tls@afe.is. 
Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein 
fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfi.

Nánari upplýsingar veita formaður stjórnar AFE, 
Unnar Jónsson í síma 660 9032 og
Steinunn María Sveinsdóttir, varaformaður 
stjórnar AFE í síma 844 0104, eftir kl. 16.

Orkufell ehf leitar eftir duglegum og sjálfstæðum 
rafiðnaðarmönnum til starfa í góðu vinnuumhverfi með 
skemmtilegu fólki. Viðkomandi getur hafið störf fljótt.

Fyrirspurnir ásamt ferilskrá sendist á netfangið 
orkufell@orkufell.is

Hæfniskröfur:
• Góð samskiptahæfni
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Gott skipulag og eljusemi
• Gott vald á íslensku, bæði í ræðu og riti
• Menntun í faginu er kostur en ekki skilyrði

Félagsráðgjafi  
í barnavernd

Fjölskyldudeild Akureyrarbæjar óskar eftir því að ráða félagsráðgjafa 
til starfa í barnavernd frá 15. september nk. Um er að ræða fullt starf. 

Helstu verkefni:
•	 Móttaka	og	úrvinnsla	barnaverndartilkynninga.
•	 Skipulag	og	framkvæmd	stuðningsaðgerða	í	barnaverndarmálum.
•	 Þverfaglegt	samstarf	innan	deildar	og	með	samstarfsstofnunum.

Menntunar og hæfniskröfur:
•	 Háskólapróf	í	félagsráðgjöf	með	réttindum	til	að	starfa	sem	 
 félagsráðgjafi á Íslandi.
•	 Jákvætt	viðhorf	og	góðir	samskiptahæfileikar.
•	 Metnaður	og	áhugi,	frumkvæði	og	sjálfstæði	í	vinnubrögðum.
•	 Hæfni	til	að	tjá	sig	í	ræðu	og	riti.
•	 Reynsla	af	barnaverndarstarfi	er	kostur.
•	 Gerð	er	krafa	um	vammleysi,	s.s.	að	vera	með	gott	orðspor	og	að	 
	 framkoma	og	athafnir	á	vinnustað	og	utan	hans	samrýmist	starfinu.

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

Umsóknarfrestur er til og með 29. 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.

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

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

Landspítali leitar eftir jákvæðum og metnaðarfullum sérfræðilækni með 
sérhæfingu í myndgreiningu í krefjandi starf á röntgendeild. Nýr sérfræði
læknir verður mikilvægur hlekkur í öflugu teymi mynd greiningar deildar  
en þar er öllum þáttum sinnt á sviði læknis fræðilegrar myndgreiningar  
og geislavarna á spítalanum. 

Á deildinni er lögð áhersla á endurnýjun tækjabúnaðar, þróun nýrra 
starfsaðferða, aðlögun vinnutíma að þörfum starfsmanna, stöðuga 
starfsþróun og góða starfsaðstöðu.

SÉRFRÆÐILÆKNIR

Röntgendeild

Við sækjumst eftir framsæknum og metnaðarfullum hjúkrunarfræðingi 
með brennandi áhuga á hjúkrun sjúklinga með sjúkdóma í meltingar
færum og nýrum, stjórnun ásamt gæða og umbótastarfi.

Á meltingar og nýrnadeild á lyflækningasviði starfa um 60 manns í 
þverfaglegu teymi. Þar ríkir einstaklega góður starfsandi og ótalmörg 
tækifæri eru til að vaxa í starfi. Deildin er 19 rúma legudeild og þjónar 
sjúklingum með bráða og langvinna sjúkdóma í meltingarfærum og 
nýrum. Lögð er áhersla á að skapa uppbyggjandi starfsumhverfi og veita 
einstaklingshæfða hjúkrun. 

AÐSTOÐARDEILDARSTJÓRI

Meltingar- og nýrnadeild

Við viljum ráða jákvæðan liðsmann með mjög góða samskiptafærni til 
starfa á Vökudeild nýbura og ungbarnagjörgæslu Barnaspítala 
Hringsins. 

Vökudeild er sjúkradeild fyrir fyrirbura og nýbura, sem þurfa á 
sérhæfðri meðferð að halda. Þar starfa um 60 manns í þverfaglegu teymi. 

HEILBRIGÐISRITARI/ 
SKRIFSTOFUMAÐUR

Vökudeild, Barnaspítali Hringsins

Á mannauðssviði Landspítala er laust starf verkefnastjóra í kjara
þróunar teymi. Kjaraþróunarteymið er stjórnendum spítalans til 
ráðgjafar um kjaraþróun og leiðir samráð við um 30 stéttarfélög 
starfsmanna spítalans, m.a. á vettvangi samstarfsnefnda.

Við viljum ráða hugmyndaríkan, töluglöggan og metnaðarfullan 
einstakling sem er jákvæður og lausnamiðaður og á auðvelt með að 
vinna í teymi. Reynsla af mannauðsmálum, starfi innan stéttarfélags 
eða öðru sambærilegu starfi er æskileg.

VERKEFNASTJÓRI /
MANNAUÐSMÁL

Mannauðssvið

LANDSPÍTALI ... ÞÚ SKIPTIR MÁLI!

Á dag og göngudeild krabbameinslækninga á lyflækningasviði er laust 
fullt starf deildarlæknis eða heimilislæknis til eins árs, en möguleiki er á 
ráðningu til lengri eða skemmri tíma. Starfið er unnið í náinni samvinnu 
við sérfræðilækna í krabbameinslækningum og felur í sér þverfaglega 
teymisvinnu með fjölmörgum öðrum sérgreinum læknisfræðinnar. 
Starfs  umhverfið á dag og göngudeild krabbameinslækninga er lærdóms
miðað. Áformað er að viðkomandi læknir fái skipulagða hand leiðslu 
sérfræðilæknis í krabbameinslækningum. 

Starfið hentar vel fyrir lækna sem hafa hug á að leggja fyrir sig krabba
meins lækningar en líka fyrir þá sem eru að íhuga aðrar sérgreinar. Starfið 
getur einnig verið góð endurmenntunarstaða fyrir starfandi heimilislækna. 

DEILDARLÆKNIR / 
HEIMILISLÆKNIR

Krabbameinslækningar

Áhugasamur og metnaðarfullur hjúkrunarfræðingur óskast til starfa á 
legudeild barna og unglingageðdeildar (BUGL) á kvenna og barnasviði.

Á deildinni starfa um 40 starfsmenn og veitt er fjölskyldumiðuð þjónusta 
sem byggir á hugmyndafræði tengslamiðaðrar nálgunar (attachment 
focused). Nýbyrjaðir hjúkrunarfræðingar fá markvissa, einstaklingshæfða 
starfsaðlögun í starfsumhverfi þar sem ríkir góður starfsandi og 
töluverðir möguleikar eru til starfsþróunar. 

HJÚKRUNARFRÆÐINGUR

Barna- og unglingageðdeild

www.intellecta.is

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

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

•	Rannsóknir	auka	
þekkingu	og	
gera	ákvarðanir	
markvissari
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Forstöðumaður þjónustumiðstöðvar
Umhverfis- og eignasvið Ísafjarðarbæjar auglýsir laust til 
umsóknar nýtt starf forstöðumanns Þjónustumiðstöðvar. Undir 
Þjónustumiðstöð heyra Áhaldahús og garðyrkjudeild. 

Umsóknarfrestur er til og með 3. júlí 2016.

Nánari upplýsingar á www.isafjordur.is

Stuðningsfulltrúi
Stuðningsfulltrúi óskast til starfa í Laugargerðisskóla Eyja- og 
Miklaholtshrepp. Stuðningsfulltrúi er kennara til aðstoðar vegna 
nemenda sem þarf sérstaka aðstoð. Starfið miðar að því að auka 
færni og sjálfstæði nemanda. 

Starfshlutfallið er 70%. Starfstíminn er frá 15. ágúst 2016.

Æskilegt að viðkomandi hafi reynslu við að vinna með börnum  
með sérþarfir.

Umsókn með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og 
umsagnar aðila sendist til Kristínar Bjarkar Guðmundsdóttur 
skólastjóra á laugarg@ismennt.is, hreint sakavottorð þarf að fylgja.

Nánari upplýsingar veitir skólastjóri í síma 8944600
Umsóknarfrestur er til 15 júlí.

kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Deildarstjóri í leikskólann Núp

· Leikskólakennari í leikskólann Dal

Grunnskólar

· Umsjónarkennarar í Hörðuvallaskóla

· Íþróttakennari í Hörðuvallaskóla

· Forstöðumaður dægradvalar í    
 Hörðuvallaskóla

· Deildarstjóri sérúrræða í Álfhólsskóla

· Kennari á miðstig í Álfhólsskóla

· Skólaliði í Álfhólsskóla

· Stærðfræðikennari í Salaskóla

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

585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

Fræðslu- og frístundaþjónusta 
»    Talmeinafræðingur
»    Sálfræðingur

Hlíðarberg
»    Deildarstjóri

Hraunvallaskóli
»    Deildarstjóri leikskóla
»    Forfallakennari
»    Kennsla í upplýsingatækni
»    Sérkennari
»    Umsjónarkennari á yngsta stigi
»    Umsjónarkennari á miðstigi

Hvaleyrarskóli
»    Frístundaleiðbeinandi í frístundaheimilið Holtasel
»    Íþróttakennari

Hvammur
»    Leikskólakennari

Setbergsskóli
»    Heimilisfræðikennari
»    Skólaliði

Fjölskylduþjónusta
»    Liðsmenn og persónulegir ráðgjafar

Tjarnarás
»    Þroskaþjálfi

Víðistaðaskóli
»    Aðstoðarskólastjóri Engidal
»    Skólaliði

Nánar á hafnar�ordur.is

Í samræmi við jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru
karlar jafnt sem konur hvattir til að sækja um

hafnarfjordur.is

FYRIR RÉTTA EINSTAKLINGA
LAUS STÖRF

Umsóknarfrestur
30. júní 2016

Farið verður með allar 
umsóknir sem trúnaðarmál

Nánari upplýsingar
412 6000 eða job@efla.is

Hefur þú áhuga á heilnæmum 
og vistvænum byggingum?
EFLA leitar að áhugasömum starfsmanni til starfa á nýju fagsviði félagsins, Húsi og heilsu.  
Hús og heilsa er hluti af byggingarsviði EFLU sem samanstendur af flestum sviðum sem snerta 
byggingar og húsnæði.  Saman mynda starfsmenn sviðsins öflugt og samhent teymi.

Nýr starfsmaður hefur tækifæri til þess að taka þátt í spennandi þróunarstarfi þar sem 
viðfangsefnin eru þverfagleg og snúa að byggingareðlisfræði, rakaflæði, loftskiptum, lýsingu, 
hljóðvist, öryggi, heilbrigði, raka, myglu, loftgæðum og innivist.

Umsókn, með upplýsingum um menntun og starfsreynslu, skal berast rafrænt í 
gegnum heimasíðu EFLU, www.efla.is/umsokn-um-starf, fyrir 30. júní næstkomandi.  
Öllum umsóknum verður svarað. 

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.

Hæfniskröfur:

• Verk- eða tæknifræðingur með

  framkvæmdareynslu af byggingum. 

• Góð færni í textagerð

• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð, ásamt  

 því að geta unnið vel í hópi

• Góð færni í kynningum

• Góðir skipulags- og samskiptahæfileikar

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

Ertu að leita að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

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



Óskum eftir Bílamálara
eða vönum manni í bílamálun.

Góð laun fyrir góðan bílamálara.

Upplýsingar í síma 564-0606
eða bilastod@simnet.is

Til að láta okkur líta vel út

Við hjá Arctic Adventures leitum að grafískum hönn- 
uði í öflugt markaðsteymi okkar, sem sér um markaðs- 
setningu á ótal ferðum og ævintýrum fyrirtækisins.

Viðkomandi þarf að hafa næmt auga fyrir hönnun 
og brennandi áhuga á markaðsstarfi — og koma 
með góðar hugmyndir á færibandi.

Umsóknir berist á jobs@adventures.is fyrir 24. júní.

Ævintýra- 
hönnuður 
óskast

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Doktorsnemi í jarðvísindum HÍ, verkfræði- og náttúruvísindasvið Reykjavík 201606/868
Yfirlæknir svæfingalækningar Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201606/867
Hjúkrunarfræðingur Sjúkrahúsið á Akureyri, lyflækningadeildAkureyri 201606/866
Störf í þýðingamiðstöð Utanríkisráðuneyti, þýðingamiðstöð Ísafjörður 201606/865
Störf í þýðingamiðstöð Utanríkisráðuneyti, þýðingamiðstöð Akureyri 201606/864
Sjúkraþjálfari í heilsugæslu Heilbrigðisstofnun Austurlands Austurland 201606/863
Doktorsnemi HÍ, Matvæla og næringarfræðideild Reykjavík 201606/862
Tölvufræðikennari Fjölbrautaskóli Suðurnesja Reykjanesbær 201606/861
Lektor, Menntavísindasvið HÍ, Íþr.-, tómst.- og þroskaþjálfadeild Reykjavík 201606/860
Lektor, Menntavísindasvið HÍ, Íþr.-, tómst.- og þroskaþjálfadeild Reykjavík 201606/859
Verkefnastjóri, mannauðsmál Landspítali, mannauðssvið Reykjavík 201606/858
Doktorsnemi í vélaverkfræði HÍ, Verkfræði- og náttúruvísindasvið Reykjavík 201606/857
Sérkennsluráðgjafi Þjónustu- og þekkingarmiðstöð Reykjavík 201606/856
Sérfræðilæknir Landspítali, háls-, nef- og eyrnadeild Reykjavík 201606/855
Deildarlæknir/heimilislæknir Landspítali, krabbameinslækningar Reykjavík 201606/854
Sérfræðilæknir Landspítali, röntgendeild Reykjavík 201606/853
Heilbrigðisritari/skrifstofumaður Landspítali, vökudeild, Barnaspítali  Reykjavík 201606/852
Móttöku- og skrifstofustarf Lögreglustjórinn á Norðurlandi eystra Akureyri 201606/851
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Garðabæ Garðabær 201606/850
Fagstjóri lækninga Heilsugæslan Sólvangi Hafnarfjörður 201606/849
Kennarar, stærðfr. og raungreinar Framhaldsskólinn A-Skaftafellssýslu Höfn 201606/848
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, barna- og unglingageðd. Reykjavík 201606/847
Aðstoðardeildarstjóri Landspítali, meltingar- og nýrnadeild Reykjavík 201606/846
Verkefnastjóri við Nemendaskrá Háskóli Íslands Reykjavík 201606/845
Framhaldsskólakennari, félagsfr. Menntaskólinn við Sund Reykjavík 201606/844
Framhaldsskólakennari, enska Menntaskólinn við Sund Reykjavík 201606/843
Sérfræðingur Ríkislögreglustjóri Reykjavík 201606/842
Starfsfólk í ræstingar Menntaskólinn í Reykjavík Reykjavík 201606/841
Sérkennari/þroskaþjálfi Fjölbrautaskóli Vesturlands Akranes 201606/840
Eftirlitsmaður Vinnueftirlitið Akureyri 201606/839
Sérfræðingur/hagfræðingur Íbúðalánasjóður Reykjavík 201606/838

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

Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:
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Kokkur óskast
Kaffi Laugalækur óskar eftir að ráða matreiðslumann í  
fullt starf. Um er að ræða 2 2 3 vaktir og er vinnutíminn  

frá klukkan 10-22.

Við erum að leita að ábyrgum og liðlegum einstaklingi sem er 
til í að taka þátt í skemmtilegu ævintýri með okkur.

Reynsla af störfum í atvinnueldhúsi er nauðsynleg og þarf 
viðkomandi að vera minnst 20 ára.

Umsókn og ferilskrá sendist á kaffilaugalaekur@gmail.com

Aðstoðarframkvæmdarstjóri
Laust er til umsóknar hálfs dags starf.  

Starfið felst í umsjón með rekstri 3ja lítilla fyrirtækja  
þ.e. flest sem kemur að rekstri þeirra.

Leitað er að áreiðanlegum starfsmanni með einhverja 
rekstraraþekkingu, innsýn í bókhald, góða  

þjónustulund og hreint sakavottorð

Vinnutími skv. samkomulagi í 4 tíma milli 8-17.
Frekari upplýsingar verða veittar síðar.

Umsóknum ásamt ferilskrá ber að skila til    
fob@fob.is fyrir 23. júní n.k.

Sölumaður
Bílabúð Benna leitar að öflugum einstaklingi í starf 
sölumanns nýrra bíla. Sölumaður þarf að búa yfir 
miklum hæfileikum í mannlegum samskiptum, vera 
skipulagður í vinnubrögðum og vera öflugur í sölu.

Starfssvið:
• Sala og ráðgjöf til viðskiptavina
• Gerð tilboða

Hæfniskröfur:
• Reynsla af sölumennsku skilyrði
• Framúrskarandi þjónustulund
• Góð færni í mannlegum samskiptum
• Útsjónarsemi og sjálfstæð vinnubrögð
• Gott vald á íslensku og ensku
• Góð tölvukunnátta

Nánari upplýsingar um starfið veitir Björn Ragnarsson, 
framkvæmdastjóri bílasviðs, bjorn@benni.is. 
Umsókn ásamt ferilskrá sendist í síðasta lagi 
mánudaginn 27. júní, merkt „Sölumaður“ á netfangið: 
bjorn@benni.is. Fullum trúnaði er heitið.

OPEL

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

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

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

BRIMHÓTEL óskar eftir að ráða 
starfsmann á skrifstofu.

BRIMHÓTEL / SKIPHOLTI 27

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

Við finnum rétta  
einstaklinginn í starfið

www.capacent.is 

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

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

20342 – Ríkiskaup f.h. ríkissjóðs óska eftir að taka á leigu  
húsnæði fyrir Hafrannsóknastofnun. Umsjónaraðili er  
Framkvæmdasýsla ríkisins. 

Miðað er við að húsnæðið verði tekið á langtímaleigu til 25 ára, 
fullbúið til notkunar, án lauss búnaðar. 
Húsrýmisþörf stofnunarinnar er áætluð alls um 5.150 fermetrar 
þ.a. eru um 3.750 fermetrar skrifstofu- og rannsóknarými og 1.400 
fermetrar geymsla, verkstæði og útgerðaraðstaða sem æskilegt 
er að verði staðsett í námunda við skrifstofu- og rannsóknarýmið. 
Æskileg staðsetning stofnunarinnar er í grennd við hafnaraðstöðu. 

Heimilt er að bjóða fram húsnæði fyrir alla starfsemina eða annan 
hvorn hlutann það er skrifstofu og rannsóknarými annars vegar og 
geymslu, verkstæði og útgerðaraðstöðu hins vegar. 
Frekari upplýsingar um þær kröfur sem húsnæðið verður að upp-
fylla eru aðgengilegar á heimasíðu Ríkiskaupa www.rikiskaup.is. 

Fyrirspurnir varðandi verkefni 20342 skulu sendar á netfangið ut-
bod@rikiskaup.is og verða svör birt á vef Ríkiskaupa.  
Fyrirspurnarfrestur rennur út 22. júní en svarfrestur er til og  
með 27. júní. 

Húsnæði Hafrannsóknastofnunar skal vera á höfuðborgarsvæðinu 
og staðsett í umhverfi sem hæfir rannsókna- og ráðgjafarstofnun 
sem tengist höfuðatvinnuvegum þjóðarinnar. Húsnæðið skal vera 
sýnilegt og með gott aðgengi. 
Við mat á hagkvæmni tilboða verður m.a. tekið tillit til leiguverðs, 
stærð húss og skipulags þess út frá fyrirhugaðri starfsemi, 
 staðsetningu, afhendingatíma, aðkomu og fjölda bílastæða. 

Leiga á grundvelli þessarar auglýsingar er undanskilin lögum um 
opinber innkaup nr. 84/2007, sbr. a. lið 1. mgr. 6a. gr. 
Leigutilboðum skal skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7, 105  
Reykjavík, eigi síðar en kl. 15:00 miðvikudaginn 3. ágúst 2016. 
Merkja skal tilboðin; nr. 20342 – Leiga á húsnæði fyrir  
Hafrannsóknastofnun. 

Gögn sem fylgja skulu tilboði þurfa m.a. að innihalda eftirfarandi 
upplýsingar: 
•	 Afhendingartíma	húsnæðis	
•	 Staðsetningu,	stærð	húsnæðis	og	tillöguteikningar	
•	 Fjölda	bílastæða,	aðkomu	að	lóð	og	byggingu,	
•	 Leiguverð	per/m2	og	heildarleiguverð	
•	 Húsgjöld	
•	 Gildandi	deiliskipulag	svæðis	þ.e.	lóðar	og	aðlægra	lóða	
•	 Tilvísun	í	gildandi	aðalskipulag	

Áhugasömum aðilum verður gefinn kostur á því að kynna sér nú-
verandi húsnæði Hafrannsóknastofnunar að Skúlagötu 4,  
þriðjudaginn 21. júní nk. frá kl. 10:00 til kl. 12:00

Útboð nr. 20224
Laxárstöð 2016

Lokur, ristar og lok
Landsvirkjun óskar eftir tilboðum í smíði, húðun  og 
uppsetningu á lokum, ristum og lokum við Laxárstöð 
III í samræmi við útboðsgögn nr. 20224.

Verkið felst í aðalatriðum í eftirfarandi verkþáttum: 

•	 Lokur:	Smíða	skal	tvær	lokur.	Lokur	skal	 
	 sandblása	og	mála.

•	 Ristar:	Smíða	skal	þrjár	nýjar	inntaksristar.	 
	 Ristarnar	skal	ekki	sandblása	og	mála.	

•	 Smíða	lok	yfir	flóðalokur,	lok	skulu	heit-	 	
	 zinkhúðuð.	

•	 Smíða	lok	yfir	nýtt	inntak,	lok	skulu	heit-	 	
	 zinkhúðuð.	

•	 Flutningur	á	lokum,	ristum	og	lokum.

•	 Uppsettning	á	lokum	og	lokum.

Gert er ráð fyrir að verk geti hafist um 12.07.2016.
Verklok 30.09.2016

Útboðsgögn verða  aðgengileg á útboðsvef  
Landsvirkjunar, http://utbod.lv.is  frá og með  
þriðjudeginum 21. júní 2016.

Tilboðum skal skila til Landsvirkjunar, Háaleitisbraut 
68,  fyrir klukkan 12:00 þriðjudaginn  5. júlí  2016	þar	
sem	þau	verða	opnuð	kl.	14:00	sama	dag	og	lesin	upp	
að	viðstöddum	þeim	bjóðendum	sem	þess	óska.

ÚTBOÐ
Dvalarheimilið Kirkjuhvoll,  

Hvolsvelli - Viðbygging 
Rangárþing eystra óskar eftir tilboðum í að byggja viðbyggingu 
við dvalarheimilið Kirkjuhvol á Hvolsvelli.

Verkið fellst í að grafa fyrir, steypa upp og fullgera viðbygginguna 
jafnt  að utan sem innan og skal verkinu vera lokið 19. apríl 2018.
Óskað er eftir tilboðum í verkið í heild sinni eins og fram kemur á 
uppdráttum og því er lýst í útboðs-og verklýsingu.

Heildarstærð viðbyggingarinnar verður 1.526 m2, aðalhæðin 
1.176 m2 og kjallari 350, m2 kjallari.

Útboðsgögn verða afhent hjá skipulags- og byggingarfulltrúa  
Rangárþings eystra, Ormsvelli 1, 860 Hvolsvelli, sími 487 1200   
og netfang bygg@hvolsvollur.is ,frá og með 21. júní 2016. 

Bjóðendum er boðið til kynningarfundar að Kirkjuhvoli mánudaginn 
þann 27. júní 2016 kl 11:00. Þar verða mættir fulltrúar verkkaupa.

Tilboði skal skila á frumriti tilboðsforms í lokuðu umslagi merktu 
heiti útboðs, „Dvalarheimilið Kirkjuhvoll, viðbygging“, á sveitar-
félagsskrifstofu Rangárþings eystra, Hlíðarvegi 16, 860 Hvolsvelli, 
fyrir kl. 13:45 föstudaginn 15. júlí 2016. Sama dag kl. 14:00 verða 
tilboðin opnuð þar að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska. 

Skipulags- og byggingarfulltrúi Rangárþings eystra

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

G A R Ð A T O R G I  7
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Garðabær óskar eftir tilboðum í 
vetrarþjónustu gatna í Garðabæ 
2016-2019. 

Í verkinu felst snjóruðningur og 
hálkuvörn á stofn-, tengi- og safngötum 
í Garðabæ.

Helstu magntölur forgangsgatna eru: 
 Götur í fyrsta forgangi: 15 km 
 Götur í öðrum forgangi: 45 km 

Útboðsgögn verða afhent frá og með 
þriðjudeginum 21. júní nk. í afgreiðslu 
Mannvits, Urðarhvarfi 6, 203 Kópavogi. 

Opnun tilboða: 
 Þriðjudaginn 5. júlí 2016 kl. 11:00, hjá  
 Mannviti í Urðarhvarfi 6, 203 Kópavogi. 

 

ÚTBOÐ
VETRARÞJÓNUSTA GATNA 
Í GARÐABÆ 2016-2019

Störf í þýðingamiðstöð á Akureyri

Þýðingamiðstöð utanríkisráðuneytisins óskar að ráða 
þýðendur til starfa við starfsstöðina á Akureyri  .  Þýðinga-
miðstöðin annast þýðingar ESB-gerða og milli-
ríkjasamninga, sem eru á ýmsum sviðum, svo sem 
tækni, raungreina, fjármála, laga o.s.frv.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi fjármála ráðherra 
og Félags háskólamenntaðra starfsmanna stjórnar ráðsins.

Kröfur til umsækjenda:
•	Háskólapróf
•	Staðgóð	þekking	á	íslensku	og	ensku
•	Samskiptalipurð	og	góð	framkoma
•	Gott	tölvulæsi
• Kunnátta í öðru erlendu tungumáli æskileg

Umsóknarfrestur er til og með 4. júlí 2016. Umsóknir 
skulu berast á netfangið umsokn@mfa.is, merkt 
„Þýðendur 2016“. 

Litið verður svo á að umsóknir gildi í sex mánuði frá 
því að umsóknarfresti lýkur. Öllum umsóknum verður 
svarað þegar ákvarðanir um ráðningar hafa verið teknar.

Nánari	 upplýsingar	 um	 störfin	 veita	 Katrín	 Einars
dóttir, framkvæmdastjóri þýðingamiðstöðvar,  
(katrin.einarsdottir@utn.stjr.is) og Anna Ósk Kolbeins-
dóttir, mannauðsfulltrúi utanríkisráðuneytisins, 
(anna.osk.kolbeinsdottir@utn.stjr.is) í síma 545-9900.

Ertu að leita 
að talent?

Við finnum 
starfsmanninn fyrir þig

lind@talent.is

bryndis@talent.is
  www.talent.is  |  talent@talent.is
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verð 39,9 millj

Álfatún 17 – OPIÐ HÚS mánudag 20. júní kl. 17-17:30
• Falleg 3ja herbergja íbúð í fjórbýli  
 ásamt innbyggðum bílskúr.
• Frábær staðsetning við Fossvogsdal  
 – stutt í skóla og leikskóla
• Glæsilegt útsýni

Uppl. og bókun á skoðun í 
s: 824 4760 eða 
fasteignakaup@fasteignakaup.is

Sigríður 
Hrund

sölustjóri

Íris Hall,
lögg. fasteignasali

Hús að utan í góðu ástandi enda hefur viðhaldi verið vel sinnt á s.l. 
árum. Stórviðgerð 2009. Eignin er mjög vel staðsett, leik- og barna- 
skóli í göngufæri og stutt í alla helstu þjónustu. 

Allar frekari uppl. veitir Hilmar Þór Bryde sölumaður hjá Hraunhamri 
fasteignasölu í síma 520-7500, gsm 892-9694, hilmar@hraunhamar.is

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

Breiðvangur 24, 
220 Hafnarfjörður

Sérlega skemmtileg vel hönnuð 117,2 fm 4-5 herbergja 
íbúð á þriðju hæð í góðu vel staðsettu og viðhöldnu 
fjölbýli í norðurbæ Hafnarfjarðar. Verð 32,8 milljónir.

519 5500

Efstaland 12 , 14, 16, 18                 270 Mosfellsbær

54,9-56,9 millj.

165,2 fm LAUS TIL AFHENDINGAR STRAX!

Sigurður Fannar aðst. fasteignasala         897 5930

Úlfar Þór fasteignasali                         897 9030

Ný og sérlega vel skipulögð og vönduð raðhús þar sem hver fermetri nýtist vel 
á frábærum útsýnisstað í Helgafellslandi í Mofellsbæ. Einfalt mál að stúka af 
stúdíóíbúð eða stórt herbergi með sérinngangi í bílskúr. Þrjú svefnherberbergi.  
Hellulagður 47 fm “þakpallur” til suðurs á efri hæðum. STÓRFENGLEGT ÚTSÝNI.

Nýbygging

HAGSTÆTT VERÐ - STÓRFENGLEGT ÚTSÝNI

Til sölu er 3ja hæða glæsilegt 
íbúðahótel í Cannes með  

17 íbúðum
Hótelið er í eigu íslensks félags og getur hagstæð 

fjármögnun á hótelinu í Frakklandi fylgt í kaupunum. 

Áhugasamir geta fengið frekari upplýsingar hjá   
s.hermannsson@avijet.is en einnig er bent á að nálgast 

má nánari upplýsingar um hótelið á www.kimihotel.com 
og á www.booking.com (Kimi Résidence).

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.


