
Upplýsingar um störfin veita þær Lind,  
lind@talent.is og Bryndís bryndis@talent.is hjá 
Talent í síma 552-1600.  Ekki hika við að hafa 
samband til að spjalla og bóka kynningarviðtal.   

Allar nánari upplýsingar um störfin má finna á  
www.talent.is/PCC, þar er einnig hægt að skrá 
sig. Laus störf munu koma jafnt og þétt inn á 
 heimasíðuna eftir því sem líður á framkvæmda-
tímann. 

Viltu búa og starfa í návígi við ægifagra náttúru?  
PCC BakkiSilicon tekur til starfa á Bakka við Húsavík 
síðla árs 2017. Þegar er farið að huga að fyrstu 
ráðningum fyrir þetta spennandi verkefni. Kísilverið 
verður búið nýjustu tækni til framleiðslu og verður eitt 
tækni væddasta kísilver í heiminum í dag. Umhverfis-   
og  öryggismál verða sett á oddinn og skipa mjög 
mikilvægan sess. 

Fyrstu ráðningar eru að fara af stað og leitum við 
sérstaklega að aðilum sem búa í Þingeyjarsýslu og á 
Eyjafjarðarsvæðinu. Einnig áhugasömum aðilum sem 
vilja flytja búferlum norður. 

Lind og Bryndís hjá Talent ráðningar&ráðgjöf hafa 
umsjón með ráðningunum og veita fúslega allar 
nánari upplýsingar. Við hvetjum áhugasama til að slá á 
þráðinn til þeirra fyrir nánari upplýsingar. Farið verður 
með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Hjá PCC BakkiSilicon verður unnið eftir jafnréttis-
áætlun og hvetjum við konur jafnt sem karla til að 
sækja um.

Við leitum meðal annars að:

• Vélvirkjum

• Rafvirkjum

• Skrifstofufólki

• Iðnverkafólki

• Verkfræðingum

• Efnafræðingum

• Málmfræðingum

• Umhverfissérfræðingum

• Tæknifólki á rannsóknarstofu

Húsavík er fallegur bær í klukkustundar akstursfjarlægð frá 
Akureyri. Húsavík er einn þriggja byggðakjarna í sveitar-
félaginu Norðurþingi. Í sveitarfélaginu eru þrír leikskólar, 
þrír grunnskólar og framhaldsskóli. Einnig er tónlistarskóli 
og öflugt íþróttastarf fyrir börn og unglinga. Mikil og falleg 
náttúra er allt um kring og er svæðið paradís fyrir útivistar-
fólk. Vegalengdir stuttar og fjölskylduvænt umhverfi.

Er kominn tími á breytingar?
Spennandi störf á Norðurlandi

lind@talent.is bryndis@talent.is

 www.talent.is | Sími: 552-1600

Ertu að leita að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

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

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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Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands  
óskar eftir að ráða verkefnisstjóra í fullt starf. 

Starfið felur í sér:  

Umsjón og þjónustu við notendur Felix,  
félagakerfi/samstarfsverkefni ÍSÍ og UMFÍ. 

Innleiðingu á uppfærslum kerfisins.

Umsjón með tölvumálum Íþróttamiðstöðvarinnar  
í Laugardal. 

Leitað er að aðila með ríka þjónustulund, mikla tölvukunnáttu, 
samskiptahæfni og kennsluhæfileika. 

Kostur er að viðkomandi hafi þekkingu á Office 365 frá Microsoft, 
rekstri tölvukerfa og skipulagi íþróttahreyfingarinnar. 

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Áhugasamir sendi umsókn á netfangið liney@isi.is fyrir 

4. júlí 2016

Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands - Íþróttamiðstöðin í Laugardal - Engjavegur 6, 104 Reykjavík

www.intellecta.is

Fjármálagreiningar - alþjóðleg starfsemi
Öflugt fyrirtæki í alþjóðlegri starfsemi leitar að einstaklingi með mikla greiningarhæfni í mikilvægt
sérfræðistarf á fjármálasviði.  Helstu verkefni fela í sér framkvæmd greininga á 
fjármálum, skýrslugerð og innleiðingu úrbótaverkefna.

Sjá nánar á www.intellecta.is.

585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

Áslandsskóli
»    Frístundaleiðbeinendur í félagsmiðstöð
»    Frístundaleiðbeinendur í frístundaheimili

Hraunvallaskóli
»    Deildarstjóri leikskóla
»    Frístundaleiðbeinendur í frístundaheimili
»    Kennsla í upplýsingatækni
»    Sérkennari
»    Skólaliðar
»    Starfsmaður í sérverkefni
»    Umsjónarkennari á miðstigi
»    Umsjónarkennari á yngsta stigi

Hvaleyrarskóli
»    Íþróttakennari

Setbergsskóli
»    Heimilisfræðikennari
»    Skólaliði
»    Þroskaþjálfi

Þjónustumiðstöð
»    Véla- og verkamaður

Öldutúnsskóli
»    Sérkennari

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 STÖRFIsavia annast rekstur íslensku flugleiðsöguþjónustunnar og er eini starfsvettvangur 

flugumferðarstjóra á Íslandi. Flugumferðarstjórar stýra flugumferð á flugvöllum  
á Íslandi og á íslenska flugstjórnarsvæðinu sem er 5,4 milljónir ferkílómetrar  
að stærð og eitt það stærsta í heiminum. Isavia og forverar þess hafa jafnan  
annast alla þjálfun flugumferðarstjóra .

Menntunar- og hæfniskröfur: 

• Viðkomandi þarf að vera a.m.k. 18 ára og hafa  
lokið stúdentsprófi eða sambærilegu námi

• Góð tök á íslensku og ensku í tali og riti
• Viðkomandi þarf að vera góður í mannlegum  

samskiptum og sjálfstæður í vinnubrögðum
• Umsækjendur skulu geta staðist læknisskoðun  

skv. reglugerð um skírteini flugumferðarstjóra 

Með umsókn skal fylgja afrit af prófskírteinum og einkunnum  
úr námi. Hæfir umsækjendur verða boðaðir í inntökupróf. 

Sérstök athygli er vakin á því að nemar sem teknir verða inn í grunnnám  
í flugumferðarstjórn hjá Isavia í janúar 2017 munu ekki greiða skólagjöld. 
Þó fullnægjandi árangur náist í námi er það ekki trygging fyrir starfi  
hjá Isavia að námi loknu. 

Umsóknarfrestur er til og með 24. júlí. Nánari upplýsingar  
veitir Jóhann Wium, netfang: johann.wium@isavia.is.

L A N G A R  Þ I G  A Ð  L Æ R A  
A Ð  S T J Ó R N A  F L U G U M F E R Ð ?

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.

U M S Ó K N A R F R E S T U R
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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

Hefur þú brennandi áhuga á að takast á við krefjandi starf hjá einu framsæknasta fyrirtæki landsins?  
Össur leitar að  metnaðargjörnum, jákvæðum og skipulögðum einstaklingi til að vinna í öflugum hópi 
hjá alþjóðlegu gæðasviði Össurar.

STARFSSVIÐ

• Móttaka skilavara og umsýsla kvartana

• Bilanagreiningar og skýrslugerðir

• Upplýsingamiðlun til mismunandi deilda 
varðandi bilanagreiningar 

• Umsýsla gagnagrunna sem tengjast 
bilanagreiningum

 

 

HÆFNISKRÖFUR
• Háskólapróf sem nýtist í starfi, BSc í 

tæknifræði, verkfræði

• Reynsla í úrvinnslu gagna í Excel og Pivot 
töflum kostur

• Reynsla í vélbúnaði og bilanagreiningum kostur

• Mjög góð enskukunnátta

• Hæfni í mannlegum samskiptum

• Sjálfstæð vinnubrögð

WWW.OSSUR.COM

VERKFRÆÐINGUR Á GÆÐASVIÐI

Össur er leiðandi alþjóðlegt fyrirtæki á sviði stoð- og stuðningstækja. 
Hjá félaginu starfa um 2700 manns í 19 löndum. 
Gildi félagsins eru: Heiðarleiki – Hagsýni – Hugrekki.

Umsóknarfrestur er til og með 7. júlí 2016.  Sótt er um starfið á vef Össurar, 
ossur.is/mannaudur.  Athugið að velja viðeigandi starf.  

Nánari upplýsingar veitir mannauðsdeild í síma 515 1300. 

Veitur ohf.  •  Bæjarhálsi 1  •  110 Reykjavík  •  516 6000  •  veitur.is

Veitur eru dótturfélag Orkuveitu Reykjavíkur og sjá um rekstur 
hitaveitu, rafveitu, vatnsveitu og fráveitu á þjónustusvæði fyrirtækisins.

Í boði er frábært vinnuumhverfi, úrvals aðbúnaður, rík áhersla á þjálfun og 
endurmenntun og fjölskylduvænn vinnustaður. Eingöngu er tekið á móti 
umsóknum á ráðningavef Veitna, starf.or.is/veitur/. Nánari upplýsingar veitir 
Björn Friðriksson verkstjóri, netfang bjorn.fridriksson@veitur.is.
Umsóknarfrestur er til og með 25. júlí 2016.

Við hvetjum jafnt konur sem karla til að sækja um

Veitur eru fjölbreyttur og lifandi vinnustaður fólks með mikla þekkingu. Fyrirtækið 
leitast við að vera í fremstu röð hvað snertir öryggi, vinnuumhverfi og möguleika 
til að samræma vinnu og fjölskylduábyrgð. 

Viðhaldsþjónusta Veitna leitar að rafiðnaðarmenntuðum starfsmanni sem 
hefur til að bera ríka þjónustulund og góða samskiptafærni. Um er að ræða 
fjölbreytt starf sem unnið er í samvinnu við góðan hóp fagfólks sem annast 
rekstur og viðhald í öllum rafkerfum Veitna.

Rafvirki í aðveitu og dreifiveitu

Við leitum að starfskrafti sem hefur: 
• Sveinspróf í rafvirkjun eða 
   sambærilega menntun
• Jákvæðni og lipurð í samskiptum
• Metnað, frumkvæði og sýnir 
   sjálfstæði í vinnubrögðum
• Reynsla af sambærilegum störfum
    er kostur

Starfssvið og helstu verkefni:

• Endurnýjun á búnaði í aðveitu- 
    og dreifistöðvum
•  Eftirlit með tækjum og búnaði 
•  Viðhald á há-og lágspennubúnaði 
   sem og á háspennustrengjum
• Þátttaka í nýframkvæmdum 
   háspennuvirkja
• Bakvaktir 6. hverju viku
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Vistbyggðarráð auglýsir  
eftir framkvæmdastjóra
Við leitum eftir drífandi einstaklingi til að starfa með stjórn 
Vistbyggðarráðs að fjölbreyttum og spennandi verkefnum. 

Verksvið: 
•	 Sinna	daglegum	rekstri	félagsins.
•	 Koma	starfsemi	Vistbyggðarráðs	á	framfæri.
•	 Skipuleggja	og	halda	utan	um	viðburði	og	vinnuhópa	 
	 á	vegum	félagsins.
•	 Sinna	fjáröflun	fyrir	félagið	og	leita	fjármögnunar 
	 fyrir	sérstök	verkefni.

Hæfniskröfur: 
•	 Jákvæðni,	samstarfshæfni	og	lipurð	í	mannlegum	 
 samskiptum.
•	 Þekking	á	umhverfismálum,	skipulagi	eða	byggingastarf- 
 semi er skilyrði
•	 Reynsla	og	árangur	í	verkefnastjórnun	er	æskileg.
•	 Háskólamenntun	sem	nýtist	í	starfi
•	 Kunnátta	í	íslensku,	ensku	og	einu	Norðurlandamáli.
•	 Sjálfstæð,	öguð	og	skipulögð	vinnubrögð.
•	 Reynsla	af	kynningar	og	sölumálum	nýtist	vel.

Viðkomandi	þarf	að	geta	hafið	störf	sem	fyrst.	Starfið	er	
hálft	stöðugildi.
Umsóknir	berist	formanni	stjórnar,	Elínu	Vignisdóttur	 
(ev@verkis.is). 
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál. 
Umsóknarfrestur er til og með 7. júlí. 
 
Vistbyggðarráð er samstarfsvettvangur 40 fyrirtækja, stofnana og 
sveitarfélaga sem vilja stefna að vistvænum starfsháttum við skipu
lag, hönnun, byggingu og rekstur mannvirkja á Íslandi. Við erum 
einbeitt í að marka leiðina að sjálfbærri þróun íslenskra mannvirkja.

Laus störf hjá Grundarfjarðarbæ 
Skipulags- og byggingafulltrúi

Sérkennslustjóri á leikskóla
Deildarstjóri á leikskóla

Nánari upplýsingar á www.grundarfjordur.is

Óskum eftir tæknimanni  
fyrir CNC vélar og almennar viðgerðir 
Iðnvélar hefur í áratugi verið leiðandi fyrirtæki í sölu og 
þjónustu á vélum , tæknibúnaði og rekstrarvörum til iðnaðar.
 
Við óskum eftir jákvæðum og sjálfstæðum einstakling til 
starfa í þjónustudeild Iðnvéla, sem bætist í samstilltan hóp 
starfsmanna fyrirtækisins. 
 
Í starfinu felst m.a. Uppsetning, þjónusta og bilanaleit í ýmsum    
vélum og vélbúnaði. Með áherslu á CNC vélar og búnað.
 
Leitað er að drífandi og metnaðarfullum einstaklingi sem getur  
unnið sjálfstætt, hefur gaman af mannlegum samskiptum og 
er reyklaus.
 
Hæfniskröfur: 
•	 Sveinspróf	í	rafvirkjun,rafeindavirkjun	eða	vélvirkjun	 
 æskilega en ekki nauðsynlegt.
•	 Góð	tölvuþekking	
•	 Góð	mannleg	samskipti	
•	 Góð	enskukunnátta	
•	 Frumkvæði	og	samviskusemi
•	 Þekking/	reynsla	á	CNC	vélum	er	kostur
 
Umsóknir sendist til Margrétar Hansen, margret@idnvelar.is  
Ekki er tekið á móti umsóknum í síma.

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Tölvunar.-kerfis.- verkfræðingur Embætti landlæknis Reykjavík 201606/897
Doktorsnemi, hagfræðideild Háskóli Íslands, félagsvísindasvið Reykjavík 201606/896
Bílstjóri ráðherra Mennta- og menningarmálaráðuneyti Reykjavík 201606/895
Héraðsfulltrúi Landgræðsla ríkisins Húsavík 201606/894
Svæfingahjúkrunarfræðingar Landspítali, svæfingadeild Reykjavík 201606/893
Doktorsnemi í vistfræði Háskóli Íslands, Rannsóknarsetur Suðurland 201606/892
Sérfræðingur Einkaleyfastofan Reykjavík 201606/891
Verslunarstjóri Vínbúðin Egilsstaðir 201606/890
Lögreglufulltrúi Lögreglustjórinn á höfuðborgarsv. Höfuðborgarsv. 201606/889
Forstöðumaður Vinnumálastofnun Sauðárkrókur 201606/888
Eftirlitsmaður Vinnueftirlitið, vinnuvéladeild Reykjavík 201606/887
Sérfræðilæknir Landspítali, innkirtla- og efnaskipta Reykjavík 201606/886
Læknar í starfsnám Landspítali, bæklunarskurðdeild Reykjavík 201606/885
Sérfræðingar Landspítali, taugalækningadeild Reykjavík 201606/884
Verkefnastjóri Landspítali, fasteignadeild rekstur Reykjavík 201606/883
Fagstjóri hjúkrunar Heilsugæslan Fjörður Hafnarfjörður 201606/882
Launafulltrúi Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstað 201606/881
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, hjarta- og æðaþr. Reykjavík 201606/880
Aðstoðardeildarstjóri Landspítali, hjarta- og æðaþr. Reykjavík 201606/879
Gæða- og verkefnastjóri Einkaleyfastofan Reykjavík 201606/878
Barnalæknir Heilsugæslan í Mjódd Reykjavík 201606/877
Læknaritari/skrifstofumaður Landspítali, kvenna- og barnasvið Reykjavík 201606/876
Doktorsnemi Háskóli Íslands, Læknadeild Reykjavík 201606/875
Yfirverkstjóri Vegagerðin Vík 201606/874
Aðstoðarskólameistari Borgarholtsskóli Reykjavík 201606/873
Sviðstjóri samhæfingarsviðs Skógræktin Egilsstaðir 201606/872
Sviðstjóri skógarauðlindasviðs Skógræktin Egilsstaðir 201606/871
Fagmálastjóri Skógræktin Egilsstaðir 201606/870
Lögfræðingur á tryggingasvið Sjúkratryggingar Íslands Reykjavík 201606/869

www.medor.is

METNAÐARFULLUR 
VIÐSKIPTASTJÓRI Á HEILBRIGÐISMARKAÐI
Viltu vera í hópi metnaðarfullra starfsmanna hjá vaxandi fyrirtæki á 
heilbrigðismarkaði? MEDOR ehf. leitar að starfsmanni í fjölbreytt og 
krefjandi starf viðskiptastjóra hjúkrunarvara og lækningatækja. 

STARFSSVIÐ
• Kynning, sala og markaðssetning 
 á hjúkrunarvörum og lækninga-
 tækjum til heilbrigðisstofnana
• Kennsla og innleiðing auk eftirfylgni
• Samskipti við erlenda birgja 
• Útboðs- og tilboðsgerð 

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

 

HÆFNISKRÖFUR
• Háskólamenntun innan heilbrigðisvísinda 
 t.d  hjúkrunarfræði eða heilbrigðisverkfræði 
• Þekking og/eða reynsla úr sambærilegum störfum 
 er kostur 
• Menntun eða reynsla af vinnu á skurðstofu og/eða  
 gjörgæsludeild er kostur
• Frumkvæði, jákvætt viðmót og góðir samskiptahæfileikar
• Skipulagshæfileikar og metnaður til að ná árangri í starfi
• Góð tölvu- og enskukunnátta 
• Tungumálakunnátta í einu Norðurlandamáli er kostur
• Færni í tjáningu í ræðu og riti
 

MEDOR er leiðandi í ráðgjöf, sölu og þjónustu á hágæða lækninga-, hjúkrunar- og rannsóknarvöru. 
Helstu viðskiptavinir MEDOR eru heilbrigðisstofnanir, apótek, rannsóknarstofur í líftækni, 
efnagreiningu og lyfjaiðnaði.  

Nánari upplýsingar um starfið veita Ólafía Ása Jóhannesdóttir deildarstjóri (asa@medor.is) 
s. 665 7001 eða Vilborg Gunnarsdóttir mannauðsstjóri (vilborg@medor.is) s. 824 7136. 

Aðeins er tekið við umsóknum í gegnum ráðningarvef MEDOR  www.medor.is og eru umsækjendur 
beðnir um að láta ferilskrár fylgja með. Umsóknarfrestur er til 11. júlí nk.

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



Umsóknarfrestur er til og með 4. júlí
Sækið um á www.capacent.is/radningar/storf/

Hard Rock opnar á Íslandi í haust og við leitum að toppfólki í toppstöður.
 Ef þú vilt vera hluti af þessu magnaða kombakki er um að gera að sækja um.

Við hjá Hard Rock tökum okkur aldrei of alvarlega. Hins vegar tökum við upplifun viðskiptavina okkar 
mjög alvarlega og þess vegna viljum við sífellt bæta okkur. Þe�a kallar á mikla vinnu og því erum við að 

leita að hörðum nöglum með hjarta úr gulli. Hefur þú það sem til þarf?

FRAMKVÆMDASTJÓRI
Það mun mikið mæða á framkvæmda- 
stjóranum enda leiðir hann glæsilegan hóp 
starfsfólks á Hard Rock. Sá sem hlýtur 
starfið þarf að hafa ýmislegt til brunns að 
bera; vinna vel undir pressu, vera næmur á 
umhverfið, góður mannþekkjari og frábær 
leiðtogi sem go� er að leita til.

Starfssvið
• Umsjón og ábyrgð á daglegum rekstri 
   og fjárhagslegri afkomu
• Umsjón með starfsmannamálum
• Ábyrgð á að unnið sé í samræmi við 
   stefnu Hard Rock Cafe
• Þátttaka og forysta í teymisvinnu
• Samskipti og samstarf við ýmsa aðila
 

Menntunar- og hæfniskröfur
• Haldgóð reynsla af rekstri, stjórnun og 
   starfsmannamálum
• Góður rekstrarskilningur
• Menntun sem nýtist í starfi
• Leiðtogahæfileikar, faglegur metnaður, 

frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Góðir samskiptahæfileikar, metnaður til að 
   veita framúrskarandi þjónustu og álagsþol
• Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti
 

VEITINGASTJÓRI
Veitingastjórinn er sá sem kann að halda 
bestu og flo�ustu partíin. Go� skipulag, 
yfirsýn og drífandi áhrif á aðra eru 
nauðsynlegir kostir veitingastjóra. 
Svo fylgir það auðvitað djobbinu að 
vera skemmtileg og úrræðagóð týpa. 

Starfssvið
• Fagleg ábyrgð á þjónustu og samskiptum 
   við viðskiptavini
• Ábyrgð á starfsmönnum í sal og vaktstjórn
• Ábyrgð á uppgjöri í lok dags
• Samstarf og samvinna við aðra stjórnendur
 

Menntunar- og hæfniskröfur
• Reynsla af stjórnun
• Menntun sem nýtist í starfi er kostur
• Leiðtogahæfileikar og framúrskarandi 
   samskiptafærni
• Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti
• Góð almenn tölvukunnátta
 

YFIRKOKKUR 

Hjarta Hard Rock er eldhúsið og við leitum 
að toppmanneskju til að bera hitann og 
þungann af því sem þar fer fram. Ef þú 
hefur ástríðu fyrir eldamennsku, finnst 
frábært að gleðja aðra með góðum mat, þá 
erum við að leita að þér. 

Starfssvið
• Daglegur rekstur eldhúss
• Þjálfun og dagleg stjórnun starfsmanna
• Ábyrgð á faglegum vinnuferlum í eldhúsi
• Yfirumsjón með matseðli og vöruinnkaupum
• Samstarf og samvinna við aðra stjórnendur
 

Menntunar- og hæfniskröfur
• Sveinspróf í matreiðslu er skilyrði
• Meistarapróf í matreiðslu er kostur
• Reynsla af stjórnun eldhúsa
• Þjónustulund, góðir samskiptahæfileikar og 

hæfni til að vinna undir álagi
• Hugmyndaauðgi, metnaður og sjálfstæði í starfi
• Skipulögð og öguð vinnubrögð
 

 

HARD ROCK CAFE REYKJAVIK

Frekari upplýsingar um störfin veita
Auður Bjarnadó�ir og Katrín Egilsdó�ir
hjá Capacent.
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Dressmann á Íslandi leitar eftir duglegum, hressum og  
brosmildum sölumanni í verslun sína í Smáralind, Dressmann XL.

Ef þú ert allt það sem við erum að leita að og ert orðinn 20 ára, 
endilega kíktu við eða sendu ferilskrá á netfangið: 

m99@dressmann.com

Sérkennari
Grunnskólinn í Stykkishólmi óskar eftir að ráða sérkennara í 
fullt starf. Viðkomandi þarf að geta hafið störf 1. ágúst 2016

Helstu verkefni

• Sérkennsla.
• Gerð einstaklingsnámskráa og eftirfylgd með námi.
• Samstarf við foreldra og fagaðila vegna málefna  
 nemenda með sérþarfir.

Hæfniskröfur

• Menntun í sérkennslufræðum eða reynsla af kennslu  
 nemenda með sérþarfir
• Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum í grunnskóla 
• Leikni í mannlegum samskiptum og færni í að  
 umgangast börn og unglinga.
• Skipulagshæfni, stundvísi og frumkvæði.
• Góð tök á íslenskri tungu í ræðu og riti.

Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og KÍ vegna Skólastjórafélags Íslands.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Berglind Axelsdóttir aðstoðar-
skólastjóri í síma 433 8179 eða 895-3828, berglind@stykk.is

Skriflegum umsóknum skal skilað til aðstoðarskólastjóra 
ásamt ferilskrá fyrir 1. júlí 2016.

Heimavistarálma Þelamerkurskóla
Sveitarstjórnin í Hörgársveit auglýsir eftir aðilum sem áhuga hafa á að 
koma að breyttri nýtingu á heimavistarálmu Þelamerkurskóla. Um getur 
verið að ræða samstarf, leigu eða jafnvel sölu.

Húsnæðið er alls um 1.140 m2 að gólffleti, á fjórum hæðum að hluta, 
þ.m.t. þrjár íbúðir.

Áhugasamir láti vita sem fyrst og í síðasta lagi 10. ágúst 2016 í síma 460 
1750 eða netfangið snorri@horgarsveit.is. 

Fljótlega eftir það verður haft samband við þá sem láta vita um áhuga 
sinn.

Nánari upplýsingar gefur undirritaður.

16. júní 2016
Sveitarstjórinn í Hörgársveit

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. 

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

 

Helstu verkefni og ábyrgð
 	 Annast	skipulag,	verkstjórn	og	samhæfingu	 
  innan fagsviðs ásamt svæðisstjóra, í samræmi  
  við stefnu og markmið Heilsugæslu höfuðborgar-  
  svæðisins
  Er svæðisstjóra innan handar við daglegan  
  rekstur stöðvar og er staðgengill hans
 	 Er	faglegur	yfirmaður	á	sínu	sviði	og	sinnir		
	 	 klínísku	starfi	samhliða
  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
  Skipuleggur kennslu fyrir heilbrigðisstéttir í  
  samráði við fagstjóra lækninga, kennslustjóra  
  og lærimeistara

Hæfniskröfur
 	 Íslenskt	hjúkrunarleyfi	er	skilyrði
  Framhaldsmenntun í hjúkrun æskileg
  Reynsla af og áhugi á teymisvinnu
 	 Reynsla	af	starfi	í	heilsugæslu	er	kostur
  Nám og reynsla á sviði stjórnunar æskileg
  Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
  Leiðtogahæfni og metnaður til að ná árangri  
	 	 í	starfi
  Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt

Frekari upplýsingar um starfið
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra  
og Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga.

Ábyrgð  –  Fagmennska  –  Traust  –  Þjónusta  –  Framþróun

Heilsugæslan á að vera fyrsti viðkomustaður í heilbrigðis-
þjónustunni þar sem ólíkum þörfum notenda er mætt  
og	þeim	leiðbeint	yfir	í	önnur	kerfi	heilbrigðisþjónustunnar	
eftir því sem þörf er á. Flóknari vandamál, þörf fyrir 
fjölbreyttari úrræði og skortur á sérhæfðu starfsfólki kallar 
á nýja nálgun í starfsemi heilsugæslustöðva.  
Hjá	Heilsugæslu	höfuðborgarsvæðisins	er	hafin	breyting	 
á skipulagi og rekstri heilsugæslustöðva sem miðar að  
því að auka þjónustu við notendur, nýta betur fjármuni  
og	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 
útfæra þjónustu sem mætir þörfum íbúa og uppfyllir um 
leið kröfur um árangur samkvæmt mælingum og mati.

Fagstjóri hjúkrunar  
Heilsugæslan Fjörður
Laust er til umsóknar starf fagstjóra hjúkrunar við Heilsugæsluna Fjörð. Fagstjóri hjúkrunar ber ábyrgð 
á skipulagningu hjúkrunarþjónustu í samráði við svæðisstjóra. Mikil áhersla er lögð á samvinnu milli 
fagstétta	innan	stöðvarinnar	og	að	þjónustuþarfir	skjólstæðinga	séu	ávallt	í	fyrirrúmi.	Um	er	að	ræða	
krefjandi	starf	sem	reynir	á	frumkvæði,	skipulagshæfileika	og	samskiptahæfni.	Ráðið	verður	í	starfið	 
til 5 ára frá og með 1. september nk. eða eftir nánara samkomulagi.  Starfshlutfall er 100%. 

Umsóknarfrestur er til og með 15. júlí 2016.

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.  
Viðtöl	verða	höfð	við	umsækjendur	og	byggist	ákvörðun	um	ráðningu	í	starfið	á	þeim	og	innsendum	gögnum.
Tekið	er	mið	af	jafnréttisstefnu	Heilsugæslu	höfuðborgarsvæðisins	við	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 veitir Guðrún Gunnarsdóttir, svæðisstjóri – gudrun.gunnarsdottir@heilsugaeslan.is, sími 540-9400  
og Svava Kristín Þorkelsdóttir, mannauðsstjóri – svava.kristin.thorkelsdottir@heilsugaeslan.is, sími 585-1300.
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Á hjarta- og æðaþræðingarstofu á lyflækningasviði starfar um 10 
manna samhent teymi reyndra starfsmanna í nánu samstarfi við aðrar 
deildir spítalans. Þar eru gerðar hjartaþræðingar, kransæðavíkkanir, 
gangráðsísetningar, raflífeðlisfræðilegar rannsóknir/ aðgerðir og 
fleira sem tengist hjartasjúkdómum. Í hjartalækningum er mjög hröð 
framþróun og er vel fylgst með nýjungum á því sviði.

Við leitum eftir öflugum hjúkrunarfræði sem vill ganga til liðs við 
okkur. Unnið er í dagvinnu en gert er ráð fyrir að viðkomandi sinni 
bakvöktum eftir að þjálfun lýkur. Starfshlutfall er samkomulag.

HJÚKRUNARFRÆÐINGUR

Hjarta- og æðaþræðingastofa

Fasteignadeild rekstrarsviðs sér um rekstur fasteigna og lóða Landspítala 
og annast breytingar og viðhald á húseignum og húskerfum LSH. Einnig er 
þar unnið að skipulags- og þróunarmálum, skipulagi nýbygginga og meiri 
háttar breytingum á húsnæði. 

Leitað er eftir verkefnastjóra í fullt starf. Um er að ræða krefjandi starf í 
fjölbreyttu og spennandi starfsumhverfi við rekstur núverandi bygginga  
og undirbúning nýbygginga.

VERKEFNASTJÓRI

Fasteignadeild

LANDSPÍTALI ... HEILL HEIMUR!

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

Á svæfingadeild Landspítala starfa um 35 svæfingahjúkrunarfræðingar 
við fjölbreytt og krefjandi verkefni, í nánu samstarfi við fagfólk í öðrum 
sérgreinum. Svæfingadeild heyrir undir aðgerðarsvið sem annast rekstur 
skurðstofa, gjörgæsludeilda, Blóðbanka, dauðhreinsunardeildar auk 
speglunardeildar.

Óskað er eftir að ráða til starfa faglega og metnaðarfulla hjúkrunar-
fræðinga með sérhæfingu í svæfingahjúkrun. Unnið er í dagvinnu ásamt 
hús- og bakvöktum eftir að þjálfun lýkur. Í boði er einstaklingsaðlöguð 
þjálfun eftir þörfum hvers og eins, á góðum vinnustað sem er í fararbroddi 
í faglegu starfi og þróun.

SVÆFINGA- 
HJÚKRUNARFRÆÐINGAR

Svæfingadeild

Á bæklunarskurðdeild á skurðlækningasviði Landspítala eru laus til 
umsóknar tvö störf lækna í starfsnám. Starfsnámið gefur góða reynslu  
í bæklunar- og handaskurðlækningum og hentar vel þeim sem hyggja á 
sérnám í þeim greinum, einnig öðrum s.s. verðandi heilsugæslulæknum 
og þeim sem hafa í hyggju að starfa á landsbyggðinni.

Starfshlutfall er 100% og veitast störfin til eins árs eða samkvæmt 
samkomulagi. 

LÆKNAR Í STARFSNÁM

Bæklunarskurðdeild

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

www.capacent.is 

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.
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Tölvunarfræðingur – kerfisfræðingur 
– verkfræðingur
Embætti landlæknis óskar eftir að ráða tölvunarfræðing, kerfisfræðing eða verkfræðing 
til starfa á heilbrigðisupplýsingasviði. Um er að ræða fullt starf. Í boði er áhugavert og 
krefjandi starf þar sem reynir á öguð vinnubrögð, samskiptahæfni og fagmennsku.  

Helstu verkefni 

 Þátttaka í uppbyggingu og rekstri
gagnagrunna embættisins.

 Vinna við gagnagrunnsforritun og
gagnaúrvinnslu, innanhúss og fyrir
vefinn.

 Þátttaka í þróun vöruhúsa gagna og
rekstur þeirra.

 Forritun smærri innanhússverkefna og
veflausna.

 Þátttaka í rekstri hugbúnaðarkerfa
almennt í samstarfi við teymisstjóra.

Menntunar- og hæfniskröfur 

 Menntun og reynsla á sviði tölvunarfræði,
kerfisfræði eða verkfræði.

 Góð þekking á SQL og Oracle-umhverfi
(eða öðrum gagnagrunnum).

 Reynsla í útbreiddu forritunarmáli og
notkun þróunartóla (t.d. .NET) æskileg.

 Þekking á vöruhúsatólum og viðskipta-
greind, t.d. SAP/BO ETL, IDT og WEBI
er kostur.

 Þekking á Linux og Windows umhverfi er
kostur.

 Færni í mannlegum samskiptum, frum-
kvæði og geta til að vinna sjálfstætt og
í teymi.

Leitað er að áhugasömum einstaklingi sem hefur frumkvæði og metnað til að ná árangri í starfi, 
er lipur í mannlegum samskiptum og reiðubúinn til að starfa í samræmi við gildi embættisins. 

Næsti yfirmaður er sviðsstjóri heilbrigðisupplýsingasviðs. Sviðið ber m.a. ábyrgð á heilbrigðis-
skrám og öðrum gagnagrunnum embættisins og hefur yfirumsjón með upplýsingakerfum þess. 
Mörg spennandi verkefni sem snúa að þróun upplýsingakerfa embættisins eru á dagskrá.  

Umsókn með ítarlegri ferilskrá og kynningarbréfi þar sem fram kemur ástæða umsóknar og 
rökstuðningur fyrir hæfni umsækjanda í starfið sendist til skrifstofu Embættis landlæknis eða á 
netfangið mottaka@landlaeknir.is, merkt starfsumsókn. 

Umsóknarfrestur er til og með 14. júlí 2016. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 
Embætti landlæknis áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum. 

Nánari upplýsingar veita Hólmfríður Pálsdóttir (holmfridur.palsdottir@landlaeknir.is) og Sigríður 
Haraldsdóttir (shara@landlaeknir.is). 

Ábyrgð 
Virðing 
Traust 

Matsveinn eða matráður óskast í 100% starf við Fjölbrautaskóla 
Suðurnesja frá 8. ágúst 2016. Laun eru samkvæmt stofnana
samningi skólans við hlutaðeigandi stéttarfélag.  

Í anda heilsueflandi framhaldsskóla er unnið eftir ráðleggingum 
og markmiðum Landlæknisembættisins hvað varðar hollustu og 
næringargildi matarins. Mötuneytið er ætlað bæði nemendum 
og starfsfólki. Nemendur skólans eru um 1000 og starfsmenn eru 
tæplega 100.

Í starfinu felst meðal annars að sjá um: Rekstur mötuneytis skólans, 
matseld og frágang, innkaup og móttöku matvara, kaffiveitingar á 
fundum í samvinnu og í samráði við skólastjórnendur ofl.

Auk viðeigandi menntunar og/eða reynslu er sóst eftir starfsmanni 
sem hefur til að bera góða samskiptahæfni, frumkvæði, sjálfstæði í 
vinnubrögðum og hefur áhuga á að vinna með ungu fólki.

Umsókn með upplýsingum um menntun og starfsreynslu skal skila í 
tölvupósti til skólameistara á netfangið kras@fss.is eigi síðar en  
4. júlí 2016. 

Nánari upplýsingar má fá í síma 4213100 eða í tölvupósti hjá 
Kristjáni Ásmundssyni skólameistara, kras@fss.is og Guðlaugu 
Pálsdóttur aðstoðarskólameistara, gp@fss.is. Öllum umsóknum 
verður svarað eftir að ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Skólameistari

Óskum að ráða matsvein 
eða matráð við  
Fjölbrautaskóla Suðurnesja

Við Fjölbrautaskóla Suðurnesja er laus til umsóknar heil staða 
tölvufræði-kennara á tölvufræðibraut skólans. 

Umsókn með upplýsingum um menntun og starfsreynslu skal skila í 
tölvupósti til skólameistara á netfangið kras@fss.is eigi síðar en 4. 
júlí 2016. Leitað er að framhaldsskólakennara með menntun og eða 
reynslu í viðkomandi fagi. 

Laun eru samkvæmt kjarasamningum ríkissjóðs og KÍ skv. nánari 
útfærslu í stofnanasamningi skólans. 

Auk viðeigandi menntunar eða reynslu og þekkingar í faginu er 
sóst eftir starfsmanni sem hefur til að bera góða samskiptahæfni, 
frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og sem hefur áhuga á að 
vinna með ungu fólki.

Nánari upplýsingar má fá í síma 421-3100 eða í tölvupósti hjá 
Kristjáni Ásmundssyni skólameistara, kras@fss.is og Guðlaugu 
Pálsdóttur aðstoðarskólameistara, gp@fss.is. Öllum umsóknum 
verður svarað eftir að ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Á heimasíðu hans www.fss.is má finna frekari upplýsingar og sjá 
myndir úr skólalífinu.                                                                  

Skólameistari

Tölvufræðikennari 

Deildarstjóri
Grunnskólinn í Stykkishólmi óskar eftir að ráða deildarstjóra 
almennrar kennslu í fullt starf. Viðkomandi þarf að geta hafið 
störf 1. ágúst 2016.

Deildarstjóri

• er staðgengill skólastjóra.
• vinnur með skólastjóra að daglegri stjórnun  
 og skipulagningu skólastarfsins.

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Kennsluréttindi í grunnskóla.
• Kennslureynsla í grunnskóla.
• Leikni í mannlegum samskiptum og færni í að umgangast  
 börn og unglinga.
• Stjórnunarreynsla æskileg eða framhaldsnám í stjórnun.
• Skipulagshæfni, stundvísi og frumkvæði.
• Góð tök á íslenskri tungu í ræðu og riti.

Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og KÍ vegna Skólastjórafélags Íslands.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Berglind Axelsdóttir aðstoðar
skólastjóri í síma 433 8179 eða 8953828, berglind@stykk.is

Skriflegum umsóknum skal skilað til aðstoðarskólastjóra 
ásamt ferilskrá fyrir 15. júlí 2016.

ÖRYGGISVERÐIR ÓSKAST
 

 

Hæfiskröfur
• Hreint sakarvottorð
• Lágmarksaldur 20 ár
• Rík þjónustulund
• Íslenskukunnátta
• Bílpróf

Umsóknir með ferilskrá skal senda á 
netfangið sas@oryggi.is, merkt 
„Öryggisvörður“. 

Umsóknarfrestur er til 1. júlí 2016

Askalind 1 | Kópavogur | Sími 570 2400  –  Njarðarnesi 1 | Akureyri | Sími 470 2400 – Nánar á oryggi.is

Öryggismiðstöðin auglýsir eftir öryggisvörðum í farandgæslu, staðbundna gæslu 
og vöktun í stjórnstöð.

Öryggismiðstöðin var stofnuð árið 1995 og býður upp á lausnir í öryggis- og 
velferðarmálum fyrir fyrirtæki og einstaklinga. Öryggismiðstöðin hefur á 
undanförnum árum hlotið viðurkenningu VR sem Fyrirmyndarfyrirtæki ársins.  
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LÖGGILTIR FASTEIGNASALAR ÓSKAST
Ein af eldri fasteignasölum borgarinnar óskar að ráða 

löggilta fasteignasala til sölustarfa og skjalagerðar. 
Þurfa að geta hafið störf fljótlega eða eftir nánara  

samkomulagi.  Árangurstengd launakjör. Áhugasamir 
sendi inn umsókn á: 

box@frett.is merkt ,,Fasteignasala-2506“      

Verkefnastjóri á sviði upplýsingatækni

Verkstjóri í vettvangsþjónustu

Upplýsingatæknideild

Óskað er eftir öflugum verkefnastjóra með haldbæra reynslu og menntun sem nýtist við stjórnun verkefna á sviði upplýsinga
tækni.  Framundan eru fjölbreytt, skemmtileg og krefjandi verkefni fyrir ýmsar starfseiningar borgarinnar.  

Óskað er eftir öflugum starfsmanni til að annast almenna verkstjórn í vettvangsþjónustuhóp upplýsingatæknideildar.  
Hópurinn sinnir þjónustu við rúmlega þrjú hundruð starfsstaði vítt og breitt um borgina.   Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi 
starf sem reynir á fagþekkingu, skipulagshæfni og samvinnu.

Helstu verkefni:
• Fagleg stýring verkefna á sviði upplýsingatækni hjá  
 Reykjavíkurborg
• Vinna við þróun verkefnastjórnunarferlis  
 upplýsingatæknideildar
• Ýmis áætlana og skýrslugerð 

Hæfniskröfur:
• Menntun á sviði verkefnastjórnunar, tölvunarfræði,  
 verkfræði, viðskiptafræði eða önnur sambærileg menntun   
 sem nýtist í starfi
• Reynsla af stjórnun verkefna á sviði upplýsingatækni 
• Lipurð í mannlegum samskiptum
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti, á íslensku og ensku 
• Skipulag í vinnubrögðum 
• Drifkraftur, frumkvæði og metnaður til að ná árangri og   
 þróast í starfi

Helstu verkefni
• Verkstjórn á daglegri vinnu þjónustumanna í  
 vettvangsþjónustu upplýsingatæknideildar
• Samskipti við stjórnendur og aðra tengiliði starfsstaða
• Samskipti við þjónustuaðila og birgja
• Skipuleggja og annast  vettvangsþjónustu við viðskiptavini  
 í samræmi við þjónustusamninga
• Uppsetning, viðhald og rekstur tölvubúnaðar
• Tæknileg ráðgjöf varðandi tölvulagnir og notendabúnað
• Stýring og eftirfylgni verkefna 
• Þátttaka í stefnumótun og fjárhagsáætlanagerð 

Hæfniskröfur:
• Menntun á sviði kerfisfræði, rafeindavirkjunar eða önnur   
 sambærileg menntun sem nýtist í starfi.
• Reynsla af verkstjórn, verkefnastjórnun eða önnur  
 sambærileg stjórnunarreynsla.
• Víðtæk reynsla af greiningu vandamála í tölvu og netkerfum.
• Góð þekking á almennu tækniumhverfi  
 og uppbyggingu netkerfa.
• Lipurð í mannlegum samskiptum og rík þjónustulund
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti, á íslensku og ensku 
• Skipulag í vinnubrögðum 
• Drifkraftur, frumkvæði og metnaður til að ná árangri og   
 þróast í starfi

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.  
Umsóknarfrestur er til og með 11. júlí 2016.
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/lausstorf

Nánari upplýsingar veitir Jón Ingi Þorvaldsson, deildarstjóri upplýsingatæknideildar í síma 770 0077,  
netfang:  jon.ingi.thorvaldsson@reykjavik.is. 

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.  
Umsóknarfrestur er til og með 11. júlí 2016.
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/lausstorf
Nánari upplýsingar veitir Dagný Einarsdóttir, teymisstjóri þjónustuteymis í síma 822 3081,  
netfang:  dagny.einarsdottir@reykjavik.is. 

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

Viltu taka þátt í að móta og nútímavæða eitt 
stærsta upplýsingatækniumhverfi landsins? 

Upplýsingatæknideild Reykjavíkurborgar rekur eitt stærsta 
tölvunet landsins með hartnær 10.000 útstöðvum fyrir um 25.000 
notendur. Framundan eru fjölmörg spennandi verkefni sem felast 
m.a. í innleiðingu margvíslegra skýjalausna og að nýta nýjar lausnir 
á sviði upplýsinga tækni til þess að nútímavæða tæknilega innviði, 
bæta umsjón með ört vaxandi fjölda snjalltækja og margt fleira.

kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Aðstoðarmatráður í leikskólann Arnarsmára

· Leikskólakennari í leikskólann Arnarsmára

· Leikskólakennari í leikskólann Baug

· Leikskólakennari í leikskólann Marbakka

Grunnskólar

· Deildarstjóri yngra stigs í Kópavogsskóla

· Skólaliðið í dægradvöl í Vatnsendaskóla

· Forstöðumaður dægradvalar í    
 Vatnsendaskóla

· Umsjónarkennari á miðstigi í Álfhólsskóla

· Matreiðslumaður í Vatnsendaskóla

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

Sjúkraliðar /starfsmenn
Getum bætt við okkur starfsfólki
Skjól leitar eftir sjúkraliðum/starfsmönnum til 
starfa við aðhlynningu. Um er að ræða 80 % 
starfshlutfall eða eftir samkomulagi blandaðar 
vaktir.

Hæfniskröfur:
Góð íslenskukunnátta, áhugi á að starfa með 
öldruðum, jákvæðni og góð samskiptahæfni.

Upplýsingar veitir
Guðný H. Guðmundsdóttir, 
Forstöðumaður hjúkrunar
Sími 522 5600 gudny@skjol.is 
Umsóknir má einnig senda á: edda@skjol.is
Skjól hjúkrunarheimili
Kleppsvegi 64, 104 Reykjavík                   
Sími 522 5600

 HJÚKRUNARHEIMILI          

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

Æskilegur aldur 20-40 ára tölvukunnátta 
skilyrði, hugsanlegt að ráða áhugasamann 
starfsmann í starfsþjálfun.

Umsóknir sendist á: box@frett.is
merkt “varahlutir”

Starfsmaður óskast í varahlutaverslun
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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 stör�n er að �nna á heimasíðu HH Ráðgjafar www.hhr.is
og eru áhugasamir beðnir um að sækja um stör�n þar.

HæfniskröfurStarfssvið

· Skipulags- og leiðtogahæ�leikar
· Reynsla af sambærilegu star� er kostur
· Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
· Metnaður og frumkvæði í star�

Vaktstjóri

· Þátttaka í almennum störfum
· Ábyrgð á þjónustu og gæðum á sinni vakt
· Umsjón með starfsfólki
· Umsjón með uppgjöri

Veitingastaðir Tokyo Sushi eru staðsettir í Glæsibæ og á Nýbýlavegi.

Tokyo Sushi óskar eftir að ráða metnaðarfulla og drífandi einstaklinga til starfa.

Um vaktavinnu er að ræða og er vinnutími frá kl. 10:45 til kl. 21:30.
Unnið er tvo daga aðra vikuna og �mm daga hina.

HæfniskröfurStarfssvið

· Reynsla af sambærilegu star� er kostur
· Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
· Dugnaður og metnaður í star�

Starfsmaður í sal

· Almenn afgreiðsla
· Þjónusta við viðskiptavini
· Aðstoð í uppvaski og þrifum

Vinnutími er frá kl. 12:00 til kl. 20:00 alla virka daga.

RARIK ohf   •   Dvergshöfða 2   •  110 Reykjavík   •   Sími 528 9000   •   www.rarik.is

Fréttablaðið 25.-26.06.2016:

Verkstjóri í Ólafsvík (rafvirki/vélfræðingur)

Starfssvið

 ● Stjórnun 
 ● Eftirlit með tækjum og búnaði 
 ● Viðgerðir
 ● Nýframkvæmdir
 ● Vinna samkvæmt öryggisreglum 

 

Við hvetjum bæði konur og karla til að sækja um, nánari upplýsingar veitir Sturla Rafn Guðmundsson, 
deildarstjóri framkvæmdasviðs á Vesturlandi eða starfsmannastjóri RARIK í síma 528 9000. Umsóknarfrestur 
er til 1. júlí n.k. og skal skila umsóknum með ferilskrá á netfangið atvinnuumsokn@rarik.is.

RARIK ohf. er rekið sem opinbert hlutafélag í eigu ríkisins. Hlutverk RARIK er að dreifa raforku auk þess að afla, dreifa og annast 
sölu á heitu vatni. Starfsmenn RARIK eru um 200, aðalskrifstofa er í Reykjavík og um 20 starfsstöðvar eru dreifðar vítt og breitt 
um landið.

RARIK ohf. auglýsir eftir verkstjóra í Ólafsvík. Hér er um fjölbreytt starf að ræða sem felur í sér stjórn 
vinnuflokks í Ólafsvík og þátttöku í verkefnum við dreifikerfi RARIK á Vesturlandi.

Hæfniskröfur

 ● Sveinspróf í rafvirkjun
 ● Öryggisvitund
 ● Reynsla af stjórnun
 ● Drifkraftur og geta til að vinna sjálfstætt
 ● Almenn tölvukunnátta
 ● Bílpróf

Arkþing leitar að duglegu 
og hugmyndaríku fólki

  Vegna fjölbreyttra og spennandi verkefna framundan,  
  leitum við að:
• Arkitekt, byggingarfræðing eða tækniteiknara
  Kunnátta í Revit nauðsynleg. 
• 3D snillingi
  Viðkomandi þarf að geta gert þrívíddarmyndir í 
  svipuðum gæðaflokki og myndin hér að ofan. 

Umóknir sendist á arkthing@arkthing.is
Farið er með umsóknir sem trúnaðarmál

www.arkthing.is

STÖRF HJÁ 
GARÐABÆ
Hofsstaðaskóli
•Umsjónarkennari í 6. bekk
 
Leikskólinn Akrar
•Starfsmaður í sérkennslu
 
Leikskólinn Bæjarból
•Deildarstjóri
•Aðstoð í eldhúsi
 
Leikskólinn Kirkjuból
•Leikskólakennarar
 
Leikskólinn Krakkakot
•Deildarstjóri
•Leikskólakennarar

Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru 
hvattir til að sækja um.

Nánari upplýsingar á www.gardabaer.is.

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

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
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LEIKSKÓLI Í REYKJAVÍK
óskar eftir að ráða leikskólakennara,  

grunnskólakennara og leiðbeinanda frá og með  
1.ágúst 2016.  Góð íslenskukunnátta nauðsynleg.

Umsóknir með upplýsingum um menntun og  
starfsreynslu sendist á  

box@frett.is merkt ,,Leikskóli-2506“

Stilling hf. | Sími 520 8000 | www.stilling.is | stilling@stilling.is

Deildarstjóri 
þjónustuvers
Við leitum að öflugum einstaklingi til að þróa 
og leiða nýtt 5 manna þjónustuver sem við 
tókum í notkun í vor og hefur þegar fengið 
frábærar viðtökur. 
Um framtíðarstarf er að ræða.

 Starfssvið
• Vera í forsvari og bera ábyrgð á þjónustuveri og rekstri þess.
• Semja vinnureglur og ferla þjónustuvers.
• Tryggja viðskiptavinum okkar bestu mögulega þjónustu.
• Símsvörun og samskipti í gegnum tölvupóst.
• Afgreiðsla fyrirspurna og almenn þjónusta við viðskiptavini.
• Skráning og eftirfylgni pantana.
• Önnur tilfallandi verkefni.

 Hæfniskröfur
• Góð almenn tölvukunnátta.
• Þekking og áhugi á bílum er kostur.
• Reynsla af afgreiðslu á varahlutum eða reynsla í 
 bifvélavirkjun kostur.
• Sjálfstæð og vönduð vinnubrögð, rík þjónustulund og 
 hæfni í mannlegum samskiptum.

 Umsóknarfrestur er til og með 4. júlí

 Umsóknir og ferilskrár sendist á 
 atvinna@stilling.is

Vinnumálastofnun

Hæfnikröfur:
•	Skipulagshæfileikar 

•	 Frumkvæði

•	Samstarfshæfni 

•	Hæfni í verkefnastjórnun 

•	Góð þekking og  kunnátta  í framkvæmd  
stjórnsýslulaga og annarra laga er opinberan 
rekstur varða

•	Góð kunnátta í ensku og einu norðurlandamáli

Menntun:
Fullnaðarpróf í lögfræði, opinberri stjórnsýslu,  
eða önnur sambærileg háskólamenntun.

Miðað er við að viðkomandi hefji störf  
1. ágúst 2016.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármála
ráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags.

Sækja skal um starfið á Starfatorgi: 
www.starfatorg.is/serfraedistorf/forstodumad-
ur-vinnumalastofnun-thjonustuskrifstofa-fyrir-
-husaleigubaetur-saudarkrokur-201606-888

Umsóknarfrestur er til og með 11. júlí 2016.

Nánari upplýsingar um starfið veita Vilmar  
Pétursson mannauðsstjóri eða Unnur Sverrisdóttir 
aðstoðarforstjóri í síma 5154800. 

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun  
um ráðningu liggur fyrir.  

Áhugasamir umsækjendur geta kynnt sér  
starfsemi stofnunarinnar á heimasíðu hennar:  
www.vinnumalastofnun.is

Forstöðumaður nýrrar  
þjónustuskrifstofu fyrir  
húsnæðisbætur á Sauðárkróki

Vinnumálastofnun   Kringlunni 1, 103 Reykjavík   Sími 515 4800       www.vmst.is

Fyrirmyndarþjónusta Virðing Áreiðanleiki

Laus er til umsóknar ný staða forstöðumanns hjá Vinnumálastofnun. 

Á verksviði forstöðumannsins verður að annast framkvæmd nýrra laga um húsnæðisbætur,  í samstarfi 
við yfirstjórn stofnunarinnar. Lögin taka gildi um næstu áramót. Í starfinu felst að veita forstöðu nýrri þjón
ustuskrifstofu Vinnumálastofnunar á Sauðárkróki sem opnuð verður á næstunni og skipuleggja starfsemi 
hennar. Gert er ráð fyrir að þar muni starfa 1214 manns.  Forstöðumaðurinn mun heyra undir sviðsstjóra 
stjórnsýslu og afgreiðslusviðs stofnunarinnar.  Leitað er eftir einstaklingi sem hefur reynslu af stjórnun og á 
auðvelt með að tileinka sér gildi Vinnumálastofnunnar: Fyrirmyndarþjónusta; Virðing; Áreiðanleiki. 

Forstöðumannsins bíður að sinna afar krefjandi verkefnum með jákvæðum og uppbyggjandi samstarfshópi. 
Starfshlutfall er 100%. 

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi
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GRINDAVÍKURBÆR 

GRINDAVÍKURBÆR 

Grindavíkurbær auglýsir eftir-
farandi störf laus til umsóknar 

Starfsmaður í þjónustumiðstöð  
(umsjónarmaður grænna-og opinna svæða) 
Leitað er að metnaðarfullum og traustum einstaklingi 
sem hefur áhuga á fjölbreyttum verkefnum. Konur, 
jafnt sem karlar, eru hvattar til að sækja um starfið. Um 
framtíðarstarf er að ræða.

Verksvið og ábyrgð
•  Starfsmaður er umsjónarmaður grænna- og opinna 
  svæða í bæjarfélaginu
•  Yfirmaður vinnuskóla
•  Áætlunargerð og skipulagning
•  Viðhald með götugögnum
•  Umsjón með efnislosun og sorphirðu í bæjarlandinu 
  auk ýmissar þjónustu við bæjarbúa vegna þessara 
 verkefna
•  Bakvaktir skv. bakvaktarkerfi þjónustumiðstöðvar.
•  Öll tilfallandi störf í þjónustumiðstöð, m.a. afleysingar  
 á þjónustubifreið, snjómokstur o.fl.

Hæfniskröfur
•  Starfsreynsla æskileg sem nýst getur í starfi
•  Frumkvæði, metnaður og sjálfstæði í vinnubrögðum
•  Tölvukunnátta í outlook, word og excel
•  Bílpróf og vinnuvélaréttindi
•  Rík þjónustulund við íbúa bæjarins
•  Lipurð í mannlegum samskipum

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og Starfsmannafélags Suðurnesja.

Umsóknarfrestur er til og með 11. júlí nk. 
Senda skal umsókn og starfsferilskrá til Sigmars B. 
Árnasonar byggingafulltrúa á bygg@grindavik.is, sem 
veitir einnig nánari upplýsingar í síma 420 1109.

Hafnarvörður
Grindavíkurhöfn óskar eftir að umsækjendum með ríka 
þjónustulund í starf hafnarvarðar í fullt starf. Hafnar-
vörður starfar m.a. við leiðsögn skipa, öryggisftirlit við 
höfn og sinnir ýmsum þjónustuverkefnum s.s. að raða 
skipum í höfn, taka við og sleppa landfestum skipa, 
afgreiðir vatn og rafmagn til viðskiptavina o.fl. Hafnar-
vörður sinnir einnig störfum á hafnarvog s.s. vigtun á 
sjávarfangi og vöruvigtun.

Hæfniskröfur
•  Umsækjendur þurfa að uppfylla kröfur um löggildingar  
 vigtarmanna skv. lögum 91/2006
•  Skipstjórnarstig 2. stig og/eða vélstjórnarréttindi  
 750kw eru kostur
•  Enskukunnátta
•  Almenn færni í tölvum og geta til að setja sig inn í þau 
  forrit sem notuð eru hjá Grindavíkurhöfn
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum 
• Þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
• Hæfni til að miðla upplýsingum í töluðu og rituðu máli

Launakjör eru samkvæmt kjarasamingum viðkomandi 
stéttarfélags.

Umsóknarfrestur er til og með 11. júlí nk.
Nánari upplýsingar veiti Sigurður A. Kristmundsson 
hafnarstjóri í síma 426 8046 og á netfang  
sigurdura@grindavík.is

Grindavíkurbær – góður bær
www.grindavik.is

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.

SÖLUMAÐUR ÓSKAST
Vegna sameiningar Gluggasmiðjunnar ehf. og 

Gluggar og gler ehf. og aukinna umsvifa 
leitum við að ö�ugum og metnaðarfullum sölumanni

Gluggasmiðjan er einn stærsti framleiðandi timbur, timbur/ál og álglugga á landinu og hefur framleitt 
glugga í hartnær sjö áratugi. Nú með sameiningu við Glugga og gler er fyrirtækið einnig mjög ö�ugt í 

sölu allra gerða glers og glerlausna, plastglugga og hurða ásamt �ölda annarra byggingarvara.

Starfsvið
Star�ð á sölusviði felur í sér tilboðsgerð, sölu og ráðgjöf í lausnum í gluggum, 
gleri og ýmsum öðrum byggingarlausnum bæði til verktaka og einstaklinga.

Hæfniskröfur
Reynsla af sölumennsku æskileg | Þekking á byggingum og byggingarvörum æskileg

Góð almenn tölvukunnátta  |  Sjálfstæði í star� og hæ� til að starfa í hópi
Góð þjónustulund og færni í mannlegum samskiptum  |  Frumkvæði og sveigjanleiki í star� 

Umsóknarfrestur er til og með 1. júlí og stefnt er að því að umsækjandi he�i störf sem fyrst.

Umsóknir ásamt ferilskrá skal senda á: hafsteinn@gluggasmidjan.is

Upplýsingar veitir Hafsteinn Hilmarsson sölustjóri: hafsteinn@gluggasmidjan.is 
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Löggiltur 
fasteignasali 
óskast
Skjalagerð og sala.
Hlutastarf kemur vel til greina. 

Áhugasamir hafi sambandi á ilgur@simnet.is
Fullum trúnaði heitið.
Haft verður símasamband fljótlega.
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Valitor leitar eftir sérfræðingi í áhættustýringu, 
sem er ábyrgur fyrir að þróa áhættumat við rekstur 
og svik tengd útgáfustarfsemi Valitor (greiðslukort 
og fyrirframgreidd kort) og meðal samstarfsaðila.

Leitað er eftir einstaklingi með frumkvæði, 
sem getur unnið sjálfstætt og hefur bakgrunn 
í áhættustýringu (rekstrar- og útlánahættu) eða 
á tengdum sviðum. Árangur og reynsla af þróun 
og innleiðingu ferla og/eða upplýsingakerfa í sam-
vinnu við innri og ytri aðila er skilyrði. Mjög góð 
enskukunnátta er skilyrði.

Ábyrgðarsvið starfsins 

Útfærsla á stefnu í áhættustýringu og svikamálum 
og samfelld þróun á eftirlitskerfi með kortasvindli. 
Í því felst stöðugt mat og endurbæting á reglum, 
sem tryggja viðskiptavinum og starfseminni sem 
besta vernd gegn sviksamlegu athæfi. Viðkomandi 
mun einnig rýna gögn og einstök mál og í kjölfarið 
vinna náið með eftirlitsteymi til að endurmeta ferla 
og vinnulag.

Um er að ræða fullt starf til a.m.k. 01.07.2017

Umsækjendur eru beðnir um að skila inn ferilskrá 
og kynningarbréfi á ensku   //  Umsóknarfrestur 
er til og með 3. júlí 2016

Upplýsingar veita Elísabet Sverrisdóttir 
elisabet@hagvangur.is, Rannveig Jóna 
Haraldsdóttir rannveig@hagvangur.is 
og í síma 520 4700  //  Umsóknir óskast fylltar 
út á heimasíðu Hagvangs www.hagvangur.is

Sérfræðingur 
í áhættustýringu

Valitor er traust og alþjóðlegt þekkingarfyrirtæki sem 
er stöðugt að skapa nýjar lausnir fyrir viðskiptavini sína. 
Gildin okkar, frumkvæði, traust og samvinna, knýja sam-
hentan og metnaðarfullan starfshóp áfram í stöðugri 
viðleitni til að bæta þjónustuna.
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STARFSFÓLK ÓSKAST
Vegna sameiningar Gluggasmiðjunnar ehf. og 

Glugga og glers ehf. og aukinna umsvifa 
leitum við að öflugu starfsfólki

Gluggasmiðjan er einn stærsti framleiðandi timbur, timbur/ál og álglugga á landinu og hefur framleitt 
glugga í hartnær sjö áratugi. Nú með sameiningu við Glugga og gler er fyrirtækið einnig mjög ö�ugt í 

sölu allra gerða glers og glerlausna, plastglugga og hurða ásamt �ölda annarra byggingarvara.

Lagerstjóri
Starfsmaður óskast til að bera  ábyrgð á lager, vörumóttöku og afhendingu á vörum til viðskiptavina.

Viðkomandi þarf að vera nákvæmur og hafa þekkingu á algengum hugbúnaði s.s. Word og Excel.  

Gluggaframleiðsla
Reyndur starfsmaður óskast í gluggaframleiðslu; við samsetningu á gluggum.

Tækjamaður
Starfsmaður óskast til að vinna við fyrirbyggjandi viðhald á tækjabúnaði verksmiðju 

og til að vinna við tölvustýrðar framleiðsluvélar fyrir timburgluggaframleiðslu.

Æskilegt er að umsækjendur séu reyklausir og ha� bílpróf.

Umsóknarfrestur er til og með 1. júlí og stefnt er að því að umsækjandi he�i störf sem fyrst.
Umsóknir ásamt ferilskrá skal senda á: gunnar@gluggasmidjan.is

Upplýsingar veitir Gunnar Linnet framkvæmdastjóri: gunnar@gluggasmidjan.is 
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Your activity tour operator in Iceland since 1983

ARCTIC ADVENTURES er að ráða í starf
Starfsmaður í fjármáladeild  hjá Arctic Adventures

Um starfið
• Vinna með fjármálastjóra
• Skil á mánaðarlegum uppgjörum og 

skýrslugerð fyrir stjórnendur og stjórn
• Greiningarvinna
• Afstemmingar og aðstoð við fjárhags-

bókhald

Hæfnis- og menntunarkröfur
• Viðskiptafræði eða sambærileg 

menntun
• Reynsla af bókhalds- og uppgjörsvinnu
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð

Ef þú hefur áhuga á að takast á við krefjandi verkefni í skemmtilegu umhverfi með góðu fólki 
þá vinsamlegast sendið ferilskrá til Helgu Björgu Gísladóttur á helga@adventures.is.  
Farið er með umsóknir sem trúnaðarmál.
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Starfsfólk óskast í eftirfarandi stöður:
Óskum eftir vaktstjóra frá kl. 9:00-17:00 virka daga, 
þarf að geta byrjað í haust.
Umsjón með framleiðslu á mat, vaktaplönum  og 
mannaráðningum.

Óskum eftir aðstoð í hádeginu fjóra daga vikunnar, 
unnið er frá kl 11:00-14:30 mánudag til fimmtudags.

Óskum eftir hressu skólafólki um kvöld og helgar, 
unnið 2-3 kvöld í viku og aðra hvora helgi.

Svo vantar okkur sprækan sendil þrisvar í viku til að 
dreifa vörum í verslanir, unnið frá 08:00 - 11:00 eða 
13:00 mánudaga, miðvikudaga og föstudaga.

Umsóknir sendist á nonni@ginger.is

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

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.

585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

Áslandsskóli
»    Frístundaleiðbeinendur í félagsmiðstöð
»    Frístundaleiðbeinendur í frístundaheimili

Hraunvallaskóli
»    Deildarstjóri leikskóla
»    Frístundaleiðbeinendur í frístundaheimili
»    Kennsla í upplýsingatækni
»    Sérkennari
»    Skólaliðar
»    Starfsmaður í sérverkefni
»    Umsjónarkennari á miðstigi
»    Umsjónarkennari á yngsta stigi

Hvaleyrarskóli
»    Íþróttakennari

Setbergsskóli
»    Heimilisfræðikennari
»    Skólaliði
»    Þroskaþjálfi

Þjónustumiðstöð
»    Véla- og verkamaður

Öldutúnsskóli
»    Sérkennari

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
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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. 

Ertu að leita 
að talent?

Við finnum 
starfsmanninn fyrir þig

lind@talent.is

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

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
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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.:

HS 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.

Vistbyggðarráð auglýsir  
eftir framkvæmdastjóra
Við leitum eftir drífandi einstaklingi til að starfa með stjórn 
Vistbyggðarráðs að fjölbreyttum og spennandi verkefnum. 

Verksvið: 
•	 Sinna	daglegum	rekstri	félagsins.
•	 Koma	starfsemi	Vistbyggðarráðs	á	framfæri.
•	 Skipuleggja	og	halda	utan	um	viðburði	og	vinnuhópa	 
	 á	vegum	félagsins.
•	 Sinna	fjáröflun	fyrir	félagið	og	leita	fjármögnunar 
	 fyrir	sérstök	verkefni.

Hæfniskröfur: 
•	 Jákvæðni,	samstarfshæfni	og	lipurð	í	mannlegum	 
 samskiptum.
•	 Þekking	á	umhverfismálum,	skipulagi	eða	byggingastarf- 
 semi er skilyrði
•	 Reynsla	og	árangur	í	verkefnastjórnun	er	æskileg.
•	 Háskólamenntun	sem	nýtist	í	starfi
•	 Kunnátta	í	íslensku,	ensku	og	einu	Norðurlandamáli.
•	 Sjálfstæð,	öguð	og	skipulögð	vinnubrögð.
•	 Reynsla	af	kynningar	og	sölumálum	nýtist	vel.

Viðkomandi	þarf	að	geta	hafið	störf	sem	fyrst.	Starfið	er	
hálft	stöðugildi.
Umsóknir	berist	formanni	stjórnar,	Elínu	Vignisdóttur	 
(ev@verkis.is). 
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál. 
Umsóknarfrestur er til og með 7. júlí. 
 
Vistbyggðarráð er samstarfsvettvangur 40 fyrirtækja, stofnana og 
sveitarfélaga sem vilja stefna að vistvænum starfsháttum við skipu
lag, hönnun, byggingu og rekstur mannvirkja á Íslandi. Við erum 
einbeitt í að marka leiðina að sjálfbærri þróun íslenskra mannvirkja.
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Hefur þú brennandi áhuga á að takast á við krefjandi starf hjá einu framsæknasta fyrirtæki landsins?  
Össur leitar að  metnaðargjörnum, jákvæðum og skipulögðum einstaklingi til að vinna í öflugum hópi 
hjá alþjóðlegu gæðasviði Össurar.

STARFSSVIÐ

• Móttaka skilavara og umsýsla kvartana

• Bilanagreiningar og skýrslugerðir

• Upplýsingamiðlun til mismunandi deilda 
varðandi bilanagreiningar 

• Umsýsla gagnagrunna sem tengjast 
bilanagreiningum

 

 

HÆFNISKRÖFUR
• Háskólapróf sem nýtist í starfi, BSc í 

tæknifræði, verkfræði

• Reynsla í úrvinnslu gagna í Excel og Pivot 
töflum kostur

• Reynsla í vélbúnaði og bilanagreiningum kostur

• Mjög góð enskukunnátta

• Hæfni í mannlegum samskiptum

• Sjálfstæð vinnubrögð

WWW.OSSUR.COM

VERKFRÆÐINGUR Á GÆÐASVIÐI

Össur er leiðandi alþjóðlegt fyrirtæki á sviði stoð- og stuðningstækja. 
Hjá félaginu starfa um 2700 manns í 19 löndum. 
Gildi félagsins eru: Heiðarleiki – Hagsýni – Hugrekki.

Umsóknarfrestur er til og með 7. júlí 2016.  Sótt er um starfið á vef Össurar, 
ossur.is/mannaudur.  Athugið að velja viðeigandi starf.  

Nánari upplýsingar veitir mannauðsdeild í síma 515 1300. 

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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ÚTBOÐ

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

Útboð 20191 - Ljósbúnaður fyrir Þjóðleikhúsið

Ríkiskaup fyrir hönd 
Þjóðleikhússins óska eftir tilboðum 

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

Samið verður við einn aðila um viðskipti þessi.

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

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

 

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

ALÞINGI - NÝBYGGING
Hönnunarsamkeppni

20352 - Framkvæmdasýsla ríkisins, f.h. Alþingis býður til 
opinnar hönnunarsamkeppni (framkvæmdasamkeppni) um 
nýja byggingu fyrir Alþingi á Alþingisreit.

Um er að ræða um 4500 m² byggingu, auk um 1200 m² bíla-
kjallara.  Byggingin mun hýsa  starfsemi Alþingis, þ.e. aðra 
starfsemi en þá sem er og verður í Alþingishúsinu, Skála 
og öðrum byggingum við Kirkjustræti sem tilheyra Alþingi.  
Aðallega er um að ræða aðstöðu fyrir þingmenn og þing-
flokka og nefndastörf, auk rekstrar- og þjónustusviðs.

Tvö fyrirspurnartímabil eru í samkeppninni og lýkur því fyrra 
15. ágúst n.k. en því síðara 22. september.  Skilafrestur  
tillagna er 25. október  2016, fyrir kl. 16:00 hjá Ríkiskaupum.

Veitt verða  verðlaun að heildarfjárhæð 14 milljónir kr.  þar 
af verða fyrstu verðlaun 7 m.kr.

Gert er ráð fyrir að útboðsgögn verði tilbúin á vormánuðum  
2017 og að vígsla byggingarinnar gæti orðið um áramót 
2019/20.

Samkeppnin fer fram í samvinnu við Arkitektafélag Íslands 
og er auglýst á EES.

Nánari upplýsingar er að finna í samkeppnislýsingu sem 
verður aðgengileg á vef Ríkiskaupa, www.rikiskaup.is 
útboðsnúmer 20352, frá og með þriðjudeginum 28. júní 
2016.  Til að nálgast ítargögn verður að skrá sig til þátttöku 
á vefnum en gögn verða einnig fáanleg á minniskubbi, gegn 
framvísun staðfestingar á þátttöku og  3.500,- kr. greiðslu, 
hjá Ríkiskaupum, Borgartúni 7c, 105 Reykjavík. Skrifstofa 
Ríkiskaupa er opin virka daga frá kl. 9:00 – 15:00.

Tillaga að deiliskipulagi fyrir 
Möðrudal á Fjöllum, Fljótsdalshéraði.

Bæjarstjórn Fljótsdalshéraðs auglýsir hér með 
tillögu að deiliskipulagi fyrir Möðrudal á Fjöllum, 
Fljótsdalshéraði dags. 24.04.2012  skv. 41. gr. 
Skipulagslaga nr. 123/2010, sem samþykkt var í 
bæjarstjórn þann 02.05.2012.

Skipulagssvæðið afmarkast eins og fram kemur 
á deiliskipulagstillögunni og felur m.a. í sér skipulag 
fyrir bæjarstæðið á Möðrudal, sem er um 10,8 ha að 
stærð.

Tillagan verður til sýnis á bæjarskrifstofunni Lyngási 
12 og á heimasíðu sveitarfélagins „egilsstadir.is“ frá 
10.maí til 21. júní 2012.  Þeim sem eiga hagsmuna 
að gæta er gefinn kostur á að gera athugasemdir við 
tillöguna til og með fimmtudagsins 21. júní 2012.  
Skila skal skriflegum athugasemdum til skipulags- og 
byggingarnefndar á bæjarskrifstofu Fljótsdalshéraðs.  
Þeir sem ekki gera athugasemdir við tillöguna teljast 
henni samþykkir.

Fljótsdalshéraði 10.05.2012

skipulags- og byggingarfulltrúi
Fljótsdalshéraðs.

Tillaga að breytingu á aðalskipulagi 
Fljótsdalshéraðs 2008-2028

Ásgeirsstaðir
Bæjarstjórn Fljótsdalshéraðs auglýsir hér með tillögu að 
breytingu á Aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs 2008-2028  
samkvæmt 1.mgr.36.gr. Skipulagslaga nr. 123/2010.

Ásgeirsstaðir eru um 11 km akstursleið norðan við þéttbýlið 
á Egilsstöðum og 4 km akstursleið suðaustan við Eiða, á 
svæði sem skilgreint er sem landbúnaðarsvæði á Aðalskipu-
lagi Fljótsdalshéraðs 2008-2028. Þar er áhugi á að koma upp 
gistiaðstöðu fyrir ferðafólk og liggja fyrir drög að deiliskipu-
lagi þar sem gert er ráð fyrir allt að 16 litlum húsum, samtals 
450 fermetrar á 1,15 ha svæði.
Vegna þessa er hér sett fram tillaga að breytingu á  
aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs 2008-2028.

Greinargerð aðalskipulagsins verði breytt þannig að við töflu 
yfir verslunar- og þjónustusvæði í kafla 9.5 verði bætt einni 
línu: 
V33 Ásgeirsstaðir, gistiþónusta í frístundahúsum á allt að 1,15 
ha lands næst íbúðarhúsi.
Á sveitarfélagsuppdrætti B verði fært inn punkttákn með 
auðkenni V33 við bæinn Ásgeirsstaði en þar er landbúnaðar-
svæði á gildandi uppdrætti.

Tillaga að deiliskipulagi
Ásgeirsstaðir

Bæjarstjórn Fljótsdalshéraðs auglýsir hér með tillögu að 
deiliskipulagi fyrir Ásgeirsstaði skv.41.gr. Skipulagslaga nr. 
123/2010 sem samþykkt var í auglýsingu í bæjarstjórn þann 
15.6.2016.

Skipulagssvæðið afmarkast eins og fram kemur á uppdrætti.

Breytingin felur í sér að heimila gistiaðstöðu fyrir ferðafólk í 
allt að 16 litlum húsum, samtals 450 fermetrar á 1,15 ha svæði. 
Stærð húsa verði á bilinu 15-36 fermetrar, byggð úr timbri, á 
einni hæð og með lágu risi. Mænisstefna verður  
vest-suðvesetur / aust-norðaustur. Byggingarreitirnir eru 
fjórir, innan reit 1 og 4 verði heimilt að staðsetja 3 stök hús en 
á reitum 2 og 3 verði heimilt að staðsetja 5 stök hús.
Gert er ráð fyrir einu bílastæði fyrir hvert hús.

Breytingartillaga aðalskipulags og umhverfisskýrsla og deili-
skipulagsuppdráttur verða til sýnis á bæjarskrifstofunum að 
Lyngási 12, 700 Egilsstöðum, frá og með mánudeginum 27.júní 
2016 til þriðjudagsins 16.ágúst 2016 og hjá Skipulagsstofnun 
á Laugarvegi 166 í Reykjavík. Uppdrættir og greinargerðir 
verður einnig til sýnis á heimasíðu Fljótsdalshéraðs,  
www.fljotsdalsherad.is

Þeir sem telja sig eiga hagsmuni að gæta er hér með gefinn 
kostur á að gera athugasemdir við breytingartillöguna til 
þriðjudagsins 16.ágúst 2016.
Skila skal athugasemdum á bæjarskrifstofur Fljótsdalshéraðs, 
Lyngási 12, 700 Egilsstöðum

Fljótsdalshérað 23.06.2016

Skipulags- og byggingarfulltrúi Fljótsdalshéraðs

ÚTBOÐ
Stykkishólmsbær óskar eftir tilboðum verktaka í byggingu 
bókasafns við grunnskóla bæjarins.

Um er að ræða húsnæði fyrir Amtsbókasafn og skólabókasafn 
við Grunnskólann Stykkishólmi. Viðbyggingin er um 550 m² 
steinsteypt hús á einni hæð. 
Útboð verksins nær til allra þátta þ.e. jarðvinnu, uppsteypu og 
stálsmíði, tæknikerfa, frágangs innan- og utanhúss auk lóðar. 
Laus búnaður er undanskilinn.
Byggingunni skal skilað fullbúinni að utan sem innan 10. ágúst 
2017.
Helstu magntölur jarðvinnu og burðarvirkja:
- uppúrtekt: 2.300 m³
- fyllingar: 1.900 m³
- mótafletir: 2.400 m²
- steypustyrktarstál: 28 tonn
- steinsteypa: 370 m³
- stálvirki: 9.800 kg

Nánari upplýsingar má finna í útboðsgögnum sem eru rafræn 
og verða send þeim sem þess óska með skeyti á netfangið 
gardar@arkitektastofan.is. Ósk um gögn skal fylgja nafn 
bjóðanda og nafn, netfang og símanúmer tengiliðs.

Opnunartími tilboða er 5. júlí 2016 kl. 13:00 á skrifstofu 
bæjarins að Hafnargötu 3 í Stykkishólmi, að viðstöddum þeim 
bjóðendum sem þess óska.

ORKA NÁTTÚRUNNAR
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is
Allar fyrirspurnir vegna útboðs skal senda á utbod@or.is
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ORKA NÁTTÚRUNNAR
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is
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ORKA NÁTTÚRUNNAR 
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is 
Allar fyrirspurnir vegna útboðs skal senda á utbod@on.is

Verkið felur í sér jarðvinnu fyrir undirstöður og niður-
setningu á forsteyptum undirstöðum sem verkkaupi 
útvegar fyrir safnæðastofn 8 á Skarðsmýrarfjalli. Verkið er 
hluti af gufuveitu Hellisheiðarvirkjunar. 

Helstu magntölur eru eftirfarandi:
Gröftur 12.000 m3

Fyllingar 12.000 m3

Verklok eru 31.10.2016

Verkinu er nánar lýst í útboðsgögnum „ONVK-2016-13 
Skiljuvatnslögn á Skarðsmýrarfjalli jarðvinna“

Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu frá og með 
þriðjudeginum 28. júní 2016 á vefsíðu OR  
https://www.or.is/fjarmal/utbod#page-7016   

Tilboð verða opnuð hjá Orku náttúrunnar ohf. Bæjarhálsi 1, 
110 Reykjavík, þriðjudaginn 12. júlí 2016 kl. 11:00.

ONVK-2016-13/ 25.06.2016

Orka náttúrunnar ohf. óskar eftir tilboðum í: 

Skiljuvatnslögn á 
Skarðsmýrarfjalli jarðvinna   

Útboð nr. 20228
Hrauneyjafossstöð

Viðgerð á vökvatjökkum fyrir  
árlokur og stjórnloku

Landsvirkjun óskar eftir tilboðum í viðgerð á  
vökvatjökkum fyrir lokur við Hrauneyjalón í samræmi við  
útboðsgögn nr. 20228.

Verkið felst í aðalatriðum í eftirfarandi verkþáttum: 
•	 Aftenging	vökvatjakka	frá	lokum	og	aðliggjandi	 
 vökvalögnum
•	 Flutningur	á	verkstæði
•	 Yfirfara	tjakka	og	lagfæra
•	 Flytja	aftur	á	verkstað
•	 Uppsetning	á	tjökkum	og	tengja	við	lokur	og	vökvalagnir	
•	 Prófanir	og	yfirferð	að	endurbótum	loknum

Gert er ráð fyrir að verk geti hafist um 10. júlí 2016
Verklok 1.nóvember 2016.

Útboðsgögn eru  aðgengileg á útboðsvef Landsvirkjunar, 
http://utbod.lv.is  
Tilboðum skal skila til Landsvirkjunar, Háaleitisbraut 68,  
fyrir	klukkan	12:00	fimmtudaginn	7.	júlí		2016	þar	sem	þau	
verða	opnuð	kl.	14:00	sama	dag	og	lesin	upp	að	 
viðstöddum	þeim	bjóðendum	sem	þess	óska.

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.

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. 



fasteignir

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Sumarhús - Valhallarstígur – Þingvöllum. 

Sumarhús á eignarlóð við Þingvallavatn.

Sumarhúsalóð, eignarlóð í Grímnes- og Grafningshreppi

Einstök staðsetning. 158,5 fm. sumarhús. að meðtöldu 24,8 fm. 
tæknirými og geymslu í kjallara, á einstökum stað við Valhallarstíg á 
Þingvöllum. Eignin stendur á 3.000 fm. leigulóð, sem er í eigu Ríkis-
sjóðs og er lóðin frekar ílöng þannig að henni fylgir mikil strandlengja. 
Falleg vík er í landinu og hentar hún vel sem bátalægi. Sumarhúsið er 
í smíðum, lokið hefur verið við að steypa grunn en eftir er að reisa 
efrihæðina. Fyrirliggjandi eru allar teikningar og sérteikningar 
vegna eignarinnar og fylgja þær með í kaupunum.

Vel staðsett sumarhús við Þingvallavatn með útsýni yfir vatnið og fjalla-
hringinn. Húsið er byggt árið 2008 og stendur í Miðfellslandi. Lóðin er 
eignarlóð, fallega ræktuð og 1.980 fm. að stærð. Lóðirnar við Víðilund 
eru þær fremstu (næst vatni) og nýtur óhindraðs útsýnis yfir vatnið og 
til fjalla. Rúmgott svefnloft er yfir hluta bústaðar. Rafkynding og gólfhiti í 
bústað. Barnahús og útiskúr á lóð ásamt rólum. Verð 28,5 millj.

Sumarhúsalóð við Jónslaut nr. 1, Grímsnes- og Grafningshreppi. Lóðin 
er eignarlóð, 10.000,0 fm. að stærð. Aðkoma að lóðinni er frá Grafnings-
vegi og liggur lóðin vatnsmegin við Grafningsveg með fallegu útsýni yfir 
Þingvallavatn. Heimilt er að reisa allt að 150,0 fm. sumarhús úr timbri á 
lóðinni.Sér borhola fyrir kalt vatn er á lóðinni. Verð 9,5 millj.

Sveitarfélagið Árborg óskar eftir  
tilboðum í ræstingu og hreingerningu á 
nokkrum stofnunum  sveitarfélagsins.

Verkið felst í ræstingu og hreingerningu á eftirtöldum  
stofnunum Sveitarfélagsins Árborgar: 
 Barnaskólinn BES Eyrarbraut 2 Stokkseyri.
 Vallaskóli Sólvellir 2 Selfossi.
 Leikskólinn Árbær Fossvegi 1 Selfossi.
 Leikskólinn Brimver Túngata 39 Eyrarbakka. 
 Leikskólinn Jötunheimar Norðurhólar 3 Selfossi.
 Leikskólinn Æskukot Blómsturvellir 1 Stokkseyri.
 Þjónustumiðstöð Árborgar Austurvegi 67 Selfossi. 
                                                            
Verkefnið felst í að ræsta og hreingera stofnanir þessar, leggja 
til allar hreinlætisvörur og sjá um áfyllingar á þeim.   

Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi frá og með mánude-
ginum 27.júní 2016. Þeir sem hyggjast gera tilboð í verkið skulu 
senda tölvupóst á proark@proark.is eða hafa samband í síma 
482-4430 og gefa upp nafn, síma og netfang og fá í kjölfarið 
send útboðsgögn í tölvupósti. 

Tilboðum skal skila á Pro-Ark Teiknistofu Eyravegi 32 Selfossi. 
fyrir kl. 10:00 þriðjudaginn 18. júlí 2016, tilboð verða opnuð að 
viðstöddum þeim sem þess óska.

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 voru aðgengilegar á heimasíðu Ríkiskaupa www.rikiskaup.is  
þriðjudaginn, 14. júní 2016.

Fyrirspurnir varðandi verkefni 20342 skulu sendar á netfangið  
utbod@rikiskaup.is og verða svör birt á vef Ríkiskaupa.  
Fyrirspurnarfrestur rennur út 18. júlí en svarfrestur er til og  
með 22. júlí.

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, stað-
setningu, 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 Reykja-
vík, eigi síðar en kl. 15:00 miðvikudaginn 3. ágúst 2016.
Merkja skal tilboðin; nr. 20342 – Leiga á húsnæði fyrir Hafrann-
sóknastofnun.

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
 

Um er að ræða eign sem gefur möguleika á allt að 6 íbúðar
einingum. Í dag er húsið skráð sem þrjár íbúðir og eitt raðhús 
með tveimur íbúðum. Eignin þarfnast endurbóta. Húsið selst sem 
ein heild.
ÓSKAÐ ER EFTIR TILBOÐUM Í EIGNINA

HEIL HÚSEIGN TIL SÖLU: VITASTÍGUR 9 OG 9A 

Sala fasteigna frá

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

Sala fasteigna frá

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

Nánari upplýsingar veitir  

Guðlaugur Ingi Guðlaugsson 
lögg. fasteignasali 

sími 8645464 
eða gudlaugur@eignamidlun.is.

HRAFNAGIL - ÖLFUSI

Fasteignamiðstöðin er með til sölu lögbýlið Hrafnagil í Ölfus 
staðsett rétt austan við Hveragerði. Góður húsakostur, hitaveit 
og þriggja fasa rafmagn. Landstærð tæpir fjórir hektarar af 
fjósömu  landi. Landið er að stórum hluta ræktuð tún. Allt 
landið rafgirt. Möguleiki á meira byggingarmagni á landinu ef 
það hentar. Nánari upplýsingar á skrifstofu Fasteignarmiðstöð-
varinnar sími 550 3000 eða 892 6000. 
Sjá einnig fasteignamidstodin.is
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Tveir eignarhlutar,  61.2 fm. og 172.7 fm. þar 
af 70 fm óinnréttað rými í kjallara sem býður 
upp á ýmsa möguleika. Hluti eignarinnar eru í 
leigu. Húsnæðið selst eingöngu í einu lagi.
Verð: 27.9m kr. og 69m kr.

Grettisgata 64 – Atvinnuhúsnæði
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Grettisgata 64 – Atvinnuhúsnæði

Einbýlishús við Hrauntungu 9 í Kópavogi með innbyggðum bílskúr 
sem hefur verið innréttaður sem stúdíóíbúð. Efri hæð: Forstofa, 
gestasnyrting, eldhús, stofa og borðstofa, þrjú svefnherbergi 
möguleiki á fjórum, baðherbergi, rúmgóðar suður svalir. Neðri hæð:  
Geymsla, sturtuherbergi og salerni, stórt herbergi, sér inngangur. 
Forstofa nýtt sem þvottaherbergi. Neðri hæðin hefur verið nýtt sem 
tvær aðskildar leigueiningar með góðum leigutekjum. Bílskúr hefur 
verið innréttaður sem stúdíóíbúð. Húsið stendur ofanvert við götu 
mót suðri.  Nánari upplýsingar gefur Magnús Leópoldsson,  
lögg. fasteignasali  892 6000

Mikið endurnýjað 81,1m2 húsnæði á jarðhæð á horni Hverfisgötu 
og Barnónsstíg í Reykjavík.   Húsnæðið býður uppá ýmsa möguleiga 
varðandi notkun. Tilboð óskast. Nánari upplýsingar gefur Magnús 
Leópoldsson, lögg. fasteignasali  892 6000

Hrauntunga 9, Kópavogi

Hverfisgata 98, Reykjavík

Mjög gott iðnaðarhúsnæði að Eldshöfða 1 í Reykjavík.  Hús-
næðið er á þremur hæðum og er hver hæð fyrir sig u.þ.b 200 
fm.  Húsnæðið er  ný málað og mjög snyrtilegt með mjög góðri 
lýsingu. Vörulyfta sem ber u.þ.b. 1000 kg gegnur milli allra 
hæða. Gott rafmagn er í húsinu. Allar nánari upplýsingar 
veitir Daði Hafþórsson sölustjóri 101 Reykjavík fasteigna-
sölu í síma 511-3101, 820-8103 eða á dadi@101.is

Tjarnargata 4 • 101 Reykjavík • Sími 511 3101 • Fax 511 3909 • www.101.is • 101@101.is
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Kristín S.  
Sigurðardóttir
Lögg. fast.sali.

Daði 
Hafþórsson
Sölustjóri

Traust og góð þjónusta í 13 ár

TIL LEIGU/SÖLU

Eldshöfði  – 110 Reykjavík

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



PALLHÚS Four wheel campers 
hawk. Árgerð 2007, Verð 1.790.000. 
Rnr.262852.

ESTEREL Top volume. Árgerð 1998, 
Verð 1.250.000. Rnr.263130.Á 
staðnum

BMW 3 330i touring e90. Árgerð 2007, 
ekinn 101 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 2.990.000. Rnr.262909.

TOYOTA Corolla wagon terra vvti. 
Árgerð 2007, ekinn 184 Þ.KM, bensín, 
5 gírar. Verð 790.000. Rnr.107317.

SAURIUM Space- ægir fortjald 
geymslukassi. Árgerð 2012, Verð 
890.000. Rnr.262525.

FORD Freetec 698 g/a tvöfallt á aftan. 
Árgerð 2006, ekinn 55 Þ.KM, dísel, 6 
gírar. Verð 8.890.000. Rnr.262985.

FORD Liberty 664g lmc/ford. Árgerð 
2009, ekinn 95 Þ.KM, dísel, 6 gírar.6 
manna tilboð Verð 4.900.000. var á 
5.790.000.- Rnr.263096.

TEC Travel king 460 tdf. Árgerð 2006, 
ekinn -1 Þ.KM, ??, sjálfskiptur. Verð 
2.450.000. Rnr.107296.

CHEVROLET K3500 silverado 
4wd. Árgerð 2008, ekinn 17 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 7.600.000. 
Rnr.105374. Lækkað verð.

Bílasalan Planið
Korputorgi, Reykjavík

Sími: 517 0000
Opið 10-18. Lau 12-16

www.planid.is

ECO ECO
 TOYOTA AURIS TERRA ECO nýskr. 
05/2011, ekinn 104 Þ.km, dísel, 6 gírar. 
Verð 1.780.000. Raðnr.255151 á BILO.is

ÞÝSKARI
 AUDI A4 AVANT nýskr. 12/2012, 
ekinn 47 Þ.km, diesel, sjálfskiptur. Verð 
4.390.000. Raðnr.254979 á BILO.is

NÍU MANNA
 VW Caravelle 4x4 SYNCRO nýskr. 
05/2013, ekinn 88 Þ.km, diesel, 
6 gíra, 9 manna. Verð 5.750.000. 
Raðnr.254603 á BILO.is

FLOTTASTI HÚSBÍLLINN?
 FORD FREETEC 688 TI 03/2007, 
ekinn 48 Þ.km, diesel, SJÁLFSKIPTUR 
tvöfalt að aftan, stór geymsla. Verð 
7.990.000. Raðnr.230164 BILO.is

LÍTIÐ EKINN
 FORD FOCUS TREND nýskr. 
07/2010, ekinn aðeins 30 Þ.km, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 1.790.000. 
Raðnr.255059 á BILO.is

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.bilo.is

TOYOTA Yaris hybrid. Árgerð 2012, 
ekinn 51 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 2.250.000. Rnr.320105.

MERCEDES-BENZ S 500 4matic 
. Árgerð 2007, ekinn 49 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 7.990.000. 
Rnr.991468.

Kia Sportage EX 4 wd. world 
cup.. Árgerð 2014, ekinn 34 
Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
5.490.000. Rnr.290130. 5 ár eftir af 
verksmiðjuábyrgð.

 BMW X5 4,8i sport. Árgerð 2007, 
ekinn 128 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 4.990.000. Rnr.210656.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

SKODA OCTAVIA Verð: 1.990.000 
Ekinn: 94.000 Raðnúmer: 25906 
http://www.sjalfsalinn.is/

Sjálfsalinn
sjalfsalinn.is

Suzuki fjórgengis utanborðsmótorar. 
Nettir, léttir, sparneytnir, hljóðlátir og 
áreiðanlegir. Eigum flestar stærðir á 
lager.

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

ÞARFTU AÐ KAUpA EÐA 
SELjA BÍL?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur þar 
sem þú getur keypt eða selt bíl á 
einfaldan og hagkvæman hátt. Kynntu 
þér málið. www.bilauppbod.is Sími 
522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

VW Crafter Langur Árgerð 2015. Ekinn 
35þ.km. Beinsk. Dísel. Er á staðnum. 
Verð 4.190.000kr án VSK. Raðnr 
135470.

VW Transporter Langur Árgerð 
11/2012. Ekinn 62þ.km. Dísel. Beinsk. 
Hillukerfi. Þakbogar. Verð 2.950.000kr 
án VSK. Raðnr 158378.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
http://www.stora.is

Peugeot 308 Active Blue E-HDI 1,6, 
4/2015, ekinn 55.000, taubíll, ásett 
verð 2750 þús, raðnr 220310

100 bílar ehf
Í miðbæ Mosfellsbæjar, 

Sími: 517 9999
Opið 10-18.00 virka daga, lokað 

laugardaga
www.100bilar.is

til sölu

Save the Children á Íslandi
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Útvegum varahluti í flestar gerðir vörubíla og vinnuvéla, nýja, endurbyggða og notaða, undirvagnshluti, tennur, skera, bolta, olíuverk, 
spíssa, mótor-og skiptinga varahluti, stjórntölvur, nýjar og endurbyggðar. Hafið samband við sölumenn Vinnuvéla og við leysum málið.

Varahlutir
Útvegum varahluti í flestar gerðir vörubíla og vinnuvéla
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Vinnuvélar bjóða nú jarðvegsþjöppur og valtara frá Tékkneska 
framleiðandanum NTC. Hér er um að ræða vandaða og vel hannaða 
vinnuþjarka, knúna HATZ diesel- eða Honda GXR bensínmótorum. 
Eigum á lager ýmsar stærðir til afgreiðslu strax.

ISO 9001:2008

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.is


