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Meniga vantar öfluga forritara og prófara til að skapa netbanka 
framtíðarinnar
Meniga óskar eftir að ráða öfluga og reynslumikla hugbúnaðarsérfræðinga og prófara í spennandi hugbúnaðarverkefni. Þú yrðir 
hluti af gríðarlega skemmtilegu og öflugu hugbúnaðarteymi og fengir tækifæri til að vinna náið með mörgum af stærstu og 
framsæknustu bönkum heims að því að skapa netbankalausnir framtíðarinnar.

Við lofum góðum launum, spennandi og krefjandi hugbúnaðarverkefnum, góðu vinnuumhverfi og skemmtilegum vinnustað.

Forritarar í innleiðingarteymi
Sem hugbúnaðarsérfræðingur í innleiðingarteymi ert þú í leiðandi hlutverki við að aðlaga hugbúnað Meniga að netbankalausnum 
viðskiptavina fyrirtækisins um allan heim. Æskileg menntun og reynsla: Háskólamenntun á sviði kerfisfræði, tölvunarfræði, 
tækni- eða verkfræði og a.m.k. 3 ára reynsla af forritun.

Hugbúnaðarprófarar
Sem sérfræðingur í hugbúnaðarprófunum ert þú í leiðandi hlutverki við að tryggja gæði hugbúnaðar fyrirtækisins sem m.a. felur 
í sér sjálfvirkar prófanir, álagsprófanir og öryggisprófanir. Æskileg menntun og reynsla: Háskólamenntun á sviði kerfisfræði, 
tölvunarfræði, tækni- eða verkfræði og a.m.k. 3 ára reynsla af prófunum í hugbúnaðargerð. Æskilegt er að umsækjandi hafi reynslu 
af forritun og sjálfvirkum prófunum.

Meniga er leiðandi í heiminum í þróun hugbúnaðarlausna fyrir netbanka. Hugbúnaður Meniga er notaður af meira en 35 milljónum 
netbankanotenda í 17 löndum. Starfsmenn Meniga eru um 90 á Íslandi, í Bretlandi og Svíþjóð.

Umsóknir með starfsferilskrá skal senda á netfangið atvinna@meniga.is. Nánari upplýsingar veitir Ásgeir Örn Ásgeirsson, 
tæknistjóri Meniga, asgeir@meniga.is.

Umsóknarfrestur er til og með 15. ágúst nk. Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál og þeim svarað.
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Viltu vinna á skemmtilegum vinnustað?

Gjaldkeri

 Capacent — leiðir til árangurs

Rafiðnaðarsamband Íslands er 
landssamband stéttarfélaga 
rafiðnaðarmanna.  
RSÍ var stofnað árið 1970 af 400 
félagsmönnum.  
Í dag er heildarfjöldi 
félagsmanna um 5.000 sem 
skiptast í 9 aðildarfélög. 
 
Æskilegt er að viðkomandi geti 
hafið störf sem fyrst.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/3213 

Menntunar- og hæfniskröfur
Reynsla af sambærilegum störfum æskileg.
Nákvæmni og skipulag í vinnubrögðum. 
Lipurð í samskiptum og hæfni til að vinna í teymi.
Frumkvæði og sjálfstæði.
Jákvæðni og góð þjónustulund.
Góð almenn tölvukunnátta, þekking á DK hugbúnaði og 
Frímanni kostur.
Þekking á starfsemi stéttarfélaga kostur.
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Umsóknarfrestur

20. júlí 

Helstu verkefni
Hefðbundin gjaldkerastörf.
Umsjón með styrktar- og sjúkrasjóði RSÍ og aðildarfélaga.
Símsvörun og móttaka.
Upplýsingagjöf til félagsmanna og samstarfsmanna.
Umsjón með styrktar- og sjúkrasjóði.
Samskipti við félagsmenn.
Önnur verkefni í samráði við framkvæmdastjóra og 
skrifstofustjóra.

Rafiðnaðarsamband Íslands auglýsir laust starf gjaldkera ásamt öðrum fjölbreyttum verkefnum. Í boði er fjölbreytt starf og 
gott vinnuumhverfi.  
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Forstjóri Gray Line Iceland

Upplýsingar veita:

Katrín S. Óladóttir 
katrin@hagvangur.is 

Sverrir Briem 
sverrir@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 19. júlí nk.

Umsókn þarf að fylgja kynningarbréf ásamt ferilskrá. 
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.
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Allrahanda GL ehf. er öflugt íslenskt ferðaþjónustufyrirtæki í örum vexti. Starfsemi þess felst einkum í skipulögðum dagsferðum fyrir erlenda ferðamenn 
en á þessu ári býður Gray Line Iceland yfir 70 skipulagðar skoðunarferðir og eru starfsmenn þess yfir 260 í föstu starfi. Árið 2015 var velta fyrirtækisins 
rúmlega 3,5 milljarðar króna og flutti það yfir 580 þúsund ferðamenn í eigin ferðum.

Fyrirtækið er ferðaskipuleggjandi, ferðaskrifstofa og hópferðafyrirtæki og starfar undir nafni Gray Line Iceland. Fyrirtækið hefur verið aðili að Gray Line 
Worldwide frá árinu 2005, sem eru stærstu samtök heims á sviði skoðunar- og pakkaferða, og er margverðlaunað fyrir árangur sinn innan samtakanna.

Gray Line Iceland starfrækir einn yngsta flota hópferðabíla á landinu, alls 75 bíla sem taka frá 9 til 71 farþega. Fyrirtækið er aðili að Vakanum, gæða- og 
umhverfiskerfi ferðaþjónustunnar þar sem markmiðið er að efla gæði og umhverfisvitund í rekstrinum jafnframt því að byggja upp samfélagslega ábyrgð.

Gray Line Iceland kappkostar að veita ferðafólki góða og persónulega þjónustu.

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Dagleg stjórnun og rekstur
• Skipulag og stefnumótun
• Greiningar og skýrslugerð

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Víðtæk þekking á og reynsla af  

rekstri og stjórnun
• Fjármálalæsi
• Leiðtogahæfni
• Frumkvæði, metnaður og  

sjálfstæði í starfi
• Hæfni í mannlegum samskiptum

Gray Line Iceland leitar að öflugum forstjóra. Fyrirtækið hefur verið í fararbroddi íslenskra ferðaþjónustufyrirtækja 
og hlutverk forstjóra er að leiða fyrirtækið áfram á spennandi tímum í samstarfi við stjórn og eigendur fyrirtækisins.

Í boði er krefjandi stjórnunarstarf með skemmtilegum og áhugaverðum verkefnum.

365 er framsækið fjölmiðla- og fjarskiptafyrirtæki sem veitir lifandi og 
upplýsandi þjónustu við landsmenn, 365 daga ársins. 365 starfar á öllum 
sviðum fjölmiðlunar; sjónvarps- otg útvarpsrekstri, blaðaútgáfu og vefmiðlun, 
auk þess að bjóða fjarskiptaþjónustu, bæði net og farsíma.

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

365 óskar eftir flottu fólki 

Fréttamaður 
á Vísi 

Vísir er annar af mest lesnu fréttavefjum 
landsins og fer stöðugt vaxandi. Við erum að 
leita að metnaðarfullri og hressri manneskju á 
skemmtilegan vinnustað. Viðkomandi þarf að 
geta hafið störf ekki síðar en 1. september. 

Umsækjandi þarf að hafa:
•	góða þekkingu á íslensku samfélagi 
•	brennandi áhuga á málefnum líðandi stundar 
•	gott vald á íslenskri tungu og geta skrifað  

góðan texta 
•	sjálfstæð vinnubrögð og geta unnið undir álagi 

umsóknarfrestur er til og með 30. júlí en 
umsóknir ásamt ferilskrá skal senda á 
kolbeinntumi@365.is. 

Öllum umsóknum verður svarað.



Umsóknarfrestur er til og með 17. 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 og 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

 

 

Frekari upplýsingar veita Auður Bjarnadó�ir audur.bjarnado�ir@capacent.is og Katrín Egilsdó�ir katrin.egilsdo�ir@capacent.is
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Framkvæmdastjóri rekstrarsviðs

Upplýsingar veitir:

Sverrir Briem 
sverrir@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 25. júlí nk.

Um fullt starf er að ræða. Starfskjör eru í samræmi við kjarasamning 
ríkisins við viðkomandi stéttafélag. Umsóknir gilda í 6 mánuði en öllum 
umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu verður tekin.
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Íbúðalánasjóður óskar eftir að ráða framkvæmdastjóra rekstrarsviðs. Leitað er að öflugum einstaklingi sem hefur 
reynslu á sviði rekstrar, fjármála og uppgjörs og er tilbúinn til að takast á við umfangsmikil verkefni í krefjandi og 
breytilegu umhverfi. Framkvæmdastjóri situr í framkvæmdastjórn Íbúðalánasjóðs og heyrir starfið beint undir forstjóra.

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið
•  Ábyrgð á daglegum rekstri og 

uppgjöri Íbúðalánasjóðs
•  Ársuppgjör og samstarf við 

endurskoðendur
•  Áætlanagerð, greining afkomu 

og eftirfylgni rekstrar
•  Ábyrgð á mánaðarlegum 

rekstraruppgjörum og 
stjórnendaupplýsingum

•  Ábyrgð á rekstri upplýsingatækni

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun í viðskiptafræði eða 

sambærileg menntun
•  Löggilding í endurskoðun er kostur
•  Haldbær reynsla af fjármálum, uppgjöri og 

rekstri fyrirtækja
•  Reynsla af upplýsingatæknirekstri
•  Farsæl reynsla af stjórnun og áætlanagerð
•  Skipulag, frumkvæði og sjálfstæði í   

 vinnubrögðum
•  Jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum

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

Starfsmannastefna Íbúðalánasjóðs tekur mið af jafnréttisáætlun.



bryndis@talent.is

Umsókn óskast fyllt út á www.talent.is og henni þarf að fylgja ítarleg starfs-
ferilsskrá og kynningarbréf, þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og 
rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. 

Umsjón með störfunum hefur 
Lind Einarsdóttir, lind@talent.is 
og í síma 552-1600.

Umsóknarfrestur er 
til og með 24. júlí nk.

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 tæknivæddasta kísilver í heiminum í dag. 
Umhverfis- og öryggismál verða sett á oddinn og skipa mjög mikilvægan sess. 

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

Áhugaverð stjórnendastörf hjá
PCC BakkiSilicon

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf á sviði mannauðsstjórnunar og kostur ef líka heilbrigðismenntun
• Yfirgripsmikil þekking og reynsla af stjórnun mannauðsmála
• Reynsla af heilbrigðismálum og heilsuvernd
• Reynsla af stefnumótun og innleiðingu mannauðsstefnu
• Reynsla af fræðslu og þjálfun starfsmanna
• Reynsla af vinnuréttar- og kjaramálum
• Sjálfstæði í vinnubrögðum og afburðahæfni í samskiptum
• Þekking á árangursmælikvörðum
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku

Starfssvið:
• Þróun mannauðsstefnu og eftirfylgni 
• Ráðgjöf og þjónusta við starfsmenn og stjórnendur
• Umsjón með heilsuvernd starfsmanna
• Ábyrgð á gerð starfslýsinga og starfssamninga
• Ráðningar og móttaka nýrra starfsmanna
• Umsjón og þróun starfsmannahandbókar
• Umsjón með fræðslumálum

PCC BakkiSilicon  leitar að öflugum einstaklingi í stöðu mannauðsstjóra. Hlutverk viðkomandi er að hanna og styðja við mannauðs- og heilsustefnu í samræmi við 
stefnu fyrirtækisins, markmið og áætlanir í samráði við stjórnendur.  Hann veitir starfsfólki ráðgjöf og stuðning og stýrir fjölbreyttum verkefnum þvert á fyrirtækið.

Mannauðsstjóri

Helstu verkefni:
• Yfirumsjón með bókhaldi og gerð ársreikninga
• Skýrslu- og áætlanagerð
• Launakeyrslur
• Gerð greiðsluáætlana og eftirlit með kostnaði
• Innkaupa- og birgðastýring í samvinnu við önnur svið fyrirtækisins
• Hagræðing í rekstri og endurskoðun verkferla
• Innra eftirlit og samskipti við endurskoðendur
• Þátttaka í sölu 
• Rekstur þjónustusamninga 

Hæfniskröfur:
•  Háskólapróf á sviði fjármála, t.d. viðskiptafræði, hagfræði eða verkfræði
• Reynsla og þekking á reikningsskilum
• Reynsla sem fjármálastjóri
• Þekking á innkaupum stórra eða meðalstórra fyrirtækja
• Lausnamiðuð hugsun og geta til að greina aðalatriði frá aukaatriðum
• Góð íslensku- og enskukunnátta 
• Góðir samskiptahæfileikar og drifkraftur 
• Frumkvæði og öguð vinnubrögð
• Þekking á Microsoft Dynamics eða svipuðu kerfi kostur

Viðkomandi ber ábyrgð á fjármálum fyrirtækisins, stjórnar öllum innkaupum, rekstri þjónustusamninga við birgja ásamt sölu afurða. 
Framkvæmdastjórinn er hluti af framkvæmdastjórn fyrirtækisins.

Framkvæmdastjóri viðskiptasviðs

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun í verkfræði, málmfræði eða sambærilegu
• Lágmark 5 ára reynsla frá sambærilegum iðnaði
• Góð reynsla af því að hafa mannaforráð
• Þekking á verkfærum LEAN í framleiðslu
• Reynsla af HSEQ (heilsa, öryggi, umhverfi og gæði) í iðnaðarumhverfi
• Reynsla af uppbyggingu og innleiðingu á stöðugum umbótum 
• Sjálfstæði í vinnubrögðum  
• Frumkvæði og framsýni 
• Afburða samskiptahæfileikar
• Auga fyrir tækifærum og gagnrýnin hugsun
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku

Starfssvið:
• Eftirlit og umsjón með framleiðsluferlinu
• Gerð framleiðsluáætlana í samvinnu við framkvæmdastjóra 
• 5S og LEAN í samvinnu við verk- og vaktstjóra 
• Stöðugar umbætur og úrvinnsla vandamála
• Kostnaðareftirlit og lágmörkun á sóun
• Ábyrgð á HSEQ reglum í framleiðsludeild 
• Áhættugreiningar starfa og verklýsingar

PCC BakkiSilicon  leitar að reyndum aðila með góða reynslu af framleiðslustjórnun.   Hlutverk viðkomandi er að hafa umsjón og eftirlit með framleiðslunni og 
starfar viðkomandi jafnframt sem staðgengill framkvæmdastjóra.  Við leitum að aðila sem er framsýnn og hefur tileinkað sér verkfæri LEAN í framleiðsluferlinu.  
Áhugi og áhersla á heilsu, öryggis og umhverfismál er mjög mikilvægt í þessu starfi.  Viðkomandi verður með töluverð mannaforráð og þarf að búa yfir afburða 
samskiptafærni og hæfni til að fá aðra með sér til góðra verka.  

Framleiðslustjóri

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



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.

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 18. júlí 2016.

Vegna ört vaxandi starfsemi 
auglýsir Arnarlax HF eftir farandi 

störf laus til umsóknar:
•	Vélstjóra með	réttindi	VSIII	fyrir	750	kW	eða	minna		
	 á	brunnbát	félagsins.

•	Starfsfólk á þjónustubáta	Arnarlax	24m	eða	12m		
	 skipstjórnarréttindi.

•	Þrif í vinnslusal:Viðkomandi	sinnir	þrifum	í		
	 vinnslusal	eftir	vinnslu.

•	Matráður: Í	boði	er	fjölbreytt	starf	í	eldhúsi	og	mun		
	 viðkomandi	sinna	eldamennsku,	frágangi,	þrifum,		
	 þvotti	og	ýmsum	öðrum	tilfallandi	verkefnum.

 Umsóknafrestur til 21.júlí 

Áhugasamir vinsamlega sendið upplýsingar á  
anna@arnarlax.is eða samband í síma 4560100

Sveitarfélagið Árborg auglýsir  
afleysingastöðu hjá Félags þjónustu 

Árborgar til eins árs.
Um er að ræða 100% stöðu frá 1. september 2016

Í  starfinu felst m.a. vinna vegna:
•	 Barnaverndarmála
•	 Félagslegrar	ráðgjafar	í	einstaklings-og	fjölskyldumálum

Menntun og hæfniskröfur:
•	 Krafist	er	menntunar	á	sviði	félagsráðgjafar
•	 Reynsla	á	sviði	félagsþjónustu	æskileg	og	barnavernd.
•	 Lipurð	í	mannlegum	samskiptum
•	 Skipulagshæfileikar	og	sjálfstæð	vinnubrögð	
•	 Áhugi	á	þverfaglegri	teymisvinnu
	
Laun	eru	samkvæmt	kjarasamningi	viðeigandi	stéttarfélags	og	
Launanefndar	sveitarfélaga.	Starfið	hæfir	jafnt	körlum	sem	konum.

Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og 
umsagnar aðila berist skriflega til Félagsþjónustu Árborgar, 
Austur vegi 2, 800 Selfossi eða á netfangið anny@arborg.is eigi 
síðar en 26. júlí 2016.

Nánari	upplýsingar	um	starfið	veitir	Anný	Ingimarsdóttir,	félags-
ráðgjafi	/verkefnisstjóri	anny@arborg.is	eða	í	síma	480-1900.

World Class óskar eftir 
aðstoðarmanni í eldhús.

100% starf í vaktarvinna

Umsækjandi þarf að hafa mikinn áhuga 
á matreiðslu, vera skipulagður og hafa 

góða hæ�leika í mannlegum samskiptum.
Star�ð hentar jafnt konum sem körlum.

Áhugasamir sendi umsókn ásamt ferilskrá á
gisli@worldclass.is

STÖRF HJÁ 
GARÐABÆ
Hofsstaðaskóli
 • Umsjónarkennari í 6. bekk
 
Leikskólinn Akrar
 • Leikskólakennari
 • Starfsmaður í sérkennslu

 Leikskólinn Kirkjuból
 • Leikskólakennari

Íþróttamiðstöðvar Garðabæjar
 • Álftaneslaug – eftirlit og ræsting
 • Íþróttamiðstöðin Sjálandi – eftirlit   
  og ræsting

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

Nánari upplýsingar á www.gardabaer.is.
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Rúmlega 140 manns 
starfa hjá HEKLU hf. 
en félagið er leiðandi 
fyrirtæki í innflutningi, 
sölu og þjónustu við nýjar 
og notaðar bifreiðar.
 
Félagið er með umboð 
fyrir Volkswagen, Audi, 
Skoda og Mitsubishi 
og annast þjónustu við 
þessar tegundir.
 
Höfuðstöðvar HEKLU eru 
við Laugaveg 170-174 í 
Reykjavík.

HEKLA Reykjanesbæ leitar að kraftmiklum og hæfileikaríkum sölumanni. 

Umsóknarfrestur er til og með 17. júlí n.k. Umsókn óskast fyllt út á www.hekla.is

Upplýsingar veitir Sigurður P. Sigmundsson, rekstrarstjóri HEKLU í Reykjanesbæ,  
í síma 864 6766.

  Sölumaður bifreiða
Starfssvið

• Sala nýrra og notaðra bíla.
• Samskipti við viðskiptavini og viðhald viðskiptatengsla.
• Öflun nýrra viðskiptavina. 

Menntunar- og hæfniskröfur
• Brennandi áhugi á bílum, tækni og nýjungum.
• Reynsla og þekking á sölu bifreiða.
• Rík þjónustulund, frumkvæði og framúrskarandi söluhæfileikar.
• Metnaður og áhugi til að takast á við spennandi verkefni.

Sölumaður hjá HEKLU 
í Reykjanesbæ

www.rumfatalagerinn.is

ATVINNA
STARFSKRAFTUR ÓSKAST Á 

LAGERINN OKKAR Á KORPUTORGI
Leitum að jákvæðum og

þjónustulunduðum einstaklingi. 
Skemmtilegt starf í lifandi umhverfi.

Nánari upplýsingar veitir 
Örn lagerstjóri 

á netfanginu orn@rfl.is

Umsóknarfrestur er til 21. júlí 2016

VIÐ EIGUM LAUS SÆTI
ERT ÞÚ GÓÐUR BÍLSTJÓRI? ÞÁ ERUM VIÐ AÐ LEITA AÐ ÞÉR.

Starfssvið
• Akstur og þjónusta við farþega. 
• Umsjón og umhirða bifreiða. 
• Vinna eftir umhverfis-, öryggis-  
 og gæðastöðlum fyrirtækisins. 

Menntunar- & hæfniskröfur
• Aukin ökuréttindi D.
• Reynsla af akstri hópferðabíla  
 er æskileg.
• Hreint sakavottorð.
• Enskukunnátta.
• Rík þjónustulund og hæfni  
 í mannlegum samskiptum.
• Snyrtimennska og stundvísi.
• Jákvæðni, drifkraftur og  
 sjálfstæð vinnubrögð.

Nánari upplýsingar veitir 
Þór Bínó Friðriksson  
á netfanginu bino@re.is. 

Tekið er á móti umsóknum 
rafrænt á jobs.re.is ásamt 
ferilskrá og mynd.  
Við hvetjum konur jafnt 
sem karla til að sækja um.

UMSÓKNARFRESTUR 
TIL 22. JÚLÍ 2016

Reykjavik Excursions-Kynnisferðir er ört vaxandi ferða þjónustu   - 
fyrirtæki með um 300 starfsmenn. Við erum leiðandi í skipulagningu 
og rekstri dagsferða með erlenda og innlenda ferðamenn um Ísland. 

Hjá okkur starfar metnaðarfullt  
starfsfólk sem leggur sig fram við  
að veita framúrskarandi þjónustu. VIÐURKENND

FERÐAÞJÓNUSTA

CERTIFIED
TRAVEL SERVICE

GOLD-CLASS
ENVIRONMENTAL
UMHVERFISFLOKKUN

EMS 582904

Klettagörðum 12 • 104 Reykjavík •  580 5400 • main@re.is • www.re.is • www.flybus.is
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Skógasafn óskar eftir að ráða tvo starfsmenn í heilsársstarf

Upplýsingar veitir:

Elísabet Sverrisdóttir 
elisabet@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 17. júlí nk.

Um er að ræða fjölbreytt og spennandi störf á 
góðum vinnustað. 

Samkeppnishæf laun í boði og húsnæði á 
góðum kjörum fylgir starfinu. Um er að ræða 
framtíðarstörf og þurfa umsækjendur að geta 
hafið störf fljótlega. 

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Safnleiðsögumaður
Starfið felst í leiðsögn ferðamannahópa um safnið og 
almennum skrifstofu- og safnstörfum utan háannatímans. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf/leiðsögumannspróf eða önnur sambærileg 

menntun sem nýtist í starfi
• Góð kunnátta í ensku, þýsku og einu Norðurlandamáli  

– kunnátta í frönsku æskileg
• Góð íslenskukunnátta og tölvufærni
• Þekking og áhugi á íslenskum þjóðháttum og sögu
• Færni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði, sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð

Starfsmaður í gestamóttöku 
og ræstingum
Starfið felst í móttöku gesta, afgreiðslu í minjagripa-
verslun og kaffihúsi safnsins og ræstingu safnhúsa.  

Hæfniskröfur:
• Góð enskukunnátta er nauðsynleg
• Færni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði, sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð

Skógasafn er opið árið um kring og tekur árlega á móti 70.000 gestum af ýmsu þjóðerni. Skógar eru fjölsóttur 
ferðamannastaður á Suðurlandi í 150 km fjarlægð frá Reykjavík. Auk Skógasafns eru í Skógum nokkur hótel og 
veitingastaðir sem eru opnir allt árið. Náttúran umhverfis Skóga er rómuð fyrir fegurð og má þar m.a. nefna Skógafoss, 
Fimmvörðuháls og Dyrhólaey. Auk þess er þar fjöldi fallegra gönguleiða.

Bílaumboðið Askja óskar eftir að ráða færa vél- eða bifvélavirkja til starfa á 
atvinnubílaverkstæði og fólksbílaverkstæði. Boðið er upp á úrvals vinnuaðstöðu 
til þjónustu og viðgerða á Mercedes-Benz og Kia bifreiðum í húsnæði Öskju við 
Krókháls í Reykjavík.

Virk þjálfun og endurmenntun starfsmanna á sér stað samkvæmt gæðastöðlum 
birgja sem eru þeir fremstu í heiminum í dag. Starfsmenn starfa eftir öryggis-
reglum Öskju og gæðakröfum framleiðenda.

 
Ábyrgð og verkefni
•  Öll almenn viðhalds- og viðgerðavinna
•  Meðhöndlun bilanagreininga
•  Miðlun þekkingar til samstarfsfélaga

Hæfniskröfur 
•  Haldbær reynsla af störfum bifvélavirkja, sveinspróf er kostur
•  Gilt bílpróf, meirapróf er kostur
•  Öguð, snögg og nákvæm vinnubrögð 
•  Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
•  Góð og fagleg framkoma, snyrtimennska og stundvísi
•  Almenn tölvukunnátta
•  Enskukunnátta
•  Áhugi á þróun í starfi sem og vilji til að kynna sér tækninýjungar

Vinnutími á verkstæðum er mánudaga til fimmtudaga kl. 8–17 og föstudaga frá 
kl. 8–16. Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um. 

 

Bílaumboðið Askja óskar eftir að ráða heiðarlegan, þjónustulipran og samvisku-
saman einstakling í starf þjónusturáðgjafa í þjónustuveri fólksbílaverkstæðis.

Sérstaklega er leitað eftir starfskröftum sem hafa áhuga á að vinna hjá ungu 
og metnaðargjörnu fyrirtæki þar sem mikið er lagt upp úr góðum starfsanda 
og vilja starfsfólks til að veita framúrskarandi þjónustu.

 
Ábyrgð og verkefni
•  Símsvörun, móttaka og bókanir viðskiptavina
•  Undirbúningur verkbeiðna og gerð kostnaðaráætlana
•  Reikningagerð, verðtilboð og verkáætlanagerð
•  Utanumhald verkbeiðna og upplýsingagjöf um framgang verka
•  Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur 
•  Reynsla og/eða menntun sem nýtist í starfi er æskileg
•  Tæknimenntun og/eða tæknilegur áhugi er kostur
•  Góð tölvukunnátta er skilyrði 
•  Góð íslensku- og enskukunnátta
•  Framúrskarandi þjónustulund og samskiptahæfni
•  Mikil skipulagshæfni, stundvísi og nákvæmni í vinnubrögðum

Vinnutími er að jafnaði kl. 8–18 alla virka daga. Konur jafnt sem karlar eru hvött 
til að sækja um. Einungis reyklausir einstaklingar koma til greina. 

 

Umsóknarfrestur er til og með 25. júlí

SPENNANDI STÖRF FYRIR BÍLAFÓLK!

ÞJÓNUSTURÁÐGJAFI Í ÞJÓNUSTUVER BIFVÉLAVIRKJAR / VÉLVIRKJAR

Umsóknir skal fylla út á www.askja.is. Öllum umsóknum verður svarað.



Nesfiskur ehf. óskar eftir að ráða viðgerðamann  
fyrir Baader vélar (Baadermann)  
í frystihús sitt í Garði  
Nánari upplýsingar gefur Ingibergur  
í síma 892-2956  
Umsóknir skal senda á theodor@nesfiskur.is  
eigi síðar en 24.júlí 2016 

Samkaup hf. leitar af áhugasömum, jákvæðum og talnaglöggum einstaklingi í starf þjónustufulltrúa í 
vöruhúsi. Um er að ræða fjölbreytt og lifandi skrifstofustarf á skemmtilegum vinnustað, staðsett á 
skrifstofu félagsins í Reykjanesbæ.

Um er að ræða framtíðarstarf.
Samkaup reka 47 verslanir víðsvegar um landið. Þær spanna allt frá lágvöruverðsverslunum til 

þægindaverslana. Helstu verslanamerki Samkaupa eru Nettó, Samkaup Úrval, Samkaup Strax og 
Krambúð. Starfsmenn félagsins eru um 900 talsins.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Falur J. Harðarson starfsmannastjóri. 
Umsóknir berist fyrir 18. júlí á netfangið umsokn@samkaup.is

· Eftirlit með sölupöntunum verslana
· Eftirlit með dreifingum til verslana
· Framkvæmd pantana

· Tollskýrslugerð
· Samskipti við verslanir, birgja og flutningsaðila
· Önnur vöruhúsatengd verkefni

HELSTU VERKEFNI

ÞJÓNUSTUFULLTRÚI Í VÖRUHÚSI

 

 
 

Hjúkrunarforstjóri 
Staða hjúkrunarforstjóra Dvalar- og hjúkrunarheimilisins 
Silfurtúns í Búðardal er laus til umsóknar.   
Umsækjendur skulu hafa háskólapróf í hjúkrunarfræði og  
reynslu af stjórnun.   
Hjúkrunarforstjóri Silfurtúns stjórnar daglegri starfsemi 
heimilisins, sér um hjúkrun, innkaup og mannauðsmál. 
 

Umsóknarfrestur er til og með 31. júlí nk. 
 

Senda skal umsóknir ásamt ferilskrá á netfangið 
sveitarstjori@dalir.is  

þar sem einnig er hægt að óska eftir nánari upplýsingum 
 

Dvalar- og hjúkrunarheimilið 

Silfurtún 

MÚRBÚÐIN LEITAR 
STARFSMANNA
Múrbúðin óskar að ráða í eftirtalin störf:

  Sölumaður í verslun. 
Leitað er að einstaklingi 25 ára eða eldri. 
Samviskusemi, þjónustulund og metnaður. 
Reynsla af sölustörfum æskileg.

   Starfsfólk á kassa í fullt starf  
og 60% starfshlutfall. 
Reynsla, metnaður, samsviskusemi og 
þjónustulund.

Góð laun í boði fyrir rétta einstaklinga.

Umsóknir ásamt ferilsskrá óskast sendar  
á netfangið: sala@murbudin.is 
Öllum umsóknum svarað.

ÖRYGGIS- OG UMHVERFISFULLTRÚAR
Jarðboranir leita að ö�ugum aðilum til að sinna star� öryggis- og 
umhver�sfulltrúa við borframkvæmdir.

Um er að ræða kre�andi og spennandi störf á framkvæmdasvæðum 
við djúpboranir eftir jarðhita sem og aðrar borframkvæmdir.

Hlutverk öryggis- og umhver�sfulltrúa:
•   Fylgja eftir að verklag og vinnubrögð sé í samræmi við 
   gæða-, umhver�s- og öryggisstefnur Jarðborana

•   Framkvæmd á úttektum, vinna við áhættumat, skýrslugerð o�.
•   Vera leiðandi og hvetjandi í öryggis- og umhver�smálum á borstað
•   Vinna með starfsmönnum í að fyrirbyggja að slys verði á fólki eða 
   tjón á búnaði 

Hæfniskröfur:
•  Reynsla af störfum við öryggis-, umhver�s- og gæðamál er æskileg
•   Reynsla af störfum við verklegar framkvæmdir
•   Góð almenn tölvukunnátta
•   Gott vald á íslensku og ensku
•   Hæfni í mannlegum samskiptum
•   Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð og hæ�leiki til að starfa í hópi

Öryggis- og umhver�sfulltrúi vinnur náið með stjórnendum á borstað 
sem og Gæða-, umhver�s- og öryggisstjóra Jarðborana.

STÖRF VIÐ BORFRAMKVÆMDIR
Jarðboranir hf. leita að ö�ugu fólki til starfa við borframkvæmdir hér 
á landi og erlendis. Um er að ræða kre�andi og spennandi störf við 
djúpboranir eftir jarðhita sem og aðrar borframkvæmdir. 

Reynsla af störfum við borframkvæmdir er æskileg en þó ekki skilyrði. 
Meirapróf og vinnuvélaréttindi eru mikill kostur.

Upplýsingar um störf in veitir Tor� Pálsson, starfsmannastjóri í 
síma 585-5290 eða tor�p@jardboranir.is. Sækja skal um störf in á 
www.jardboranir.is fyrir 18. júlí næstkomandi.

Jarðboranir er leiðandi hátæknifyrirtæki á heimsvísu sem 
sérhæ�r sig í djúpborunum eftir jarðhita. Félagið á og rekur �ota 
hátæknibora og er með starfsemi víðsvegar um heiminn. Nánari 
upplýsingar um fyrirtækið er að f inna á www.jardboranir.is.

Hæfniskröfur:

Rík þjónustulund

Metnaður og stundvísi

Jákvæðni

Reynsla af sölustörfum er kostur

en ekki nauðsynleg

Umsóknir berist til debenhams@debenhams.is

Smáralind

Viltu vinna í 
Debenhams?

Okkur vantar 
starfsmann



BÓKARI Í BÍLALEIGU

Brimborg leitar að bókara fyrir bílaleiguna Thrifty Car 
Rental. Við leitum að metnaðarfullum og drífandi
einstakling með jákvætt hugarfar og smitandi metnað 
sem hefur reynslu af bókhaldsvinnu og/eða rekstri og 
viðskiptamenntun. 

Stutt lýsing á starfi:
• Útskrift reikninga og afstemmingar
• Samskipti við erlenda söluaðila og aðra viðskiptavini
• Eftirlit með tekju- og söluskýrslum 
• Tjónainnheimta
• Eftirfylgni með daglegu uppgjöri 
• Aðstoð við þjálfun og þróun ferla og ýmis önnur 
  skrifstofustörf 

Hæfniskröfur:
• Reynsla af almennri bókhaldsvinnu og/eða af rekstri
• Stúdentspróf, framhaldsmenntun á sviði viðskipta   
  eða ferðamála er kostur
• Nákvæmni og tölugleggni og geta unnið skipulega
• Hafa góða þekkingu á notkun Dynamics NAV/AX   
  eða sambærilegum kerfum auk góðrar Excel kunnáttu
• Góð íslensku- og enskukunnátta
• Gilt bílpróf

Vinnutími alla virka daga (sveigjanlegur vinnutími)

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

Umsóknarfrestur er til 23. júlí 2016

Sæktu um 
í dag

Í REYKJAVÍK

Bókari_Thrifty_Reykjavík_82x170_20160706_Draft5.indd   1 6.7.2016   15:32:24

kopavogur.is

Kópavogsbær

Hörðuvallaskóli var stofnaður árið 2006 og hefur því starfað í 10 ár undir einkunnarorðunum „það er 
gaman í skólanum“. Í skólanum fer fram metnaðarfullt starf með framangreind einkunnarorð að leiðarljósi. 
Hörðuvallaskóli er einn fjölmennasti grunnskóli landsins. 
Í dægradvöl skólans er gert ráð fyrir ríflega 300 nemendum á komandi skólaári. Þar er unnið metnaðarfullt 
starf þar sem áhersla er lögð á að bjóða upp á fjölbreytt viðfangsefni sem byggja að miklu leyti á vali 
barnanna. 

Umsóknarfrestur er til og með 17. júlí 2016
Upplýsingar gefur Ágúst Jakobsson skólastjóri í síma 441 3600 eða 847 8812. Einnig má senda fyrirspurnir á 
netfangið agustj@kopavogur.is

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

Menntunar- og hæfniskröfur
•	 Háskólamenntun á sviði tómstunda- og/eða uppeldisfræða er skilyrði 
•	 Reynsla af stjórnun og af starfi með börnum og ungmennum
•	 Einlægur áhugi á að vinna með börnum
•	 Sjálfstæði í vinnubrögðum, skipulagshæfileikar, frumkvæði og metnaður
•	 Þolinmæði og hæfni í mannlegum samskiptum
•	 Stundvísi og áreiðanleiki

Forstöðumaður 
í dægradvöl
við Hörðuvallaskóla

kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

Smáraskóli: Umsjónarkennari á elsta stig

Salaskóli: Stærðfræðikennari

Kópavogsskóli: Umsjónarkennari yngra stigs

Hörðuvallaskóli:

 · Heimilisfræðikennari

 · Umsjónarkennari í 3. Bekk

 · Umsjónarkennari í 6. Bekk

 · Forstöðumaður dægradvalar

Álfhólsskóli:

 · Sérkennari í sérdeild fyrir einhverfa

 · Námsráðgjafi

 · Skólaliði

Leikskólinn Núpur: Deildarstjóri

Leikskólinn Kópahvoll: Deildarstjóri

Leikskólann Efstahjalla: Leikskólakennari

Leikskólinn Urðarhóll:

 · Leikskólakennari í sérkennslu 

 · Leikskólakennari

 · Aðstoðarmatráður 

Sundlaug Kópavogs:

 · Baðvörður 

 · Laugarvarsla

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

Helstu verkefni
• Þjónusta og aðstoð við viðskiptavini
• Skráning sendinga og útgáfa farmbréfa 
• Dagleg samskipti við innlenda og erlenda 

samstarfsaðila og tollyfirvöld 
• Þátttaka í tilboðsgerð og við kostnaðar-  

og tekjueftirlit

Hæfniskröfur og reynsla
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi eða  

reynsla af sambærilegu starfi
• Reynsla af tollskjalagerð er kostur
• Góð enskukunnátta er skilyrði
• Reynsla af flutningastarfsemi er mikill kostur
• Góð tölvukunnátta er skilyrði, kunnátta í 

Navision, Concorde er kostur
• Lipurð í mannlegum samskiptum, þjónustulund  

og hæfileiki til þess að vinna undir álagi

Þjónustufulltrúi í útflutningsdeild Jóna Transport

Umsóknarfrestur er til og með 31. júlí nk.

Tekið er á móti umsóknum í gegnum vefsíðu Samskipa www.samskip.is 
Nánari upplýsingar veitir Egill Örn Einarsson, deildarstjóri útflutningsdeildar, egill@jonar.is

Við leitum að öflugum og ábyrgum einstaklingi í framtíðarstarf. 

Jónar Transport er kraftmikill og fjörlegur vinnustaður. Starfsmenn eru um 40 talsins.  
Mikil áhersla er lögð á jákvæð og góð samskipti. Ert þú þessi „Jón“ sem við leitum að?



MÖRK
HJÚKRUNARHEIMILI

Hjúkrunardeildarstjóri  
óskast til starfa

Mörk, hjúkrunarheimili óskar eftir að ráða hjúkrunardeildar-
stjóra á 31 manna deild. Við leitum að jákvæðum einstaklingi   
sem hefur góða stjórnunar- og samskiptahæfileika.

Í Mörk er unnið metnaðarfullt starf þar sem heimilismenn og 
starfsfólk vinna saman að því að skapa öruggt og heimilis-
legt umhverfi og rík áhersla er lögð á sjálfsákvörunarrétt 
heimilismanna og þátttöku þeirra. EDEN hugmyndafræðin er 
höfð að leiðarljósi í starfinu http://www.edeniceland.org

Nánari upplýsingar um starfið og launakjör gefur: 
Ragnhildur Hjartardóttir, hjúkrunarframkvæmdastjóri, 
ragnhildur.hjartardottir@morkin.is sími 560-1700

AÞ-ÞRIF LEITAR AÐ
ÖFLUGUM VERKSTJÓRA 

FAGMENNSKA 
ÞJÓNUSTULUND
HEIÐARLEIKI

Viðkomandi þarf að búa yfir: 
■  Heiðarleika og frumkvæði  
■  Þjónustulund og metnaði
■  Sjálfstæðum vinnubrögðum
■  Framúrskarandi færni í samskiptum

Bílpróf og hreint sakavottorð skilyrði ásamt reynslu 
af ræstingum. Verður að vera íslensku- og/eða 
enskumælandi. Krefjandi starf í fjölþjóðlegu 
umhverfi.

Áhugasamir sendi umsókn á ath-thrif@ath-thrif.is

Betra bak auglýsir eftir
söluráðg jöfum í fullt starf  
og hlutastörf um helgar.

• Ef þú ert eldri en 20 ára,
• ert góður sölumaður,
• ert góður í mannlegum 

samskiptum,
• ert stundvís og heiðarlegur,
•  vilt vinna á líflegum og 

skemmtilegum vinnustað.
Sendu þá umsókn á netfangið
betrabak@betrabak.is

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

Öllum umsóknum verður svarað.

www.betrabak.is

FAXAFENI 5
Reykjavík
588 8477

DALSBRAUT 1
Akureyri
588 1100

SKEIÐI 1
Ísafirði
456 4566

AFGREIÐSLUTÍMI
Mán.–fös. 10–18  |  Lau. 11–16
www.betrabak.is

TREX ÓSKAR EFTIR AÐ RÁÐA FRAMTÍÐAR STARFSMANN Á SKRIFSTOFU.

TREX er eitt stærsta rútufyrirtæki landsins, með áratuga reynslu í þjónustu við hópa, jafnt innlenda sem erlenda.
TREX varð til við samruna Hópferðamiðstöðvarinnar og Vestfjarðarleiðar. Nafnið er stytting á „travel experiences“ 
og þykir gefa góða mynd af starfsemi fyrirtækisins.

FLOTASTJÓRI

Helstu verkefni
 • Stýring á bílaflota fyrirtækisins 
  í hin ýmsu verkefni
 • Samskipti við viðskiptavini
 • Tilboðsgerð
 • Símsvörun
 • Önnur tilfallandi verkefni á skrifstofu

Vinsamlegast sendið umsókn ásamt ferilskrá og kynningarbréfi 
í tölvupósti fyrir 17. júlí 2016 á Björgu Dan: bjorg@trex.is.
Öllum umsóknum verður svarað að ráðningu lokinni.

Hesthálsi 10 - 110 Reykjavík 
TEL: +354 587 6000 info@trex.is 
www.trex.is  

SPENNANDI STARF

Hæfniskröfur
 • Reynsla eða menntun í ferðaþjónustu kostur
 • Mjög góð íslensku- og enskukunnátta skilyrði
 • Kunnátta í öðrum tungumálum kostur
 • Góð tölvukunnátta er skilyrði
 • Hæfni í mannlegum samskiptum er skilyrði
 • Þekking á landafræði Íslands mikill kostur
 • Nákvæm og öguð vinnubrögð

SPENNANDI 
FRAMTÍÐARSTÖRF 

Í BREIDDINNI

byko.is

MERKINGARSTJÓRI

STARFSSVIÐ  
Um fjölbreytt starf er að ræða sem felur í sér umsjón með merkingum og verð merking um 
fyrir verslanir BYKO. Einnig að halda utan um vaktaplan verslunar, vinnufatnað og 
aðgangskort, samskipti við starfsfólk og önnur tilfallandi skrifstofustörf. Merkingarstjóri 
vinnur náið með stjórnendum verslunar í Breidd og markaðssviði fyrirtækisins.

HÆFNISKRÖFUR 
Góð almenn tölvukunnátta er æskileg auk þess sem þekking á Indesign umbrotsforritinu er 
kostur. Góð færni í íslensku er mikilvæg.

AFGREIÐSLUGJALDKERAR

STARFSSVIÐ  
Við leitum að duglegum og hressum einstaklingum í afgreiðslu á kassa í verslun okkar. 
Um er að ræða skemmtilegt starf á góðum vinnustað. 

Um er að ræða framtíðarstörf í 100% stöður. Við hvetjum konur jafnt sem karla, 18 ára eða eldri, til að 
sækja um. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. Nánari upplýsingar veitir Rúnar V. Gunnlaugsson, 
rekstrarstjóri BYKO, runar@byko.is

Sótt er um á www.byko.is og umsóknarfrestur er til 17. júlí

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

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

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

Snyrtivöruheildssala  
leitar eftir samviskusömu 
og áreiðanlegu starfsfólki
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Ístak - Bugðufljóti 19 - 270 Mosfellsbær - Sími 530 2700 - www.istak.is

ÍSTAK leitar að metnaðarfullu og duglegu fólki sem hefur áhuga á framtíðarstörfum hjá 

öflugu verktakafyrirtæki. Ístak býður upp á gott og öruggt starfsumhverfi. 

VERKSTJÓRAR
Vegna aukinna umsvifa leitar Ístak að öflugum verkstjórum. Gerð er krafa um viðeigandi 

menntun og réttindi, reynslu af verkstjórn og lipurð í mannlegum samskiptum. 

TRÉSMIÐIR – GRÆNLAND
Reyndir smiðir óskast til starfa við verkefni í Nuuk. Starfsmenn vinna í úthöldum og er séð 

fyrir fæði og húsnæði. 

TÆKJASTJÓRNENDUR OG BÍLSTJÓRAR
Tækjastjórnendur og bílstjórar óskast í fjölbreytt verkefni á höfuðborgarsvæðinu, Blönduósi 

og Suðurnesjum. Mögulegt er að vinna í úthöldum. Meirapróf og/eða vinnuvélaréttindi auk 

reynslu af svipuðum störfum er skilyrði

Nánari upplýsingar fást hjá mannauðsdeild Ístaks á netfanginu mannaudur@istak.is. 
Sækja má um störfin á www.istak.is – undir Starfsumsókn.

        Eldri umsóknir óskast endurnýjaðar.

Ístak er leiðandi fyrirtæki á íslenskum verktakamarkaði. Starfsfólk Ístaks starfar víðsvegar um landið 
sem og erlendis. Ístak var stofnað árið 1970 og hefur annast ýmis verkefni, svo sem virkjanir, 
stóriðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð auk flugvalla, ennfremur húsbyggingar fyrir opinberar 
stofnanir, sveitarfélög, fyrirtæki og einstaklinga. Ístak hefur mikla hefð fyrir samvinnu við dönsk 
verktakafyrirtæki og er í eigu danska verktakans Per Aarsleff, sem er með yfir 4.500 starfsmenn í 
ýmsum heimsálfum. Ístak leggur áherslu á verkefni á Íslandi, Færeyjum og á Grænlandi.

Ábendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.is

Ábendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.isÁbendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.is

Sérfræðingur hjá Eignaumsjón

Eignaumsjón er framsækið nýsköpunarfyrirtæki sem byggir á hugbúnaðarlausnum og þjónar eigendum fasteigna. Félagið annast umsjón
húsfélaga og rekstur fasteigna, sem og rekstrarfélaga um fasteignir auk leiguumsjónar, sjá nánar www.eignaumsjon.is. Félagið er ört vaxandi
og sinnir í dag umsjón um átta þúsund eigna. Félagið er nýflutt í endurgert húsnæði að Suðurlandsbraut 30 og starfar þar við mjög góðar
aðstæður.

Óskum eftir að ráða

Helstu verkefni eru:

*
*
*
*
*

Æskilegt er

Umsóknarfrestur

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf. veitir frekari upplýsingar um starfið, en símaviðtalstími er frá kl.13-15 alla virka daga.
Vinsamlega sendið umsóknir/starfsferilskrár til stra@stra.is

sérfræðing á fjármálasvið Eignaumsjónar hf.

Stýring fjármuna viðskiptavina félagsins og greiðslustýring reikninga þeirra í samvinnu við fjármálastjóra.
Samskipti við viðskiptavini Eignaumsjónar varðandi reikninga, innheimtu og áætlanir auk samskipta við birgja þeirra.
Umsjón með endurgreiðslum á VSK fyrir viðskiptavini félagsins.
Samskipti við fjármálastofnanir fyrir hönd viðskiptavina Eignaumsjónar í samvinnu við fjármálastjóra.
Önnur fjölbreytileg dagleg störf er falla til hverju sinni.

að umsækjendur séu menntaðir á sviði fjármála-/viðskiptafræði eða með sambærilega menntun. Marktæk reynsla af sambæri-
legu er skilyrði. Áhersla er lögð á áhugasemi, fagmennsku og nákvæm vinnubrögð, frumkvæði og fylgni til framkvæmda auk lipurðar í
mannlegum samskiptum. Viðkomandi þurfa að geta unnið sjálfstætt sem og í hópi.

er til og með 18. júlí nk., gengið verður frá ráðningu sem fyrst.

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

Með starf
fyrir þig

www.stra.is
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Aðstoðamanneskja óskast 
Á stofu sérfræðitannlæknis á höfuðbogarsvæðinu.  

Í boði er 50 – 80% starf. Þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Áhugasamir sendi ferilskrá á box@frett.is merkt  
„Aðstoð“ fyrir 15. júlí.

Vantar starfsmann í fast starf til viðhalds  
eldsneytisafgreiðslutækja á Keflavíkurflugvelli.

Fjölbreytt starf við eftirlit og viðgerðir á bílum og búnaði.
Meirapróf kostur en ekki skilyrði.

Hreint sakavottorð og íslenskukunnátta er skilyrði.
Viðkomandi þarf að hafa reynslu af viðgerðum 

og verkstæðisvinnu.

Umsóknarfrestur er til og með 25. júlí 2016.
Upplýsingar veitir Helgi í helgi@eak.is

Vantar starfsmann á verkstæði

Bifreiðastjórar óskast
Bifreiðastjórar með rútupróf óskast 
til starfa hjá Ferðaþjónustu fatlaðra 
í Kópavogi. 

Mjög góð laun í boði.

Uppl. í s. 550 4700 á skrifstofutíma eða 
senda umsóknir á: ferd@simnet.is

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Fulltrúi Skipulagsstofnun Reykjavík 201607/949
Sjúkraliði eða félagsliði Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri 201607/948
Rannsóknarmaður, lyfja-/efnafr. Háskóli Íslands, heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201607/947
Embætti prests í Laugarnesi Biskupsembættið Reykjavík 201607/946
Embætti prests í Grafarvogi Biskupsembættið Reykjavík 201607/945
Eftirlitsmaður í vinnuvéladeild Vinnueftirlitið Reykjavík 201607/944
Lögreglumenn Lögreglustjórinn á Suðurnesjum Reykjanesbær 201607/943
Teymisstjóri í heimahjúkrun Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201607/942
Umsjónarmaður fasteigna/tækja Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201607/941
Forstöðumaður Vigdísarstofnunar Háskóli Íslands Reykjavík 201607/940
Lögreglufulltrúi Lögreglustjórinn á Suðurlandi Suðurland 201607/939
Doktorsnemi Háskóli Íslands, menntavísindasvið Reykjavík 201607/938
Hópstjóri ofanflóða Veðurstofa Íslands Reykjavík 201607/937
Hjúkrunarfræðingur, heimahjúkrun Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201607/936
Aðstoðardeildarstjóri  Heilbrigðisstofnun Suðurlands Vestm.eyjar 201607/935
Deildarstjóri - sjúkradeild Heilbrigðisstofnun Suðurlands Vestm.eyjar 201607/934
Skrifstofumaður/heilbrigðisritari Landspítali, göngudeild Kleppi Reykjavík 201607/933
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Norðurlands Þórshöfn 201607/932
Nýdoktor í efnagreiningatækni Háskóli Íslands, Kerfislíffræðisetur Reykjavík 201607/931
Doktorsnemi í lífefnagreiningu Háskóli Íslands, Kerfislíffræðisetur Reykjavík 201607/930
Doktorsnemi í efnaskiptaranns. Háskóli Íslands, Kerfislíffræðisetur Reykjavík 201607/929
Verkefnastjóri Háskóli Íslands, hugvísindasvið Reykjavík 201607/928
Stærðfræðikennari Fjölbrautaskólinn í Breiðholti Reykjavík 201607/927

Framkvæmdaeftirlit/Verkefnastjórn

Okkur vantar góðan liðsauka. Umsækjendur þurfa að vera með reynslu af sambæri- 
legum störfum, liprir í mannlegum samskiptum og með ríka þjónustulund.

Umsóknarfrestur er til og með 25. júlí 2016. Umsóknum um starfið þarf að fylgja 
kynningarbréf ásamt ferilskrá, þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og 
hæfni viðkomandi í starfið. Umsóknir sendist á adalgeir@alverk.is. 

Nánari upplýsingar veita: Aðalgeir Hólmsteinsson (adalgeir@alverk.is) 
og Halldór Karlsson (halldor@alverk.is).

Helstu verkefni
• Verkþáttastýring

• Framkvæmdaeftirlit

• Kostnaðargát/eftirlit

• Kostnaðargreiningar

• Þátttaka í hönnunar- og verkfundum

• Gerð verkáætlana

• Þátttaka í rýnifundum tengdum 
 verkefna- og gæðastjórnun

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólapróf í byggingatæknifræði,   
 byggingafræði eða byggingaverkfræði

• Iðnmenntun á byggingasviði er kostur

• Reynsla af sambærilegum störfum

• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð

• Gott vald á íslensku í rituðu og töluðu 
 máli, ásamt góðri enskukunnáttu og 
 kunnáttu í einu norðurlandamáli

Al-Verk er framsækið stjórnunarfyrirtæki í mannvirkjagerð með megináherslu á fram- 
kvæmda- og verkfræðiráðgjöf. Fyrirtækið er í dag stjórnunarráðgjafi við eina stærstu 
byggingaframkvæmd á höfuðbogarsvæðinu og hefur innan sinna raða kraftmikið, vel 
menntað og metnaðarfullt starfsfólk með langa reynslu.
 
Al-verk hefur yfirumsjón með framkvæmdum, og sinnir verkefnis- og byggingastjórn. 
Fyrirtækið veitir einnig ráðgjöf við undirbúning framkvæmda, virðisgreiningu og hönnun. 

Innkaupastjóri

46
45

#

Verslunartækni er 25 ára gamalt fyrirtæki sem er leiðandi
á markaðnum í sölu á kælum og innréttingum í verslanir, 

vöruhús/vörulagera, einnig tækjum fyrir matvinnslu 
og veitingastaði, stóreldhús, hótel og mötuneyti. 

Um er að ræða fyrsta flokks vörumerki sem mörg hafa 
áratuga reynslu hér á landi.

Upplýsingar um umsækjenda, menntun og starfsferil 
óskast sendar á netfangið sht@verslun.is

Frekari upplýsingar veitir Sigurður í síma: 896 5400
Góð málakunnátta og reynsla við sambærilegt starf. 

Vegna aukinna verkefna óskum við eftir að ráða 
innkaupastjóra til starfa. 

Verklýsing innkaupastjóra:
 Erlend samskipti og umsjón með innkaupum.

Umsjón með �utningi á vörum til landsins.
Tollaútreikningar og frágangur skjala og skráning.

Samskipti við erlenda og innlenda birgja.

 

 
 

Skipulags- og byggingarfulltrúi 
Tímabundin staða skipulags- og byggingarfulltrúa 
Dalabyggðar er laus til umsóknar. 
Ráðið verður í starfið í 8 – 12 mánuði eftir samkomulagi.   
Umsækjendur skulu uppfylla kröfur sem gerðar eru til 
skipulags- og byggingarfulltrúa skv. lögum um mannvirki og 
skipulagslögum.  
Skipulags- og byggingarfulltrúi Dalabyggðar gegnir sama 
hlutverki í Reykhólahreppi, Árneshreppi og 
Karldrananeshreppi en er með starfsaðstöðu í Búðardal. 
 

Umsóknarfrestur er til og með 31. júlí nk. 
 

Senda skal umsóknir ásamt ferilskrá á netfangið 
sveitarstjori@dalir.is  

þar sem einnig er hægt að óska eftir nánari upplýsingum 
 

Tækifæri í byggingaiðnaði
Til sölu vel rekið fyritæki með fjögur hús í byggingu  

ásamt krana, mótum og ýmsum búnaði. 

Áhugasamir sendi fyrirspurn á netfangið: krikar@simnet.is

Save the Children á Íslandi



Northern Light Inn & Max’s Restaurant

Northern Light Inn • Max’s Restaurant • www.nli.is

FRAMTÍÐARSTÖRF

Veitingastjóri
Ertu þjónn eða með mikla reynslu af þjónastörfum? Hefur þú áhuga á að reka með 
okkur veitingastað? Við leitum að aðila með reynslu til að takast á við spennandi 
starf á vaxandi veitingastað. Ef þú telur þig vera manneskjuna sem við leitum að, 
ekki hika við að hafa samband.

gestamóttaka
Ertu jákvæð og sjálfstæð manneskja sem hefur áhuga á mannlegum samskiptum? 
Við leitum að fólki í gestamóttöku okkar. Samskipti við gesti, ferðaskrifstofur og 
almennar fyrirspurnir. Unnið er á 2-2-3 vöktum og vinnutími er frá 07:00 til 19:00.

Hæfniskröfur
Við viljum jákvætt, duglegt og metnaðarfullt starfsfólk. Fólk sem hefur gaman 
af lífinu og vill vinna í góðum hópi. Góð enskukunnátta er skilyrði, nauðsynlegt 
er að vera með bílpróf og svo þarf allt hitt líka að passa. Ef þetta á við þig, þá ert 
þú líklega okkur að skapi.

Northern Light Inn hefur verið í eigu fjölskyldunnar í 34 ár, eða frá 1983.

Við erum staðsett 1 km frá Bláa Lóninu og rekum í dag 32 herbergja hótel og veitinga- 
stað. Kíktu endilega á vefsíðu okkar www.nli.is til að fræðast meira um okkur.

Ef þú hefur áhuga að sækja um, sendu þá ferilskrá á fridrik@nli.is fyrir 17 júlí nk.

Byggingarstjóri/verkstjóri og vanir bygginga
verkamenn  Mjög góð laun
Leitum að reyndum aðila til að stýra verkefni við byggingar framkvæmdir.  
Við leitum að aðila með góða reynslu af því að stýra byggingarfram
kvæmdum.  Áætlað er að verkinu ljúki eftir 46 mánuði.

Einnig óskum við eftir vönum mönnum í tímabundið byggingarverk
efni með möguleika á framtíðarráðningu.  Bæði faglærðir iðnaðarmenn 
og reynslumiklir byggingarverkamenn koma til greina.
 
Um er að ræða spennandi verkefni miðsvæðis í Reykjavík.  Verkefnið er í 
eigu traustra aðila og heita þeir góðum launum fyrir öfluga starfsmenn.

bryndis@talent.is

  www.talent.is  |  talent@talent.is

lind@talent.is

Umsjón með störfunum hefur Lind Einarsdóttir, 
lind@talent.is og í síma 552-1600.  

Umsóknarfrestur er 
til og með 17. júlí nk

Ekki hika við að hafa samband 
og fá nánari upplýsingar.  

Hjólaskófla og fleiri tæki
 

Umhverfismiðstöð Akureyrarbæjar óskar eftir að kaupa
hjólaskóflu, trjákurlara og sanddreifara til nota fyrir stöðina.

Útboðsgögn eru afhent í þjónustuanddyri Akureyrarbæjar í Ráðhúsinu,
Geislagötu 9, Akureyri. Hægt er að fá útboðsgögn send með tölvupósti
og skal þá senda beiðni um það á tölvupóstfangið karlg@akureyri.is.

Tilboð verða opnuð þriðjudaginn 26. júlí kl. 13:00.

Viltu vinna með okkur?
Vegna vaxandi umfangs leitum við í Skemmtigarðinum 

Grafarvogi að nýjum snillingum í hópinn okkar.

Eiginleikarnir sem snillingurinn þarf að hafa eru:
• Dugnaður og ákveðni
• Frumkvæði og sköpunargleði
• Heiðarleiki og samskiptahæfileikar
• Brennandi áhugi að vinna með fólki
• Mikilvægast af öllu er að vera HRESS !! 
• 20 ára aldurstakmark 

Um er að bæði hluta og fullt starf. Viðkomandi þarf að vera 
tilbúin að vinna kvöld og helgarvinnu.

Sendu okkur ferilskrá og segðu okkur af hverju þú ert tilvalinn í 
hópinn okkar.  Sendist á tölvupóst  info@skemmtigardur.is  
Umsóknarfrestur er til 24. maí

Skemmtigarðurinn Grafarvogi 
leitar að öflugum vaktstjóra

Eiginleikarnir sem vaktstjórinn þarf að hafa eru:
• Dugnaður og ákveðni
• Frumkvæði og sköpunargleði
• Heiðarleiki og samskiptahæfileikar
• Brennandi áhugi að vinna með fólki
• Kostur ef viðkomandi hefur reynslu í veitingageiranum 
• Enskukunnátta æskileg
• 25 ára aldurstakmark

Um er að bæði hluta og fullt starf. Viðkomandi þarf að 
vera tilbúin að vinna kvöld og helgarvinnu.

Sendu okkur ferilskrá og segðu okkur af hverju þú ert 
tilvalinn í hópinn okkar. 

Sendist á tölvupóst info@skemmtigardur.is

Umsóknarfrestur er til 15. júlí

www.lyfogheilsa.is

LYFJAFRÆÐINGUR ÓSKAST
TIL FRAMTÍÐARSTARFA Í APÓTEKUM OKKAR

Umsóknarfrestur er 
til 18. júlí.

Umsókn ásamt ferilskrá sendist 
á starf@lyfogheilsa.is

Lyf og heilsa er framsækið þjónustufyrirtæki með starfsemi víðsvegar um landið. Fyrirtækið leggur metnað 
sinn í að veita viðskiptavinum sínum framúrskarandi þjónustu á sviði heilsu, heilbrigðis og lífsgæða.

Starfssvið:
Í starfinu felst fagleg ábyrgð á afgreiðslu 
lyfja samkvæmt lögum og reglugerðum um 
lyfsölu.

Ef þú hefur háskólapróf í lyfjafræði og gilt 
starfsleyfi, brennandi áhuga á þjónustu, ert 
jákvæður og opinn einstaklingur, þá gætum 
við verið að leita að þér.   
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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

ÚTBOÐ NR. 20376
DYNJANDI ARNARFIRÐI

BÍLASTÆÐI OG GÖNGUSTÍGAR 

Framkvæmdasýsla ríkisins, f.h. Umhverfisstofnunar, óskar 
eftir tilboðum í framkvæmdir við gerð bílastæða og göngu-
stíga við fossinn Dynjanda í Arnarfirði.   

Framkvæmdir felast í gerð bætts aðgengis ferðamanna að 
svæðinu og lúta að gerð göngustíga og stækkunar og fjölgun 
bílastæða bæði til skemmri dvalar sem og lengri áningar. 

Helstu magntölur eru: 
Uppgröftur og tilflutningur á efni  2.800 m³
Aðflutt grúsarfylling  1.860 m³
Hellulagnir  540 m²
Malbik á bílastæðum  1.520 m²  
Malbik á göngustígum  430 m²
Mulningur í göngustíga  965 m² 
Burðarhæfar grasgrindur á bílastæðum 455 m²

Verkinu skal vera að fullu lokið eigi síðar en 15. október 2016. 

Útboðsgögnin verða aðgengileg á vef Ríkiskaupa  
www.rikiskaup.is frá og með þriðjudeginum 12. júlí 2016.  
Tilboðin verða opnuð hjá Ríkiskaupum þriðjudaginn 26. júlí 
2016 kl. 11:00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska. 

Sjá þessa og aðrar útboðstilkynningar á utbodsvefur.is

Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
•	Gylfaflöt	-	Bæjarflöt	Gatnagerð	og	lagnir,		 
  útboð nr. 13764.

•	Rammasamningur	um	kaup	á	ritföngum	 
  og	skrifstofuvörum,	 
EES útboð nr. 13767.
Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod 

Þeistareykjavirkjun
Útboð nr. 20229
Borholulokar

Landsvirkjun óskar eftir tilboðum í borholuloka samkvæmt 
útboðsgögnum nr. 20229.

Verkið felst í útvegun á eftirfarandi: 
•	 2	stk.	10“	Class	900	borholulokum	 
 (e: Expanding Gate Valves)  
•	 6	stk.	10“	Class	1500	borholulokum	 
 (e: Expanding Gate Valves)

Afhending	lokanna	skal	fara	fram	eigi	síðar	en	15.	júní	2017.	 
Hluta afhending er einnig heimil samkvæmt útboðsgögnum 
nr. 20229.

Útboðsgögn eru aðgengileg á útboðsvef Landsvirkjunar, 
http://utbod.lv.is 

Tilboðum	skal	skila	til	Landsvirkjunar,	Háaleitisbraut	68,	
Reykjavík,	fyrir	klukkan	12:00	þriðjudaginn	16.	ágúst	2016	
þar	sem	þau	verða	opnuð	kl.	14:00	sama	dag	og	lesin	upp	
að	viðstöddum	þeim	bjóðendum	sem	þess	óska.

ÚTBOÐ
Uppbygging og rekstur  

ljósleiðarakerfis
Sveitarfélagið Rangárþing eystra stendur að lagningu ljósleiðara
kerfis innan sveitarfélagsins og er áformað að fyrsti áfangi verði 
lagður á þessu ári.

Sveitarfélagið óskar eftir tilboðum frá fjarskiptafélögum um hugsan
lega þátttöku slíkra félaga í uppbyggingu og rekstri ljósleiðara
kerfis, í samræmi við Útboðsgögn 201602 „Upp bygging og rekstur 
ljósleiðarakerfis.“  Væntanlegir bjóðendur geta óskað eftir að fá 
útboðsgögn þessi afhent frá og með 11. júlí 2016, með því að senda 
tölvupóst á netfangið bygg@hvolsvollur.is og óska þess að fá 
gögnin send.

Tilboð verða opnuð á skrifstofu Rangárþings eystra, Hlíðarvegi 
16, 860 Hvolsvelli, fimmtudaginn 21. júlí n.k., kl. 11:00

F.h. Rangárþings eystra,  
Anton Kári Halldórsson,  

byggingarfulltrúi. 

        
 

 

 

 

Óskað eftir tilboði í flotbryggjur 

staðsettar á Fljótsdalshéraði 
 

Umhverfis- og framkvæmdanefnd óskar hér með eftir tilboði í 

þrjár flotbryggjur. 

Flotbryggjurnar þrjár eru af steyptu gerðinni. 

Tvær eru á landi en sú þriðja er í notkun við Lagarfljótið. 

Stærð: 3 metrar á breidd og 9,85 metrar á lengd hver um sig. 

Ein þeirra þarfnast viðgerðar. 

 

Hægt er að fá sendar myndir af flotbryggjunum með því að 

senda tölvupóst á netfangið vifill@egilsstadir.is með 

yfirskriftinni: „ 201605162 –  Óskað eftir myndum“  

 

Fljótsdalshérað 6.7.2016 

Skipulags- og byggingarfulltrúi Fljótsdalshéraðs 

 
 
 

 Fljótsdalshérað Óskum eftir 3-4 
herbergja íbúðum 
í miðbæ Reykjavíkur 
í langtímaleigu (3-5 ár).

Fyrirtækið býður: Öruggar leigutekjur, smærra  
tilfallandi viðhald, minna slit á íbúð, meðmæli.
Hafið samband: leiga@icelandsummer.com

...

ICELANDSUMMER.IS

ICELAND

Auglýsing um próf til  
endurskoðunarstarfa

Með vísan til laga nr. 79/2008 um endurskoðendur, 
er fyrirhugað að halda próf til löggildingar til endur

skoðunarstarfa í október 2016 sem hér segir:

Fyrri hluti mánudaginn 10. október 
Seinni hluti miðvikudaginn 12. október

Prófin hefjast kl. 9 hvorn dag og standa til kl. 17.

Um efnissvið prófanna vísast til 3. gr. reglugerðar nr. 589/2009 
um próf til löggildingar endurskoðunarstarfa.

Próftökugjald er kr. 350.000.

Væntanlegir prófmenn skulu skila umsóknum fyrir þriðju daginn 
9. ágúst nk. til prófnefndar. Tilkynningar sendist formanni próf
nefndar, Árna Tómassyni, Hraunbraut 20, 200 Kópavogi.

Tilkynningu skulu fylgja nafn prófmanns og kennitala, heim
ilisfang, tölvupóstfang og staðfesting um að fullnægt sé skil
yrðum 4. og 6. tl. 1. mgr. 2. gr. laga nr. 79/2008. Próftakar fá 
þá sendan reikning fyrir prófgjaldinu sem ber að greiða fyrir  
1. september nk.

Prófnefndin mun boða til fundar með prófmönnum fyrir lok 
ágúst nk.

Reykjavík 9. júlí 2016.
Prófnefnd löggiltra endurskoðenda

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 
Allar fyrirspurnir vegna útboðs skal senda á utbod@on.is

Óskað er eftir tilboðum í gufustjórnloka sem notast eiga við 
Nesjavallavirkjun.

Afhendingarskilmáli DDP Nesjavellir.

Nánar lýst í útboðsgögnum „ONIK-2016-17 Isolation, check 
and control valves“

Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu frá og með 
mánudeginum 11.07.2016 á vefsíðu OR https://www.or.is/
fjarmal/utbod#page-7016   

Tilboð verða opnuð hjá Orkuveitu Reykjavíkur sef. 
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík, þriðjudaginn 09.08.2016 kl. 
10:30.

ONIK-2016-17/ 09.07.2016

Orkuveita Reykjavíkur fyrir hönd 
Orku náttúrunnar ohf. óskar eftir tilboðum í:

Loka fyrir Nesjavelli 

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

ÚTBOÐ NR. 20375
FRIÐLANDIÐ VIÐ GULLFOSS 

NÝR STÁLSTIGI MILLI EFRI OG 
NEÐRI ÚTSÝNISSVÆÐA 

Framkvæmdasýsla ríkisins, f.h. Umhverfisstofnunar, óskar 
eftir tilboðum í smíði og uppsetningu á nýjum stálstiga milli 
efri og neðri útsýnissvæða á Gullfossi. 

Framkvæmdir felast í útvegum efnis og smíði og uppsetn-
ingu á nýjum stálstiga milli efri og neðri útsýnissvæða á frið-
landinu við Gullfoss. Nýi stiginn kemur í stað eldri stiga sem 
verður fjarlægður. Þegar er búið að koma fyrir steyptum 
undirstöðum sem stálundirstöður stigans festast í. 

Helstu magntölur eru: 
Galvaniserað stál  8.000 kg
Galvaniseruð þrep  192 stk
Riðfrí handrið  183 m
Lerkiklæðning á palla  120 m²
Málun áherslumerkinga  342 m

Verkinu skal vera að fullu lokið eigi síðar en 1. nóvember 2016. 

Útboðsgögnin verða aðgengileg á vef Ríkiskaupa  
www.rikiskaup.is frá og með þriðjudeginum 12. júlí  2016. Til-
boðin verða opnuð hjá Ríkiskaupum þriðjudaginn 26. júlí 2016 
kl. 14:00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska. 

Sjá þessa og aðrar útboðstilkynningar á utbodsvefur.is



Nýbygging 

í Vesturbæ Reykjavíkur !

Grandavegur 42
Einstaklega glæsilegar 
2ja til 4ra herbergja íbúðir með 
rúmlega 20 fm yfirbyggðum svölum 
til viðbótar við skráða fermetra íbúðar. 

• Sér bílastæði í lokaðri bílgeymslu
• Lyfta í hverjum stigagangi
• Vönduð AEG tæki í eldhús  

m.a uppþvottavél, spanhelluborð með háfi,  
ísskápur og frystir.

• Flestar íbúðir með tveimur baðherbergjum 
• Svalalokanir
• Baðherbergi, þvottahús og forstofa flísalögð
• Fataskápar í herbergjum og forstofu
• Þakíbúðir með um 150 fm þakgarði
• 2ja til 4ra herbergja íbúðir
• Stærð íbúða frá 79 fm til 144 fm
• Vel skipulagðar og fjölbreyttar íbúðir
• Einkasala

Á reitnum verða 141 íbúð á tveimur til níu hæðum en nú 
hefst sala á 58 íbúðum í 3ja til 4ra hæða byggingum.

Einstök staðsetning í hjarta vesturbæjar Reykjavíkur 
við sjávarsíðuna þar sem stutt er í alla helstu þjónustu 
og iðandi mannlíf miðbæjar Reykjavíkur.

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  MIKLABORG 569 7000

MIKLABORG www.miklaborg.is

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307
olafur@miklaborg.is

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520
jonrafn@miklaborg.is

Páll Þórólfsson 
aðstm. fasteignasala 
Sími: 893 9929
pall@miklaborg.is

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

Lágmúla 4  108 Reykjavík   www.miklaborg.is   5697000

Nánari upplýsingar veita:

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 10.júlí kl.13:00-15:00
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Vel staðsett 1123,2 fm iðnaðarhúsæði við Vagnhöfða í Reykjavík. Húsið stendur á 1.200 fm 
iðnaðar og athafnalóð og er á tveimur hæðum auk kjallara. 
Í dag er eigninni skipt upp í þrjá hluta. Malbikuð bílastæði að sunnanverðu. 
Góð lofthæð að hluta, eða 4,5 - 6 metrar og c.a. 3 metrar í kjallara.

Nánari upplýsingar veitir: 

VAGNHÖFÐI 9 – REYKJAVÍK

Sala fasteigna frá

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

Sala fasteigna frá

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

Reynir Björnsson
Lögg. fasteignasali 

sími 895 8321

Magnea S. 
Sverrisdóttir
lögg. fasteignasali 

Sala fasteigna frá

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

Guðlaugur I. 
Guðlaugsson, 
lögg. fasteignasali 

Brynjar Þ. 
Sumarliðason,
BSc í viðskiptafr.,
aðstoðarm. fast.s.

 
Ásdís H. 
Júlíusdóttir
ritari

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali    

Valhöll fasteignasala 
Síðumúla 27 

Sími: 588-4477

Hólavallagata 13 – við landakotstún

Glæsileg 180 fm. efri hæð ásamt 20 fm. bílskúr í virðulegu steinhúsi í rólegu og fallegu umhverfi við Landakotstún. 
Húsið teiknaði Hörður Bjarnason fyrrv. húsameistari ríkisins. Lofthæð er 2,75 m. Útsýni er til allra átta. Tvennar 
svalir. Glæsilegar og bjartar stofur. Íbúðin er mikið endurnýjuð að innan. Parket á gólfum. Sér hjónasvíta með 
baðherbergi og svölum. Eldhús, baðherbergi og snyrtingar endurnýjuð. Tvö baðherbergi eru á hæðinni. Í kjallara 
er 16 fm. bjart herbergi með lítilli eldhúsaðstöðu og aðgangi að snyrtingu. Það sem einkennir eignina er mikil 
lofthæð, öll rými sérlega rúmgóð og fallegt útsýni. Endurnýjað rafmagn og skólplögn. Garðurinn nýlega stand
settur og viðhaldsléttur. Þak nýlega málað. Glæsileg eign á rólegum stað í aðlaðandi umhverfi og aðeins í um  
5 mínútna göngufæri við miðbæinn. 

Bárður 
Tryggvason, 
sölustjóri  
s: 896-5221

Upplýsingar um eignina veitir  
Bárður H. Tryggvason sölustjóri í s: 896-5221 
 
Ekki hika við að hringja erum ávallt við símann. 

Verð kr. 89,9 millj. 

OPIÐ HÚS LAUGARD. 9. JÚLÍ KL 14:30 – 15:00. ALLIR VELKOMNIR. 
Frábær eign auðvelt til útleigu, hægt að leigja út sem 4 stök 
herbergi með aðg. að eldhúsi og snyrtingu. Öll herbergin rúm-
góð. Frábær staðsetning við miðbæinn! Rúmgóð íbúð skráð 
skv. FMR 80,6 fm, með herb. í kjallara sem auðvelt er að leigja 
út, aðg. að baðherb. og eldhúsaðst. Sér inngangur í kjallara-
herb. Frekari upplýsignar veitir Sigrún sölufulltrúi í námi til 
lögg. s: 857-2267 eða sigrun@101.is V: 32,5 millj.
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Kristín S.  
Sigurðardóttir
Lögg. fast.sali.

Sigrún Jóna 
Andradóttir
Sölufulltrúi

Traust og góð þjónusta í 13 ár

Stórholt 14 – 105 Reykjavík

OPIÐ HÚS

Sigrún

 857 2267

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir

Jórunn Skúladóttir
löggiltur fasteignasali

sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

 89,4 millj.Verð:

Fallegt einbýlishús á einni hæð

Heildarstærð eignar 242,8 m2

Íbúðarhúsið er 195,7 m2

Bílskúr 47,1m2

Endurnýjað baðherbergi

Garðskáli með palli að stærð 14m2

Fallegur garður

Hiti í innkeyrslu

Látraströnd 7 
Fjölskylduvænt einbýlishús

EINAR S. VALDIMARSSON
Löggiltur fasteignasali

GSM 840-0314
einar@stakfell.is

Þ o r l á k u r  Ó m a r  E i n a r s s o n
LÖ G G I LTU R  FA STE I G N A SA L I

535-1000
BORGARTÚNI 30 /  105 REYKJAVÍK
stakfell@stakfell.is / www.stakfell.is

ALLTAF
VIÐ HÖNDINA

Þú getur alltaf nálgast Fréttablaðið á 
þægilegan og fljótlegan hátt. Blaðið er 
einnig aðgengilegt í heild sinni á Vísi og

í Fréttablaðs-appinu fyrir snjallsíma
og spjaldtölvur. 

Þú færð appið á visir.is/fbl eða beint í gegnum

... allt sem þú þarft


