
smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

512 5000
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Sölufulltrúar 
Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426
Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441
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Greinandi(/(Sérfræðingur(

!
Við!erum!að!stækka!og!því!leitar!Coremotif!að!
greinendum!og!sérfræðingum.!Sem!greinandi!eða!
sérfræðingur!ert!þú!ráðgjafa!okkar!innan!handar!og!
vinnur!náið!með!viðskiptavinum!í!krefjandi!
verkefnum!við!rannsóknir,!gagnaöflun!og!úrvinnslu.!
Markmiðið!er!að!finna!þá!lausn!sem!best!hentar!
viðskiptavinum!okkar!hverju!sinni.!Við!leitum!að!fólki!
sem:!
!
¥!Hefur!B.Sc.!gráðu!í!verkfræði,!eða!sambærilega!
starfsreynslu!

¥!Hefur!starfsreynslu!tengda!framleiðslu,!iðnaði!eða!
upplýsingatækni!

¥!Getur!skipulagt!og!stýrt!fundum!ásamt!smærri!
vinnustofum!

¥!Getur!framkvæmt!þarfagreiningar,!útbúið!
kynningar!og!skýrslur!

¥! Sýnir!sjálfstæði!í!vinnubrögðum!og!viðleitni!til!að!
vaxa!í!starfi!

¥! Býr!yfir!samskiptafærni,!ævintýraþrá!og!hefur!góða!
nærveru!

!
Ef!þú!ert!manneskjan!sem!við!erum!að!leita!að!
hvetjum!við!þig!til!að!senda!okkur!ferilskrá!ásamt!
skriflegri!umsókn!á!umsokn@coremotif.com!
!

Coremotif)er)vaxandi)íslenskt)ráðgjafastofa)sem)sérhæfir)
sig)í)ráðgjöf)við)stjórnendur)varðandi)allt)sem)tengist)
upplýsingatækni.)Í)hópi)viðskiptavina)okkar)má)finna)
mörg)stærstu)og)metnaðarfyllstu)fyrirtæki)landsins,)allt)
frá)fjármálastofnunum)og)framleiðslufyrirtækjum)til)
sprotaC)og)kvikmyndafyrirtækja.)Við)tökum)að)okkur)
fjölbreytt)og)skemmtileg)verkefni,)allt)frá)greiningu)og)
innleiðingu)til)endurbóta)og)endurnýjunar!

!

!

Framkvæmdastjóri fjármálastöðugleikasviðs
Seðlabanki Íslands óskar eftir að ráða öflugan og traustan einstakling til starfa sem 
framkvæmdastjóri fjármálastöðugleikasviðs. Um er að ræða 100% starfshlutfall 
með starfsstöð í Reykjavík.

Seðlabankinn leitar að einstaklingi sem hefur brennandi áhuga á málefnum fjármálamarkaða, hefur víðtæka fræðilega og hagnýta reynslu og 
þekkingu á fjármálakerfinu og er tilbúinn til að sinna krefjandi stjórnunarstöðu sem reynir á öguð vinnubrögð, færni, frumkvæði og sjálfstæði. 
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Helstu verkefni:
• Stýra og leiða starfsemi fjármálastöðugleikasviðs.
• Greining á kerfisáhættu og fjármálastöðugleika.
• Greining á fjármálakerfinu og samspili þess við 

efnahagslífið.
• Mótun og vöktun varúðarreglna sem Seðlabankinn 

setur, svo sem um lausafjárhlutfall og gjaldeyrisjöfnuð.
• Þátttaka í mótun fjármálastöðugleikastefnu.
• Umsýsla fyrir kerfisáhættunefnd. 
• Ritstjórn og kynning á riti Seðlabankans um 

fjármálastöðugleika.
• Þátttaka í samstarfi við aðra seðlabanka og öðru 

alþjóðlegu samstarfi á sviði fjármálastöðugleika.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Meistarapróf í hagfræði, viðskiptafræði eða 

sambærilegum greinum sem nýtast í starfi.
• Víðtæk reynsla og þekking á fjármálakerfinu. 
• Stjórnunarreynsla.
• Hæfni til að leiða greiningar- og stefnumótunarvinnu.
• Færni í mannlegum samskiptum og hæfni til að stýra 

teymi vel menntaðra og áhugasamra starfsmanna.
• Víðtæk reynsla af rannsóknar- og stefnumótunarvinnu. 
• Færni í munnlegri og skriflegri tjáningu, bæði á 

íslensku og ensku, nothæf þekking á a.m.k. einu 
Norðurlandamáli er einnig æskileg.

• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi.

Seðlabanki Íslands er sjálfstæð stofnun í eigu íslenska ríkisins en lýtur sérstakri stjórn. Meginmarkmið bankans er að stuðla að stöðugu verðlagi. 
Seðlabankinn skal enn fremur stuðla að fjármálastöðugleika. Þá sinnir Seðlabankinn jafnframt viðfangsefnum sem samrýmast hlutverki hans sem 
seðlabanka, svo sem að varðveita gjaldeyrisvarasjóð og stuðla að virku og öruggu fjármálakerfi, þ.m.t. greiðslukerfi í landinu og við útlönd. 

Fjármálastöðugleiki er svið innan Seðlabanka Íslands sem fylgist með þróun fjármálakerfisins, styrk þess og skilvirkni og áhrifum efnahagslegra þátta á 
kerfið í heild sinni. Meginviðfangsefni sviðsins er greining á áhættu í fjármálakerfinu og þátttöku í mótun varúðarreglna fyrir fjármálakerfið. Sviðið tekur þátt í 
stefnumótun um uppbyggingu og markmið fjármálakerfisins, varúðartæki og umgjörð fjármálastöðugleika á Íslandi. Fjármálastöðugleikasvið annast umsýslu 
fyrir kerfisáhættunefnd sem starfar fyrir fjármálastöðugleikaráð. Seðlabanki Íslands á í miklum samskiptum við Fjármálaeftirlitið og aðrar stofnanir sem vinna 
að fjármálastöðugleika á Íslandi. Þá tekur Seðlabanki Íslands þátt í umtalsverðu alþjóðlegu samstarfi á sviði fjármálastöðugleika.

Már Guðmundsson, seðlabankastjóri eða  
Arnór Sighvatsson, aðstoðarseðlabankastjóri, 
í síma 569-9600.

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is  
Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg 
starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er 
grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur 
fyrir hæfni í starfið.

Umsóknarfrestur er til og með 29. ágúst.

Við ráðningar í störf hjá Seðlabanka Íslands er tekið 
mið af jafnréttisstefnu og jafnréttisáætlun bankans. 
Umsóknir gilda í sex mánuði. Öllum umsóknum verður 
svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

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

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

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

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

Umsóknarfrestur er til og með 10. ágúst 2015.

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

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

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

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

www.hagstofa.is

Hagstofa Íslands
óskar eftir að ráða metnaðarfullan 
og áhugasaman starfsmann

Sérfræðingur á efnahagssviði

Hagstofa Íslands óskar eftir að ráða sérfræðing í deild þjóðhagsreikninga og opinberra fjármála en 
deildin vinnur meðal annars tölur um landsframleiðslu og undirþætti hennar og afkomu hins opinbera. 

Starfið felur í sér að sjá um úrvinnslu, greiningu og útgáfu talna um þjóðhagsreikninga og fjármál 
hins opinbera. Einnig fellur undir starfið þróun aðferða og framleiðsluferla. Viðfangsefnin eru 
fjölbreytt og fela í sér mikil samskipti, bæði við gagnaveitendur og notendur.

HÆFNISKRÖFUR
•	 Háskólapróf	í	hagfræði,	viðskiptafræði,	verkfræði,	stærðfræði	eða	önnur	 
 sambærileg menntun sem nýtist í starfi 
•	 Reynsla	af	tölfræðilegri	úrvinnslu	og	framsetningu	tölulegra	upplýsinga
•	 Þekking	á	vinnslu	gagnagrunna	(SQL/Access)	er	kostur
•	 Þekking	á	þjóðhagsreikningum	og	fjármálum	hins	opinbera	er	kostur
•	 Góð	íslensku-	og	enskukunnátta
•	 Geta	til	að	vinna	sjálfstætt,	skipulega	og	undir	álagi
•	 Góðir	samstarfs-	og	samskiptahæfileikar

Um er að ræða fullt starf og æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.  
Laun	eru	samkvæmt	kjarasamningi	fjármálaráðuneytisins	og	hlutaðeigandi	stéttarfélags.	
Umsóknarfrestur er til og með 22. ágúst 2016 og skulu umsóknir berast til:  
Starfsumsókn,	Borgartúni	21a,	150	Reykjavík	eða	rafrænt	á	netfangið	starfsumsokn@hagstofa.is.

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

Nánari upplýsingar um starfið veitir Helga Hauksdóttir í síma 5281000.

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

óskar eftir að ráða metnaðarfullan  
og áhugasaman starfsmann
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Össur leitar að metnaðarfullum einstaklingi til að slást í hópinn í framleiðslustýringardeild Össurar. 
Deildin sér um öll innkaup, inn- og útflutning og framleiðslustýringu. Tolla- og innkaupafulltrúi mun 
sjá um innflutning, tollun, innkaup og samskipti við birgja. Um er að ræða 70% starf.

HÆFNISKRÖFUR

• Starfsreynsla sem tengist innflutningi, tollun 
og/eða innkaupum

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi svo sem 
viðskiptafræði er kostur

• Þekking á Navision er kostur

• Nákvæmni, þjónustulund og talnaglögg/-ur

• Mjög góð enskukunnátta

• Hæfni í mannlegum samskiptum

• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum 

STARFSSVIÐ

• Innflutningur og tollun á innkeyptum vörum

• Samskipti við flutningsfyrirtæki og birgja

• Bókun á reikningum og öðrum skjölum

• Innkaup

WWW.OSSUR.COM

TOLLA- OG INNKAUPAFULLTRÚI

Össur er leiðandi alþjóðlegt fyrirtæki á sviði stoð- og stuðningstækja. 
Hjá félaginu starfa um 2400 manns í 19 löndum. 
Gildi félagsins eru: Heiðarleiki – Hagsýni – Hugrekki.

Umsóknarfrestur er til og með 16. ágúst 2016.  Sótt er um starfið á vef Össurar, 
ossur.is/mannaudur.  Athugið að velja viðeigandi starf.  

Nánari upplýsingar veitir mannauðsdeild í síma 515 1300. 

Verkefnastjóri Byggingarfyrirtækið Eykt ehf. óskar eftir 
að ráða verk- eða tæknifræðing með 
víðtæka reynslu af stjórnun bygginga-
verkefna í stöðu verkefnastjóra. 
 

- Samningagerð við undirverktaka og birgja 
- Samskipti við verkkaupa og byggingaryfirvöld 
- Gerð kostnaðar- og verkáætlana 
- Hönnunarstýring 
- Rekstur gæða- og öryggismála.

Tekið er við umsóknum með upplýsingum  
um menntun og starfsreynslu á skrifstofu Eyktar, 
Stórhöfða 34-40, eða í tölvupósti á palld@eykt.is. 
Umsókarfrestur er til 20. ágúst.
 
Nánari upplýsingar um starfið gefur  
Páll Daníel Sigurðsson, framkvæmdastjóri Eyktar, 
í síma 822 4422 og á palld@eykt.is

Þekkingarfyrirtæki  
í byggingariðnaði 

Eykt ehf. er meðal stærstu byggingar  -
félaga landsins og fagnar 30 ára  
afmæli sínu á þessu ári. Verkefni 
fyrirtækisins eru fjölmörg og af 
stærðar gráðu frá 100 milljónum  
króna til 10 milljarða. Á bilinu 250 til 
300 starfa í kringum og hjá Eykt og 
er lögð áhersla á öryggi og vellíðan 
starfsfólks.

Helstu verkefni: 

hjá einu stærsta 
byggingarfélagi 
landsins
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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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ÞG Verk leita að öflugum aðalbókara

Geirlaug Jóhannsdóttir 
geirlaug@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út  
á hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 15. ágúst.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Starfs- og ábyrgðarsvið
•  Umsjón, eftirlit og ábyrgð með bókhaldi fyrirtækisins og systurfélaga
•  Uppgjör og ársreikningagerð ásamt samskiptum við endurskoðanda
•  Uppgjör og afstemming milli félaga, samstæðuuppgjör
•  Eftirlit með launabókhaldi og skilum á tengdum gjöldum
•  Ábyrgð á skilagreinum og VSK uppgjörum
•  Greining fjárhagsupplýsinga
•  Þátttaka í áætlanagerð
•  Önnur tilfallandi verkefni á fjármálasviði

Menntun og hæfniskröfur
•  Viðskiptafræðimenntun eða sambærileg 

menntun
•  A.m.k. 3 ára reynsla af endurskoðunar

skrifstofu
•  Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt
•  Nákvæmni og öguð vinnubrögð
•  Lipurð í samskiptum og jákvætt hugarfar

ÞG Verk var stofnað árið 1998 og hefur mikla reynslu af framkvæmdum fyrir opinbera aðila, stórfyrirtæki og einstaklinga ásamt því að 
byggja atvinnu- og íbúðarhúsnæði á eigin vegum. Fyrirtækið er á meðal stærstu verktakafyrirtækja landsins og hefur áunnið sér traust 
opinberra aðila og stórfyrirtækja. 

ÞG Verk og tengd fyrirtæki eru með fjölbreytta og umfangsmikla starfsemi tengda mannvirkjagerð á Íslandi og í Færeyjum.

Valka leitar að öflugum vélsmið eða 
stálsmið til að slást í hópinn

Upplýsingar veitir:

Sverrir Briem 
sverrir@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 16. ágúst nk.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Starfssvið
•  Smíði og samsetning á tækjum sem 

Valka framleiðir
•  Þátttaka í uppsetningu á tækjabúnaði 

innanlands og erlendis

Menntunar- og hæfniskröfur
•  Vélsmíði/stálsmíði eða sambærileg iðnmenntun
•  Reynsla af smíði úr ryðfríu stáli er æskileg
•  Reynsla af samsetningu er æskileg
•  Sjálfstæð vinnubrögð
•  Frumkvæði og metnaður
•  Nákvæm vinnubrögð og góðir skipulagshæfileikar
•  Góð þekking á vélum og tækjum er æskileg

Valka ehf er vaxandi hátæknifyrirtæki sem sérhæfir sig í hug- og vélbúnaðarlausnum fyrir fiskvinnsluiðnaðinn. Valka leggur megináherslu 
á þróun nýrra lausna sem auka arðsemi fiskvinnslufyrirtækja. Verndun hugverkaréttinda er forgangsverkefni hjá Völku og hefur þegar 
verið sótt um fjölda einkaleyfa til verndar uppfinningum fyrirtækisins. Sjá www.valka.is.

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi



VIÐ VITUM HVAÐ
FÓLKIÐ OKKAR
SKIPTIR MIKLU MÁLI

Markaðsstjóri
Markaðsstjóri leiðir markaðs- og ímyndarstarf VÍS og stýrir markaðsdeildinni. Viðkomandi þarf að hafa nútímalega sýn á 
markaðsmál og vera á heimavelli í nýtingu samfélagsmiðla og annarra stafrænna miðla. Markaðsstjóri VÍS þarf að tileinka sér að 
tryggingar snúast um fólk og geta sniðið markaðsstarfið að þörfum mismunandi hópa viðskiptavina. Markaðsdeildin vinnur náið 
með vörustjórum og þjónustueiningum VÍS og styður þau í að ná markmiðum sínum með hliðsjón af stefnu og rekstraráætlunum 
félagsins.

Sérfræðingur í þjónustu
Sérfræðingur í þjónustu þarf að geta sett sig í spor viðskiptavina okkar, séð hvað er virði í þeirra augum og tekið virkan þátt í 
innleiðingu þjónustu- og LEAN menningar. Sérfræðingur í þjónustu þarf að geta greint og túlkað hver upplifun viðskiptavinarins 
er og unnið með þjónustueiningum VÍS í að gera nauðsynlegar umbætur til að tryggja að viðskiptavinir VÍS upplifi að tryggingar 
snúist um fólk.  

Vörustjóri
Vörustjóri þarf að koma auga á þarfir viðskiptavina til að aðlaga vörur VÍS að þeim þörfum. Vörustjóri stýrir verðlagningu þannig 
að hún endurspegli áhættu og ber ábyrgð á vöruþróun þeirra vara sem hann stýrir. Vörustjóri hefur frumkvæði að markaðssetnin-
gu og ber ábyrgð á að varan sé sett fram með þeim hætti að viðskiptavinir skilji hvað hún felur í sér.  

Sérfræðingur í forvörnum fyrirtækja
Sérfræðingur í forvörnum fyrirtækja skipuleggur og sér um framkvæmd forvarnasamstarfs með fyrirtækjum í viðskiptum við VÍS. 
Viðkomandi er ráðgjafi stjórnenda stærstu viðskiptavina VÍS í öryggis- og forvarnamálum. Sérfræðingur í forvörnum þarf að hafa 
ástríðu fyrir forvarna- og öryggismálum, góða færni í mannlegum samskiptum og eiga auðvelt með að koma fram fyrir framan 
hóp af fólki.

Viðskiptastjóri í fyrirtækjaþjónustu
Viðskiptastjóri veitir framúrskarandi þjónustu til viðskiptavina á fyrirtækjamarkaði, byggir upp og viðheldur langtíma viðskipta- 
samböndum. Viðskiptastjóri veitir faglega tryggingaráðgjöf í samræmi við þarfir hvers fyrirtækis, sinnir tilboðsgerð og sölu 
vátrygginga ásamt því að vinna með viðskiptavinum að forvarna- og öryggismálum. Viðkomandi þarf að hafa mikinn áhuga á 
rekstri fyrirtækja og skilning á atvinnulífinu. 

Í samræmi við jafnréttisstefnu VÍS hvetjum við konur jafnt sem karla til að sækja um störfin.

Umsóknarfrestur er til og með 14. ágúst. Nánari upplýsingar um störfin má finna á vis.is og radum.is. Umsækjendur eru vinsamlegast 
beðnir að sækja um störfin á heimasíðu Ráðum, www.radum.is.
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VÍS er þjónustufyrirtæki með þjónustuskrifstofur víðsvegar um landið. Markmið VÍS er að vera alltaf í fremstu röð tryggingafélaga á Íslandi og er ánægja starfsfólks 
og viðskiptavina lykilatriði í velgengni félagsins. Hjá VÍS starfar framúrskarandi hópur einstaklinga sem saman myndar sterka liðsheild. Mikil áhersla er lögð á að skapa 
starfsfólki gott starfsumhverfi og aðstöðu til að veita viðskiptavinum góða þjónustu. VÍS vill fela starfsfólki störf við hæfi, þannig að hæfileikar þess og frumkvæði fái 

VÍS leitar að metnaðarfullu, framsýnu og hugmyndaríku fólki í öflugt og samhent teymi starfsmanna á hinum ýmsu sviðum 
fyrirtækisins. 

Einkenni VÍS-ara er kraftur og vilji til að tileinka sér nýjungar, gera sífellt betur og ná árangri í því sem við tökum okkur fyrir 
hendur. Við berum umhyggju fyrir viðskiptavinum okkar og hvert öðru og höfum einlægan áhuga á hagsmunum annarra. Hjá 
VÍS snúast tryggingar um fólk og við setjum hjartað í allt sem við gerum.

Tryggingar eru ótrúlega spennandi, krefjandi og skemmtilegt viðfangsefni og við leitum að liðsmönnum í eftirfarandi störf sem 
öll eiga það sameiginlegt að krefjast háskólamenntunar og framúrskarandi samskiptahæfni.

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu 
umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Nánari upplýsingar veitir Agla Sigríður Björnsdóttir hjá 
Ráðum ráðningarstofu agla@radum.is 
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KG fiskverkun ehf.
Yfirvélstjóra vantar á  
Faxaborg SH frá Rifi

Vélastærð 448kw  
og 24 metrar. 

Uppl í síma 8476644.

Skrifstofa Alþingis auglýsir 
eftir deildarstjóra í ræðuútgáfu. 

Sjá nánar á starfatorg.is.

Landssamtökin Geðhjálp eru 
mannréttindasamtök hátt í 
2.000 félaga, notenda geð
heilbrigðisþjónustunnar, að
standenda þeirra, fagfólks og 
áhugafólks um geðheilbrigði. 

Meginmarkmið Geð hjálpar 
er að bæta hag fólks með 
geðrænan vanda og aðstand
enda þeirra ásamt því að 
stuðla að geðrækt og beita 
sér gegn for dómum gagnvart 
fólki með geðrænan vanda. 

Slær hjarta þitt með Geðhjálp?

Landssamtökin Geðhjálp auglýsa eftir ráðgjafa í fullt starf. 

Helstu verkefni
•	 Almenn	ráðgjöf	og	stuðningur	við	fólk	með		
	 geðrænan	vanda	og	aðstandendur	þeirra
•	 Upplýsingagjöf	
•	 Ráðgjöf	á	sviði	hagsmunagæslu
•	 Fræðsla	um	geðheilbrigðismál
•	 Þátttaka	í	stefnumótun	og	viðburðahaldi	

Menntunar- og hæfniskröfur
•	 Háskólamenntun	á	sviði	félagsvísinda	eða		
	 heilbrigðisþjónustu	æskileg
•	 Lipurð	og	gott	innsæi	í	mannlegum	samskiptum
•	 Frumkvæði	og	sjálfstæði	í	starfi
•	 Skipuleg	og	fagleg	vinnubrögð
•	 Reynsla	af	geðheilbrigðismálum	æskileg		
	 –	eigin	reynsla	er	kostur
•	 Gott	vald	á	íslensku		og	ensku	í	ræðu	og	riti

Nánari upplýsingar um starfið veita Anna Gunnhildur Ólafsdóttir og Linda Dögg Hólm í síma 570 1700. Umsóknarfrestur er til og 
með 29. ágúst. Umsóknir óskast sendar í gegnum netfangið gedhjalp@gedhjalp.is. Umsóknum um starfið þarf að fylgja ítarleg 
starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningi fyrir hæfi viðkomandi í starfið.

Markaðsstjóri
SPENNANDI STARF HJÁ ÖRT VAXANDI FYRIRTÆKI 

Sæktu um spennandi starf 
Nánari upplýsingar um starfið er að finna  
á www.brimborg.is eða hjá Agli Jóhannssyni, 
forstjóra, í síma 699 7600.

Umsóknarfrestur er til 22. ágúst 2016

Brimborg, sem er í hópi stærstu fyrirtækja í bílgreininni, leitar að metnaðarfullri 
manneskju með góða menntun og reynslu á sviði markaðsmála og stefnumótunar í 
starf markaðsstjóra. Um er að ræða krefjandi starf í mjög hratt vaxandi fyrirtæki þar 
sem markaðsstjórinn ber ábyrgð á faglegri vinnu við markaðsmál og stefnumótun 
í nánu samstarfi við forstjóra og framkvæmdastjóra sex viðskiptasviða sem bera 
ábyrgð á 14 öflugum vörumerkjum auk vörumerkis Brimborgar.

NÝIR OG 
NOTAÐIR BÍLAR
ÞJÓNUSTA OG 
VARAHLUTIR

VÖRUBÍLAR 
RÚTUR
VINNUVÉLAR
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BÍLALEIGUR
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Dagþjálfun
Múlabær, dagþjálfun fyrir aldraða og öryrkja,  

auglýsir 50% stöðu í eldhúsi lausa til umsóknar

Múlabær er með 52 dagþjálfunarpláss. Opið er frá kl 8:00-16:00 alla 
virka daga. Múlabær er með æfingaaðstöðu, vinnustofu, fjölbreytt 
félagsstarf, aðstoð við bað og hjúkrunarþjónustu. Boðið er upp á 
morgunmat, hádegismat og kaffi. Lögð er áhersla á að bæta lífs-
gæði fólks, líkamleg og andleg. Múlabær státar af yfir 30 ára sögu. 

Helstu verkefni: 
• Almenn eldhússtörf 
• Móttaka skjólstæðinga
• Svara í síma
• Þátttaka í almennri starfsemi Múlabæjar

Reynsla og hæfni: 
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnu
• Góðir samskipta- og samstarfshæfileikar
• Reynsla og áhugi á að starfa með öldruðum

Starfshlutfall 50%.
Ráðning er frá 1.10.2016 eða eftir samkomulagi. 

Vinsamlegast sendið umsóknir og ferilskrá til Múlabæjar,  
bt. Þórunnar Garðarsdóttur, Ármúla 34, 108 Reykjavík eða sendið  
á netfangið thorunn.mulabaer@internet.is
Umsóknarfrestur er til 12.8. 2016. 

Nánari upplýsingar veitir:
Þórunn Bjarney Garðarsdóttir, forstöðumaður
Netfang: thorunn.mulabaer@internet.is

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.

Upplýsingar veitir Helgi í helgi@eak.is

Vantar starfsmann á verkstæði

Ertu að leita að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

lind@talent.is bryndis@talent.is

  www.talent.is  |  talent@talent.is



TÆKIFÆRIN LIGGJA Í LOFTINU

HÆFNISKRÖFUR:
n Stúdentspróf eða sambærileg menntun 
n  Góð íslensku- og enskukunnátta er skilyrði, önnur  
 tungumálakunnátta er mikill kostur
n Reynsla af þjónustustörfum er kostur
n  Hæfni í mannlegum samskiptum 
n  Umsækjendur þurfa að vera líkamlega hraustir og vel á sig komnir

UMSÓKNUM ÞURFA AÐ FYLGJA EFTIRFARANDI GÖGN:
1. Afrit af stúdentsskírteini eða öðrum sambærilegum prófskírteinum  

ásamt einkunnum

2. Afrit af gildu vegabréfi

3. Hafi umsækjandi lokið grunnþjálfun (Attestation of Initial Training) þarf afrit að 
fylgja umsókn

SUMARSTÖRF 2017  
FLUGFREYJUR OG FLUGÞJÓNAR
Icelandair óskar eftir kraftmiklum einstaklingum í spennandi og krefjandi störf flugfreyja og flugþjóna í skemmtilegu og alþjóðlegu starfsumhverfi.  
Við leitum að fjölhæfu, glaðlyndu og skemmtilegu fólki sem hefur náð a.m.k. 23 ára aldri á næsta ári (fædd 1994 eða fyrr). Við sækjumst eftir fólki 
sem er lipurt í samskiptum, á gott með að vinna í hóp, er jákvætt og hefur hlýlegt og þægilegt viðmót. 

Icelandair er stór vinnustaður þar sem ríkir góður starfsandi. Við viljum 
jákvæða og áhugasama einstaklinga til liðs við okkur sem búa yfir 
framúrskarandi samskiptahæfileikum og hafa metnað til þess að ná  
góðum árangri í starfi.

FYRIRSPURNIR OG NÁNARI UPPLÝSINGAR: 
Sími 5050-995 I netfang: umsoknir@icelandair.is

UNDIRBÚNINGSNÁMSKEIÐ:
Umsækjendur þurfa að vera reiðubúnir að sitja krefjandi námskeið.

UMSÓKNARFRESTUR:
Umsóknarfrestur er til og með 18. ágúst 2016. Eingöngu er hægt að sækja 
um starfið á vefsíðu Icelandair á www.icelandair.is/umsokn
Vinsamlegast endurnýið áður innsendar umsóknir.

Áður en til ráðningar kemur þurfa umsækjendur að standast læknisskoðun samkvæmt reglugerð flugmálayfirvalda.
Umsækjendur þurfa að hafa hreint sakavottorð. Til þess að umsókn teljist gild þurfa umbeðin gögn nr. 1 & 2 að fylgja.
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Borgun leitar að reyndum og öflugum starfsmanni á  
Fjármálasvið fyrirtækisins. 

Við leggjum áherslu á lipra og persónulega þjónustu  
og vinnum eftir gildunum vilji, virði og vissa. 

Sérfræðingur 
á Fjármálasviði

 Helstu verkefni

 Bókun og afstemmingar

 Uppgjörsvinna

 Skýrslugerð

 Önnur tilfallandi verkefni

 Menntunar- og hæfniskröfur

 3-5 ára reynsla af bókhaldsstörfum skilyrði

 Menntun sem nýtist í starfi

 Góð tölvukunnátta

 Reynsla úr fjármálageiranum kostur

 Skipulögð og nákvæm vinnubrögð

 Góð þjónustulund og samskiptahæfileikar

 Sjálfstæði í starfi og hæfni til að vinna undir álagi

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja um starfið á www.borgun.is.  
Umsóknarfrestur er til og með 15. ágúst nk.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Rakel Ýr Guðmundsdóttir, mannauðsstjóri  
í síma 560 1561.  

Blikksmiðir / Nemar óskast
Blikksmiðurinn hf óskar eftir blikksmiðum,

mönnum vönum blikksmíði og/eða nemum í blikksmíði.

Upplýsingar um starfið veitir Guðmundur Jónsson
gudmundur@blikk.is / sími 824-7750

Lyfjatæknar,  
sölu- og afgreiðslufólk
Við leitum að lyfjatæknum eða sölu- og 
afgreiðslufólki í okkar frábæra starfsmannahóp.

Starfið felst m.a. í lyfjapökkun, aðstoð í receptur við  
frágang og afgreiðslu lyfja, afgreiðslu á kassa, afhendingu 
lyfja gegn lyfseðli, afgreiðslu á lausasölulyfjum ásamt 
ráðgjöf um val og notkun þeirra auk sölu og ráðgjafar til 
viðskiptavina við val á öðrum vörum í verslun.

Umsjónarmaður verslunar – Apótekið Skeifunni
Við leitum að metnaðarfullum og skipulögðum starfsmanni til að hafa umsjón með verslun okkar í Skeifunni.  

Starfið felst m.a. í yfirumsjón með pöntunum og  
uppstillingu á vörum, umsjón með að verslunin sé hrein 
og snyrtileg, ráðgjöf til viðskiptavina um val á vörum, 
afgreiðslu á kassa, afhendingu lyfja gegn lyfseðli,  
afgreiðslu á lausasölulyfjum ásamt ráðgjöf um val  
og notkun þeirra.

Við leitum að drífandi einstaklingi með ríka þjónustulund, 
söluhæfileika, góða tölvukunnáttu og getu til að vinna 
undir álagi. Reynsla af verslunarstörfum er æskileg og 
reynsla úr apóteki er kostur.  
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Vinnutíminn er frá kl. 10:00–16:00/18:30 alla virka 
daga og frá kl. 12:00–18:00 annan hvern laugardag.

Í samræmi við jafnréttisáætlun Apóteksins hvetjum 
við karla jafnt sem konur til þess að sækja um stöðu 
hjá fyrirtækinu. 

Nánari upplýsingar um störfin má finna á heimasíðu  
okkar, www.apotekid.is og hjá starfsmannahaldi í síma  
530 3800.  Umsóknarfrestur er til 16. ágúst.

Tekið er við umsóknum á vefslóðinni www.apotekid.is.

Reykjalundur, endurhæfingarmiðstöð SÍBS.  
 Sími 585 2000 – www.reykjalundur.is

Iðjuþjálfun 
sviðsstjóri iðjuþjálfa á 

tauga- og hæfingarsviði
Laus er til umsóknar afleysingarstaða sviðsstjóra á tauga- 
og hæfingarsviði.  Um er að ræða 95% stöðu.  

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 1.nóvember 2012 
eða samkvæmt nánara samkomulagi. Sviðsstjóri ber ábyrgð á 
skipulagi, þróun og framkvæmd iðjuþjálfunar á sviðinu. 
Á Reykjalundi er unnið í þverfaglegri  teymisvinnu þar sem 
áhersla er lögð á skjólstæðingsmiðaða nálgun og heildræna 
sýn. Krafist er frumkvæðis, sjálfstæðis í vinnubrögðum, skipu-
lagshæfileika og góðrar hæfni í mannlegum samskiptum. 
Þetta er kjörið tækifæri fyrir iðjuþjálfa að starfa með hæfu og 
metnaðarfullu fólki sem vinnur saman í öflugri teymisvinnu að 
því að auka færni og lífsgæði einstaklinga með skerðingu vegna 
taugasjúkdóma og fötlunar.

Hæfnikröfur: Próf í iðjuþjálfun frá skóla viðurkenndum af 
Heimssamtökum iðjuþjálfa (WFOT) og með íslenskt starfsleyfi 
og löggildingu. Æskilegt er að sviðsstjóri hafi að lágmarki  
þriggja ára starfsreynslu.

Launakjör samkvæmt kjarasamningi Iðjuþjálfafélags Íslands og 
fjármálaráðherra auk stofnanasamnings Iðjuþjálfafélags Íslands 
og Reykjalundar.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigríður Jónsdóttir  
aðstoðarforstöðuiðjuþjálfi   í síma 585-2154,  
netfang;  siggaj@reykjalundur.is 
Umsóknarfrestur er til 5.október 2012
Umsóknareyðublað og upplýsingar um Reykjalund má finna á 
heimasíðunni  www.reykjalundur.is
Reykjalundur, endurhæfingarmiðstöð SÍBS. Sími 585 2000 – 
www.reykjalundur.is

Starfsmaður í mötuneyti
Við leitum að stundvísum, samviskusömum og þjónustulunduðum 
starfsmanni í 100% starf í mötuneyti okkar. Unnið er alla virka 
daga, aðra vikuna frá kl. 8-16 og hina frá kl. 12-20. Á föstudögum er 
unnið frá kl. 7-14. 

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst og um framtíðarstarf 
er að ræða. 

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi Eflingar og fjármála-
ráðherra auk stofnanasamnings milli Eflingar og Reykjalundar.

Umsóknarfrestur er til 20. ágúst 2016

Nánari upplýsingar gefur Guðbjörg Gunnarsdóttir, mannauðsstjóri í 
síma 585 2143 gudbjorg@reykjalundur.is

Umsóknareyðublað og upplýsingar um Reykjalund má finna á 
heimasíðunni www.reykjalundur.is



Spennandi tækifæri hjá LS Retail
Vegna aukinna viðskipta um allan heim býður LS Retail upp á fjölda nýrra tækifæra fyrir hæfileikaríka einstaklinga sem 
hafa áhuga á að starfa hjá framsæknu og ört vaxandi hugbúnaðarfyrirtæki. LS Retail hefur þróað viðskiptalausnir fyrir 
verslanir og veitingahús af öllum stærðum og gerðum í yfir 20 ár og eru hugbúnaðarlausnir fyrirtækisins nú í notkun 
í um 120 löndum. Hjá LS Retail starfa um 200 manns , þar af rúmlega 140 í nýjum og glæsilegum höfuðstöðvum 
fyrirtækisins í norðurturni Smáralindar. LS Retail býður upp á frábæra vinnuaðstöðu í fallegu starfsumhverfi sem hannað 
er með það að markmiði að starfsfólki líði vel. Við bjóðum spennandi og krefjandi verkefni og leggjum áherslu á að 
hæfni hvers og eins fái að njóta sín.

Getur verið að eitthvert ofangreindra starfa sé tilvalið fyrir þig? Hikaðu þá ekki við að senda okkur umsókn og ferilskrá á 
netfangið jobs@LSRetail.com eða sækja um í gegnum heimasíðu okkar www.LSRetail.com/jobs. Þar er hægt að nálgast 
nánari upplýsingar um hvert starf. Umsóknum skal skilað fyrir 15. ágúst 2016 með heiti stöðunnar sem sótt er um í 
viðfangi. Öllum umsóknum verður svarað og verður farið með þær sem trúnaðarmál. 

Umsóknarfrestur 15. ágúst
Please find info in English on our website 
www.LSRetail.com

Scrum master
Tækifæri fyrir skipulagðan Scrum Master með mikla 
leiðtogahæfileika til að aðstoða þróunarteymi við að nota Agile 
aðferðafræði til að ná fram hámarksafköstum. Fyrir þetta starf 
er gerð krafa um reynslu sem Scrum Master í hugbúnaðargerð.

.NET developers
Tækifæri fyrir hæfileikaríka og færa .NET forritara til að taka 
þátt í að þróa viðskiptalausnir á heimsmælikvarða. Við höfum 
jafnt stöður fyrir reynslumikla forritara sem og efnilega 
nýliða í faginu. BSc gráða í tölvunarfræði eða sambærileg 
menntun og brennandi áhugi á .NET forritun eru skilyrði.

Dynamics NAV developer 
Tækifæri fyrir Dynamics NAV forritara við þróun 
hágæðaviðskiptalausna í Dynamic NAV umhverfi, auk þess að 
snerta á SQL og .NET forritun. Fyrir þetta starf er mikilvægt 
að hafa áhuga á forritun í Microsoft Dynamics NAV umhverfi. 

Machine learning developer 
Tækifæri fyrir einstakling með mikla tölfræðikunnáttu og 
greiningarhæfni til að vinna í hönnun og þróun spálíkana 
með nýjustu Microsoft tækni. Gerð er krafa um menntun 
í stærðfræði,  verkfræði eða skyldum greinum. Auk þess er 
kostur að hafa forritunarkunnáttu í a.m.k. einu forritunarmáli 
(C#, C++, C, Python, Java eða sambærilegu).  

Testers
Tækifæri fyrir skipulagðan og metnaðarfullan einstakling með 
áhuga á faglegum hugbúnaðarprófunum til að framkvæma 
prófanir og gæðaeftirlit á viðskiptalausnum LS Retail. Reynsla 
af hugbúnaðarprófunum, góð samskiptahæfni og þekking 
á sjálfvirkum prófunum eru góðir eiginleikar fyrir þessi störf.

Technical writers 
Tækifæri fyrir tækniþenkjandi enskusnillinga til að skrifa 
þjálfunarhandbækur fyrir viðskiptavini félagsins. Mikil færni 
í ensku ritmáli, skiplagshæfni, öguð vinnubrögð og áhugi á 
tækni kemur sér vel í þessum störfum.

Finance specialist
Tækifæri fyrir fjármálasérfræðing og Excel grúskara til að vinna 
lykiltölur úr rekstrinum og hanna skýrslur sem aðstoða við 
ákvörðunartöku innan félagsins. Gerð er krafa um viðskipta-, 
hagfræði- eða verkfræðimenntun en mjög mikilvægt að hafa 
brennandi áhugi á lykiltölum og á Excel.

Lead developer
Tækifæri fyrir reynslumikinn og sérlega áhugasaman forritara 
til að leiða sitt teymi við tæknilega útfærslu og högun lausna. 
Nauðsynlegt er að hafa djúpa þekkingu á og mikla reynslu af 
.NET forritun, Microsoft lausnum sem og að hafa ánægju af 
því að leiðbeina öðrum.



ÞJÓNUSTUFULLTRÚI  

• Símsvörun og þjónusta við viðskiptavini
• Sala og móttaka pantana
• Önnur tilfallandi verkefni á skrifstofu

• Stúdentspróf eða sambærileg menntun
• Góð tölvufærni, reynsla af Navision mikill kostur
• Ástríða fyrir matargerð
• Frumkvæði, áreiðanleiki og sjálfstæði í starfi
• Þjónustulund, samstarfshæfni og jákvætt viðhorf

STARFS- OG ÁBYRGÐARSVIÐ 

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR

STARFSMAÐUR Á LAGER 

• Almenn lagerstörf
• Tiltekt og afgreiðsla sölupantana 
• Móttaka og frágangur vöru
• Önnur tilfallandi verkefni í samráði við lagerstjóra

• Lyftararéttindi eru æskileg
• Góð almenn tölvukunnátta
• Nákvæmni, áreiðanleiki og samstarfshæfni
• Frumkvæði og vilji til að klára verk sín vel
• Hreint sakavottorð

STARFS- OG ÁBYRGÐARSVIÐ 

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR

Ekran er þjónustufyrirtæki og hluti af 
1912. Fyrirtækið er með starfsemi bæði í 
Reykjavík og á Akureyri. Gildin sem 
starfsfólk hefur að leiðarljósi eru: 
frumkvæði, liðsheild, ástríða og 
áreiðanleiki.

Ekran þjónar stóreldhúsum með dagleg 
aðföng með því að bjóða heildarlausn 
þar sem breytt vöruúrval, hagkvæm verð, 
traust afgreiðsla, sérþekking og 
persónuleg þjónusta er í fyrirrúmi. Starf 
Ekrunnar miðar að því að stuðla að 
árangri viðskiptavina með því að einfalda 
aðfangakeðju þeirra. 

Sjá nánari upplýsingar 
á www.ekran.is

Nánari upplýsingar veitir Helgi Rúnar Bragason, rekstrarstjóri Ekrunnar á Akureyri, í síma 530 8570.
Áhugasamir um störfin skulu sækja um á vefsíðu okkar www.1912.is og greina frá fyrri störfum, menntun og 
taka fram þá reynslu sem umsækjandi telur að muni gagnast í starfi. 
Umsjón með ráðningu hefur Hildur Erla Björgvinsdóttir, mannauðsstjóri. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. 
Umsóknarfrestur er til og með 14. ágúst nk.

 www.ekran.is

EKRAN Á AKUREYRI VILL 
BÆTA Í LIÐSHEILDINA

VILTU VINNA VIÐ SKEMMTILEG  
OG GEFANDI VERKEFNI?

Vegna aukinna umsvifa óskum við eftir að ráða 
starfsfólk til framtíðarstarfa í heimaþjónustu á  

höfuðborgarsvæðinu og Reykjanesi. 

Um er að ræða fullt starf eða hlutastarf á daginn, kvöldin 
og um helgar. Við leitum að áreiðanlegu fólki með jákvætt 
viðhorf og lipurð í mannlegum samskiptum. Umsækjendur 
þurfa að hafa bíl til afnota.

Verkefnin eru fjölbreytileg og fela í sér persónulegan 
stuðning og aðstoð við daglegt líf einstaklinga. 

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

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

Nánari upplýsingar fást í síma 519-1400

Sölumaður óskast
 

Vogue fyrir heimilið vantar sölumann  
í fullt starf  húsgagnadeild.

 
Við erum að leita eftir skemmtilegum og lífsgjöðum einstaklingi 
sem á gott með að vinna í hóp og er lipur í samskiptum.    
Þarf að vera stundvís og skipulagður.
Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu af sölumennsku.  
 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst 

Umsóknartíminn er til 19 ágúst og sendist til Kolbrun@vogue.is

Íþróttafélagið Grótta óskar eftir starfsmönnum í 
íþróttahús Gróttu.

Grótta er staðsett á Seltjarnarnesi og innan vébanda 
þess eru fjórar deildir; fimleikadeild, handknattleiksdeild, 
knattspyrnudeild og kraftlyftingadeild. Íþróttahús Gróttu 
samanstendur af tveimur íþróttasölum, fimleikasal auk 
búnings- og fundarherbergja, skrifstofuaðstöðu og 
veislusals.

Meginmarkmið Íþróttafélagsins Gróttu er að þjónusta alla 
félagsmenn á sem bestan hátt. Áhersla er lögð á 
árangursríkt samstarf við þá fjölmörgu sem nýta sér 
þjónustu Gróttu dag hvern. 

Helstu verkefni og ábyrgð
Starfsmaður aðstoðar nemendur grunn- og leikskóla og 
iðkendur Íþróttafélagsins Gróttu í leik og starfi. Dagleg 
þrif á íþróttahúsinu, t.d. íþróttasölum, göngum, anddyri og 
búningsklefum.

Hæfniskröfur
• Áhugi á að vinna með börnum
• Sveigjanleiki og hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði, jákvæðni og sjálfstæð vinnubrögð
• Hæfni til að vinna í hóp

Vinnutími er breytilegur eða eftir samkomulagi.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Kári Garðarsson  
í síma 561-1133 og tölvupósti kari@grottasport.is.  
Nánari upplýsingar um Íþróttafélagið Gróttu er að finna á  
www.grottasport.is.

Umsóknarfrestur er til 20. ágúst 2016. Umsóknir ásamt  
ferilskrá skal senda á netfangið kari@grottasport.is. 

Starfsmenn  
í íþróttahús



www.n1.is facebook.com/enneinn

Ertu á lausu? 
N1 leitar að kraftmiklum liðsmönnum til framtíðarstarfa 
á þjónustustöðvar sínar víðsvegar um landið. Þjónustu- 
stöðvar N1 eru fjörugir vinnustaðir sem iða af mannlífi 
frá morgni til kvölds, unnið er á vöktum.

Hæfniskröfur: 
•  Rík þjónustulund 
•  Reynsla af sambærilegu starfi er kostur 
•  18 ára eða eldri 
 
Kynntu þér málið og sæktu um á www.n1.is 
 – merkt framtíðarstörf 
 
Hvetjum bæði kyn til að sækja um laus 
störf hjá fyrirtækinu.

Helstu verkefni: 
•  Almenn afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini 
•  Önnur tilfallandi verkefni á stöðinni    

 

Hluti af atvinnulífinu
VR-15-025

Grunnskóli Seltjarnarness óskar eftir starfsfólki í 
eftirtalin störf frá hausti 2016:

 • Íþróttakennsla, fullt starf.
 • Starfsfólk vantar í Skólaskjól / frístund,   
  lengda viðveru fyrir nemendur í 1.-4.bekk, 
  og stuðningsfulltrúa vantar í hlutastörf 
  við skólann.

Nánari upplýsingar um öll störfin og skil umsókna 
má finna á Ráðningarvef Seltjarnarnesbæjar 
www.seltjarnarnes.is – Störf í boði

Umsóknarfrestur er til 14. ágúst næstkomandi.

Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar 
eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um störf. 
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og hlutaðeigandi stéttarfélaga.  

Seltjarnarnesbær
Grunnskóli Seltjarnarness

seltjarnarnes.is

Laus störf hjá Grundarfjarðarbæ 
Skipulags- og byggingafulltrúi

Sérkennslustjóri á leikskóla
Deildarstjóri á leikskóla

Nánari upplýsingar á www.grundarfjordur.is

1912 leitar að lagerstarfsmönnum í bæði fullt starf (dagvakt 
og kvöldvakt) og hlutastarf (kvöldvakt). Einungis er unnið 
virka daga, þ.e mánudaga – föstudaga.

STARFS- OG ÁBYRGÐARSVIÐ
• Tiltekt og afgreiðsla pantana
• Móttaka á vörum
• Önnur tilfallandi störf í vöruhúsi

HÆFNISKRÖFUR
• Bílpróf er skilyrði, lyftararéttindi kostur
• Hreint sakavottorð
• Góð almenn tölvukunnátta
• Nákvæmni, stundvísi og samstarfshæfni
• Frumkvæði, þjónustulund og vilji til að klára verk sín vel

Frekari upplýsingar um störfin veitir lagerstjóri: 
Vigfús Sverrir Lýðsson í s. 824-8535.

Áhugasamir um starf skulu sækja um á vefsíðu okkar 
www.1912.is og greina frá fyrri störfum og taka fram þá 
reynslu sem umsækjandi telur að muni gagnast í starfi. 
Umsjón með ráðningu hefur Hildur Erla Björgvinsdóttir, 
mannauðsstjóri. Öllum umsóknum verður svarað þegar 
ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. 

Umsóknarfrestur er til og með 14. ágúst nk.

1912 er traust fyrirtæki í 
heildverslun með dagvöru. Í 
gegnum dótturfélög sín, 
Nathan & Olsen og Ekruna, 
býr félagið yfir öflugum 
dreifileiðum til smásöluaðila, 
stóreldhúsa, iðnaðar og 
fríverslunar með kost. 
Starfsfólk samstæðunnar er í 
kringum 100 talsins. Það býr 
við glæsilega aðstöðu í 
höfuðstöðvum fyrirtækisins 
að Klettagörðum í Reykjavík. 
Fyrirtækið er einnig með 
starfsstöð á Akureyri.

1912
Klettagarðar 19 | 104 Reykjavík | +354 530 8400 | www.1912.is

Lagerstarfsmenn
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Vinnutími er eftir samkomulagi en er í samræmi
við opnunartíma verslunarinnar.

SPORTS DIRECT LEITAR AF 
STARFSFÓLKI Í FULLT STARF.

SÆKIÐ UM Á SPORTSDIRECT.RADA.IS 

Hæfniskröfur: 
Þjónustulund 
stundvísi 
skipulagni 
samskiptahæfni
Reynsla í þjónustustörfum mikill kostur

Kröftugum einstaklingum sem vilja vinna sig upp í starfi sem og ábyrgð.
Sanngjörn laun og veglegir sölubónusar í boði fyrir öflugt fólk.

Frekari upplýsingar veitir Margrét Theodórsdóttir,mannauðsstjóri 
(margret.theodorsdottir@sportsdirect.com) í síma: 571-3010

Íslenska auglýsingastofan auglýsir eftir hæfileikaríku 
og kraftmiklu fólki til að starfa fyrir mörg af 
öflugustu fyrirtækjum og vörumerkjum landsins.

Umsókn sendist rafrænt á starf@islenska.is eigi síðar 
en 14. ágúst 2016. Allar umsóknir eru trúnaðarmál.

Viltu vinna í lifandi og  
skapandi umhverfi?

Art director

Íslenska leitar að art director með að lágmarki þriggja ára  
reynslu af vinnu á auglýsinga- eða hönnunarstofu.

Art director stýrir verkefnum og ber hönnunarlega ábyrgð.  
Hann er hugmyndaríkur, listrænn, skipulagður, metnaðarfullur  
og leiðandi.

Grafískur hönnuður 
 
Íslenska leitar að grafískum hönnuði með að minnsta kosti  
árs reynslu af vinnu á auglýsinga- eða hönnunarstofu.

Grafískur hönnuður fullhannar verkefni og ber ábyrgð á frágangi 
til birtingar. Grafískur hönnuður er hugmyndaríkur, listrænn, 
skipulagður, nákvæmur og metnaðarfullur.

Textasmiður

Íslenska leitar að hæfileikaríkum textasmiði sem getur  
skrifað skýran, spennandi og hnitmiðaðan texta, hefur næmt  
auga fyrir smáatriðum og blæbrigðum, og er í essinu sínu þegar 
mikið er að gera.

Textasmiður skrifar og les yfir texta fyrir prent, sjónvarp, netmiðla  
og útvarp sem byggjast á innisæi sem selur vöruna og vekur viðbrögð.  
Oft er unnið í teymisvinnu með breiðum hópi fólks.

Textasmiður þarf að vera framúrskarandi íslensku- og enskumanneskja, 
jafnvel með háskólapróf í ensku og hafa mikla ástríðu fyrir mætti orðsins. 

Markaðsráðgjafi

Íslenska leitar að markaðsráðgjafa með að lágmarki 2-3 ára reynslu  
af markaðsráðgjöf. 

Markaðsráðgjafi hefur umsjón með ráðgjöf til stærri viðskiptavina 
Íslensku, heldur utan um og fylgir eftir einstökum verkefnum, sér um 
tilboðsgerð, kostnaðaráætlanir og samskipti við undirverktaka auk 
þess að leiða verkefni innan stofunnar í samvinnu við hugmynda-  
og hönnunarteymi.

islenska.is

Íslenska hefur verið í fremstu röð íslenskra auglýsingastofa 
um árabil. Stofan hefur unnið til fjölda verðlauna og 
viðurkenninga hér heima og erlendis og hefur verið í hópi 
Framúrskarandi fyrirtækja á Íslandi undanfarin fimm ár.



Hefur þú ÞAÐ SEM TIL ÞARF?

SMÁRALIND   |   KRINGLUNNI   |   WORLD CLASS LAUGUM   |   LEIFSSTÖÐ

DJÚSA MEÐ
OKKUR!
OKKUR VANTAR FLEIRI 
FÆRA DJÚSARA Á ALLA 
STAÐI JOE & THE JUICE.

Komdu að 

REYNSLA AF SAMBÆRILEGUM STÖRFUM ÆSKILEG
FRÁBÆR ÞJÓNUSTULUND SKILYRÐI
100% STUNDVÍSI
NETTAR DANSHREYFINGAR KOSTUR
ÞARF AÐ EEELSKA GÓÐAN DJÚS

Sæktu um á joeandthejuice.is
Umsóknarfrestur er til 14. ágúst 
og aldurstakmark er 18 ára.



Fasteignasalar
Er með löggildingu og lögmannsréttindi og óska eftir  

aukavinnu eftir kl. 16 daglega og um helgar,  
t.d. við yfirferð/ábyrgð skjala og sölumöt.

Vinsaml. hafið samband í adstoda@gmail.com
Stúdentaráð Háskóla Íslands auglýsir eftir nýjum 
ritstjóra Stúdentablaðsins fyrir komandi starfsár. 
Nánari upplýsingar eru að finna á www.student.is

Bæjarbakarí í Hafnarfirði 
óskar eftir að ráða fólk í ýmis störf í 
afgreiðslu í framtíðarstarf. 

Íslenskukunnátta skilyrði. 

Umsóknir sendar á bakari@bakari.is 

Uppl. í s. 555 0480

Við leitum að 
fjármálastjóra

Nánari upplýsingar er að finna á www.samgongustofa.is

Samgöngustofa  ı  Ármúli 2  ı  108 Reykjavík  ı  Sími 480 6000
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Hjá Samgöngustofu hlakka um 140 öflugir starfsmenn til þess að þú bætist í hópinn. Lagt er upp 
með jákvæðan og skemmtilegan starfsanda, frumkvæði og þátttöku, auk þess sem mötuneytið er 
frægt fyrir frábæran mat. Þess utan er Samgöngustofa stjórnsýslustofnun samgöngumála sem 
annast eftirlit með flugi, siglingum og umferð. Á hverjum degi erum við að læra hvert af öðru og 
sinna viðskiptavinum af kostgæfni með það að markmiði að verða betri og betri. 

Krefjandi stjórnunarstarf hjá Samgöngustofu

Við leitum að öflugum einstaklingi í stöðu fjármálastjóra. Fjármálastjóri ber ábyrgð á vinnu við 
fjárhagslegan rekstur, áætlanagerð, reikningshald, uppgjör, innra eftirlit og gjaldskrá stofnunarinnar. 
Í starfinu felst einnig regluleg skýrslugerð til framkvæmdastjórnar og forstjóra auk samskipta 
við innanríkisráðuneytið, Ríkisendurskoðun og Fjársýslu ríkisins.
 
Fjármálastjóri fer með faglega forystu og verkstjórn á daglegum verkefnum fjármáladeildar og 
aðstoðar við samningagerð og önnur fjármálatengd verkefni. Fjármálastjóri fer með mannaforráð 
yfir fimm starfsmönnum fjármáladeildar og vinnur náið með framkvæmdastjóra rekstrarsviðs sem 
er næsti yfirmaður. Leitað er að jákvæðum dugnaðarforki sem er reiðubúinn að takast á við spennandi 
verkefni á borð við áframhaldandi stefnumótun deildarinnar, innleiðingu nýrra kerfa, ný verkefni og 
mótun verklags, einkum vegna nýrra laga um opinber fjármál. Starfshlutfall er 100%. 

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun á sviði fjármála, líkt og viðskiptafræði, rekstrarfræði eða sambærileg   
 menntun. Grunnháskólamenntun er skilyrði en framhaldsháskólamenntun er kostur.
• Haldgóð reynsla af fjármálastjórnun og víðtæk fjármálaþekking.
• Jákvæðni og færni í mannlegum samskiptum.
• Þekking á opinberum fjármálum og reynsla af uppbyggingu ferla og verklags er kostur.
• Góð tölvukunnátta er skilyrði og áhugi og ástríða gagnvart Excel er mikill kostur.
• Góð þekking á Navision bókhaldskerfi er kostur.
• Frumkvæði, skipulögð og nákvæm vinnubrögð, reynsla af verkefnastjórnun og sjálfstæði í starfi.

Í boði er fjölbreytt og spennandi starf í alþjóðlegu umhverfi, þar sem frumkvæði fær notið sín.
Nánari upplýsingar veitir Dagný Jónsdóttir, framkvæmdastjóri rekstrarsviðs, í síma 480 6000. 

Umsóknarfrestur er til 22. ágúst 2016 
Hægt er að sækja um starfið rafrænt á www.samgongustofa.is/storf

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Umsóknir gilda 
í a.m.k. sex mánuði ef staða losnar á ný. Starfskjör eru í samræmi við kjarasamning ríkisins og 
viðkomandi stéttarfélags. Samgöngustofa hvetur jafnt konur sem karla til að sækja um þessa stöðu. Starfsmaður  

á smurstöð

Umsóknarfrestur er til og með 17. ágúst nk. 
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja 
um störf á heimasíðu HEKLU, www.hekla.is

Starfssvið:
•  Almenn smurþjónusta.

Hæfniskröfur:
•  Reynsla af smurþjónustu er kostur.
•  Sjálfstæði í vinnubrögðum, metnaður og  

 vandvirkni.
•  Góð íslensku- og tölvukunnátta.
•  Liðlegheit í samskiptum og létt lundarfar.
•  Stundvísi og almenn reglusemi.

Við hjá HEKLU óskum eftir 
starfsmanni á smurstöð okkar.

Nánari upplýsingar veitir Gísli Elíasson, hópstjóri, í síma 
590 5000 eða gel@hekla.is.

Yfir 150 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.

Aðstoðarleikskólastjóra vantar við 
leikskólann Kirkjugerði og við Víkina
Aðstoðarleikskólastjóri óskast að leikskólanum Kirkjugerði í 
Vestmannaeyjum. Stjórnunarhlutfall 30%. á móti 70% starfi á deild. 
Upp lýsingar gefur Emma H. Sigurgeirsdóttir leikskólastjóri Kirkju
gerðis. Umsóknir berist Þjónustuvers Ráðhúss, Kirkjuvegi 50, 900 
Vestmanna eyjar merkt „Aðstoðarleikskólastjóri Kirkjugerði“.

Aðstoðarleikskólastjóri óskast við leikskóladeild Grunnskóla 
Vestmanna eyja. Stjórnunarhlutfall 50% á móti 50% starfi á deild. 
Upplýsingar gefur Sigurlás Þorleifsson skólastjóri GRV eða Jón 
Pétursson framkvæmdastjóri fjölskyldu og fræðslusviðs  
(jonp@vestmannaeyjar.is). Umsóknir berist til Þjónustuvers  
Ráðhúss, Kirkjuvegi 50, 900 Vestmannaeyjar merkt 
„Aðstoðarleikskólastjóri Víkin“.

Hæfniskröfur: 
•	Leikskólakennaramenntun	og	kennslureynsla	í	leikskóla.	
•	Menntun	og	reynsla	í	stjórnun	æskileg.
•	Lipurð	og	sveigjanleiki	í	samskiptum.	
•	Frumkvæði	í	starfi	og	faglegur	metnaður.
•	Sjálfstæði	og	skipulögð	vinnubrögð.

Umsóknarfrestur er til 15. ágúst n.k.

Laun	eru	skv.	kjarasamningi	Sambands	íslenskra	sveitarfélaga	og	KÍ	
vegna	Félags	stjórnenda	leikskóla.

Húsvörður
Húsfélagið að Blásölum 22 í Kópavogi vill ráða húsvörð í 
hlutastarf en í húsinu eru 46 íbúðir. 

Verkefni húsvarðar eru þrif á sameign, almenn umhirða húss, 
lóðar og bílastæða auk almenns viðhalds og endurbóta.

Húsvörður þarf að vera laghentur og útsjónarsamur og skal 
hafa auga fyrir snyrtimennsku og því sem betur má fara. 

Lögð er áhersla á að umsækjandi sé sé jákvæður að eðlis-
fari og með góðan samstarfsvilja.

Skriflegar umsóknir ásamt ferilskrá og meðmælum berist: 
Eignaumsjón hf. Suðurlandsbraut 30, 108 Reykjavík eða 
starfsumsokn@eignaumsjon.is 

Umsóknarfrestur er til og með 11. ágúst 2016.

Ertu að leita að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

lind@talent.is bryndis@talent.is

  www.talent.is  |  talent@talent.is



www.thelaundromatcafe.com

GOTT FÓLK ÓSKAST

laundromatcafe@gmail.com fyrir 28.ágúst

Áhugasamir sendi ferilskrá og kynningarbréf á

BÆDI FULL STÖRF OG HLUTASTÖRF Í BODI.

VID Á LAUNDROMAT LEITUM AD HRESSU OG SKEMMTILEGU 
FÓLKI TIL AD BÆTAST VID Í GÓDA HÓPINN OKKAR; KOKKUM 

OG ADSTODARFÓLKI Í ELDHÚS, PJÓNUM OG KAFFIBARPJÓNUM.

- -
- - -

- I I-

- -

StarfSSvið
•	 Viðhaldsmaður	sér	um	almennt	viðhald	á	veitingastöðum	Subway.	
•	 Starf	hans	er	mjög	fjölbreytt,	hann	kemur	að	viðhaldi	véla,	tækja,	húsnæðis	og	húsbúnaðar	staðanna.
•	 Auk	þess	er	hann	með	önnur	reglubundin	verkefni	á	vegum	fasteignafélags.	

HæfniSkröfur
•	Óskað	er	eftir	kraftmiklum	og	sjálfstæðum	starfsmanni	með	reynslu	og	þekkingu	af	almennu	viðhaldi,	rafmagni,	pípulögnum	
og	léttum	smíðaverkefnum.

•	Gott	er	ef	að	viðkomandi	hafi	einhverja	þekkingu	af	kæli-	og	frystikerfum	en	ekki	er	gerð	krafa	um	slíkt.
•	 Ef	viðkomandi	er	með	meirapróf	er	það	kostur	en	ekki	skilyrði.
•	 Viðkomandi	einstaklingur	þarf	að	vera	sveigjanlegur	og	víðsýnn	í	starfi	og	tilbúinn	til	þess	að	bregðast	hratt	og	örugglega	við.

Umsóknarfrestur	er	til	21. ágúst 2016. Umsóknir	óskast	sendar	til	mannauðsstjóra	á	netfangið:	ingibjorg@subway.is
Umsóknum	þarf	að	fylgja	ítarleg		starfsferilskrá.

SUBWAY®	er	alþjóðleg	keðja	með	yfir	40	þúsund	veitingastaði	í	rúmlega	100	löndum.	Stjarnan	ehf.,	einkaleyfis-hafi Subway	á	Íslandi,	rekur	23	Subway	veitingastaði	á	Íslandi	sem	staðsettir	eru	víða	um	land.	Fyrsti	veitingastaður	Subway	á	Íslandi	
var	opnaður	árið	1994.	Markmið	Subway	um	allan	heim	er	að	bjóða	upp	á	fjölbreyttan	og	bragð-góðan	skyndibita	með	hollustu	að	leiðarljósi.	Strangt	gæðaeftirlit	tryggir	að	matvæli	uppfylla	ströngustu	skilyrði	um	ferskleika	og	gæði.

Subway leitar að öflugum viðhaldsmanni í okkar frábæra hóp. Um er að ræða framtíðarstarf þar sem gerðar eru kröfur 
um fagleg vinnubrögð, frumkvæði, jákvæðni, gott verkvit og lipurð í mannlegum samskiptum.
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LÍFEFNAVINNSLA - PRÓTEINHREINSUN
hjá ORF Líftækni

ORF Líftækni hf. óskar að ráða starfsmann til að vinna í próteinframleiðslustöð fyrirtækisins við hreinsun á 
próteinum úr plöntum, fyrst og fremst byggi, ásamt öðrum viðfangsefnum er til falla í framleiðslustöðinni.  
Leitað er eftir öflugum starfsmanni sem hefur áhuga á lífefnavinnslu sem framtíðarstarfi, er skipulagður og 
getur unnið bæði sjálfstætt og í samhentum hópi.

ORF Líftækni er íslenskt líftæknifyrirtæki sem framleiðir margar tegundir frumuvaka (human growth factors) 
með plöntuerfðatækni fyrir stofnfrumurannsóknir og húðvörur. ORF Líftækni er eina félagið í heiminum í dag 
sem framleiðir húðvörur með þessari aðferð, en húðvörurnar fyrirtækisins eru framleiddar undir nafninu 
BIOEFFECT og eru í dag seldar í meira en 1000 lúxusverslunum í 30 löndum og seldist fyrir 3,5 milljarða 
króna árið 2015.

ORF Líftækni hf. er ört vaxandi fyrirtæki, þar sem frumkvöðlaandi ríkir með mikla möguleika á framþróun í 
starfi fyrir dugmikla og áhugasama starfsmenn. Hjá ORF Líftækni hf. starfa nú 40 starfsmenn með mismunandi 
menntun og reynslu sem hæfir hinni fjölbreyttu starfsemi félagsins. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
   •     B.Sc. eða M.Sc. í lífefnafræði eða sambærilegt
   •     Reynsla í próteinhreinsun eða sambærilegt
   •     Áhugi á próteinframleiðslu
   •     Nákvæm vinnubrögð
   •     Frumkvæði og sjálfstæði í starfi

Nánari upplýsingar um starfið veitir starfsmannastjóri (starf@orf.is ) í síma 591-1570. Umsóknarfrestur er til 
og með 17. ágúst nk. Umsóknir óskast sendar til; starf@orf.is . Umsókn þarf að fylgja ferilskrá og kynningar-
bréf.

Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál. 

Nánari upplýsingar má finna á www.orfgenetics.com og www.bioeffect.com 

Forstjóri Heilbrigðisstofnunar 
Vestfjarða

Velferðarráðuneytið auglýsir laust til umsóknar em
bætti forstjóra Heilbrigðisstofnunar Vestfjarða. Heil
brigðisráðherra skipar í stöðuna til fimm ára og er 
stefnt að því að skipa 1. október 2016.

Heilbrigðisstofnun Vestfjarða starfar samkvæmt 
lögum  um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007 með 
síðari  breytingum. Heilbrigðisstofnunin veitir al
menna heilbrigðisþjónustu í heilbrigðisumdæmi 
Vestfjarða sem nær yfir sveitarfélögin Vesturbyggð, 
Tálknafjarðarhrepp, Ísafjarðarbæ, Bolungarvíkur
kaupstað og Súðavíkurhrepp. Þá annast stofnunin 
starfsnám í heilbrigðisgreinum og starfar í tengslum 
við háskóla á sviði fræðslumála heilbrigðisstétta og 
rannsókna í heilbrigðisvísindum. Heilbrigðisstofnun 
Vestfjarða er með fjölmennustu vinnustöðum á Vest
fjörðum þar sem starfa að jafnaði um 250 manns í 
um 150 stöðugildum og er ársvelta stofnunarinnar 
um 1,9 milljarður króna.

Forstjóri ber ábyrgð á að Heilbrigðisstofnun Vest
fjarða starfi í samræmi við lög, stjórnvaldsfyrirmæli 
og erindisbréf sem ráðherra setur honum. Forstjóri 
ber ábyrgð á starfsemi og þjónustu stofnunarinnar, 
að rekstrarútgjöld og rekstrarafkoma sé í samræmi 
við fjárlög og að fjármunir séu nýttir á árangurs
ríkan hátt.

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi,  
 framhaldsmenntun kostur
• Farsæl reynsla af stjórnun og rekstri.
• Þekking og reynsla af mannauðsmálum.
• Þekking og reynsla á sviði heilbrigðisþjónustu.
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum.
• Leiðtogahæfileikar.

Hæfni umsækjenda verður metin af nefnd skv. 2. 
mgr. 9. gr. laga um heilbrigðisþjónustu, nr. 40/2007. 
Um launakjör forstjóra fer samkvæmt ákvörðun 
kjararáðs, sbr. lög um kjararáð, nr. 47/2006.

Ráðuneytið hvetur konur jafnt sem karla til að sækja 
um embættið. Nánari upplýsingar um starfið veitir 
Vilborg Ingólfsdóttir, skrifstofustjóri, vilborg.in
golfsdottir@vel.is. Umsóknir ásamt upplýsingum 
um menntun og starfsferil skulu berast velferðar
ráðuneytinu, Hafnarhúsinu við Tryggvagötu, 101 
Reykjavík eða á netfangið: postur@vel.is eigi síðar 
en 23. ágúst nk.

Öllum umsóknum verður svarað þegar heilbrigðis
ráðherra hefur tekið ákvörðun um skipun í embættið. 

Velferðarráðuneytinu, 6. ágúst 2016

I am looking for to buy some property 
preferable in Hafnarfjordur or  

Kopavogur built in 2000 to 2005.

Apartment size 65 to 95 m², 3 to 4 rooms with Balcony. 
Good condition with full furnished kitchen and  

washroom (shower preferred), tiles floors in wet 
rooms. Contact only via email: ch86222@gmail.com 

(currently not living in Iceland)

Tækniþjónusta Icelandair á Keflavíkurflugvelli óskar eftir flugvirkjum í framtíðarstörf. Við leitum að 
öflugum liðsmönnum til starfa í stærsta flugskýli landsins í tæknivæddu og alþjóðlegu umhverfi. 

Um er að ræða spennandi og krefjandi framtíðar starf í góðu starfsumhverfi þar sem öryggi, áreiðanleiki og 
hágæðavinnubrögð eru höfð að leiðarljósi. Viðkomandi þarf að hafa áhuga á að ná árangri í starfi og hafa 
jafnframt metnað til að vinna sem hluti af öflugri liðsheild.

Fyrirspurnum svara: 
Theodór Brynjólfsson I tbrynjol@its.is
Steinunn Una Sigurðardóttir I unasig@icelandair.is

+  Umsókn óskast fyllt út á heimasíðu Icelandair  
www.icelandair.is/umsokn  
eigi síðar en 20. ágúst 2016.

VIÐ LEITUM AÐ FLUGVIRKJUM
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STARFSSVIÐ: 
n   Almenn flugvirkjastörf í stórskoðunum á B757-

200/300 og B767-300
n   Afleysingar í línuumhverfi á Keflavíkurflugvelli 

koma einnig til greina, séu tilskilin réttindi  
fyrir hendi

HÆFNISKRÖFUR: 
n   Próf frá viðurkenndum skóla í flugvirkjun
n   Lögð er áhersla á færni í mannlegum samskiptum, 

frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
n  Góð enskukunnátta er nauðsynleg
n  Reynsla af vinnu í tölvuvæddu umhverfi 



Umsóknarfrestur er til og með 15. ágúst en umsóknir ásamt kynningarbréfi skal senda á job@moberg.is

MÓBERG LEITAR AÐ SNILLINGUM

Við leitum að framkvæmdastjóra til þess að leiða starfsemina 
á Íslandi, aðila sem leggur sig allan fram í starfi, elskar starfið 
það og er tilbúin(n) til þess að koma á breytingum. 
Vinnusemi og ástríða eru jafnstór þáttur í 
fyrirtækjamenningunni og góður starfsandi.

Framkvæmdastjóri Móberg á Íslandi

Ábyrgð

Dagleg stjórnun og umsókn með rekstri.
Fagleg ábyrgð á starfsemi.
Þátttaka í stefnumótun og áætlanagerð.
Framkvæmd og eftirfylgni rekstrar- og 
fjárhagsáætlana.
Yfirumsjón með sölu- og markaðsmálum á Íslandi.

Þekking og reynsla

Öflugur leiðtogi með metnað til að ná árangri í starfi.
Að lágmarki 5 ára reynsla úr rekstri fyrirtækja.
Gott tengslanet innanlands.
Gott tengslanet erlendis kostur.
Menntun sem nýtist í starfi.
Getur starfað í krefjandi og árangursdrifnu umhverfi.
Hæfileiki til að hlusta, greina og rökstyðja.
Frábær færni í íslensku og ensku, bæði töluðu og rituðu 
máli.
Tekur starf sitt alvarlega en sjálfan sig ekki of alvarlega.

Okkur finnst að bankastarfsemi eigi að vera einfaldari, sveigjanlegri, bjóða upp á fleiri valmöguleika og umfram allt gera líf 
allra einfaldara. Þess vegna viljum við búa til valkosti til viðbótar við hefðbundna bankastarfsemi. Móberg group er 
tæknifyrirtæki sem þróar úrval sérhannaðra fjármálalausna sem henta breiðum hópi viðskiptavina.

Við byggjum upp �ármálatæknifyrirtæki.

Við leitum að öflugum starfsmanni í að leiða 
greiningarvinnu innan Móbergs sem verður lykilaðili í að 
efla verðmætasköpun okkar. Um er að ræða nýtt svið 
innan fyrirtækisins og mun viðkomandi aðili hafa mikil 
áhrif á hvernig það þróast.

Helstu verkefni eru
Greina þau gögn sem samstæðan býr yfir m.a. með því 
að þróa virðisaukandi skýrslur og vörur. 
Vinna náið með viðskiptastýringu um ráðgjöf til 
viðskiptavina félagsins tengt notkun á vörum þess. 
Gerð skýrslna fyrir innri sem ytri aðila.
Önnur verkefni sem tengjast nýtingu og úrvinnslu á 
gögnum félagsins.

Forstöðumaður greininga
Þekking

Hugbúnaður: Microsoft O�ce og SQL. Þekking á 
tölfræðihugbúnaði og Business Objects kostur 
Sérhæfing: fjármál fyrirtækja, greining víðfeðmra 
upplýsinga og reynsla í að miðla flóknum 
upplýsingum á skilvirkan og hnitmiðaðan hátt.

Menntun
Meistaragráða í fagi sem nýtist í starfinu, svo sem 
hagfræði, viðskiptafræði, verkfræði eða stærðfræði. 
A.m.k. þriggja ára reynsla úr fjármálageiranum. 
Reynsla af innheimtu, áhættustýringu, 
greiningarvinnu eða af fjármálasviði er kostur.

Frekari upplýsingar gefur Skorri Rafn Rafnsson, forstjóri Móbergs: skorri@moberg.is, s: 545 0045

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál

Móberg leitar að hæfileikaríkum hugbúnaðarprófara til 
að starfa við þróun og gæðatryggingu 
fjármálatæknilausna. Viðkomandi fær að móta stefnu 
Móbergs í prófunum ásamt því að vinna að þróun 
margkonar frumkvöðlaverkefna. 

Verkefnin fela í sér prófanir fyrir farsíma- og veflausnir 
með hefðbundnum prófunaraðferðum ásamt sjálfvirkum 
prófunum, álagsprófunum og öryggisprófunum. Teymin 
starfa í alþjóðlegu umhverfi og beita Agile aðferðum. 

Notast er við Jira verkstjórnunartæki við 
kröfumeðhöndlun og villuskráningar.

Hugbúnaðarprófari (QA)

Menntun
Háskólamenntun á sviði kerfisfræði, tölvunarfræði, 
tækni- eða verkfræði og a.m.k. 2 ára reynsla af 
prófunum í hugbúnaðargerð. Æskilegt er að 
umsækjandi hafi reynslu af forritun og sjálfvirkum 
prófunum.



Securitas hf. er stærsta fyrirtæki landsins á öryggismarkaði með um 450 
starfsmenn. Hjá Securitas starfar metnaðarfullt starfsfólk sem leggur áherslu á 
að veita frábæra þjónustu. Securitas rekur útibú og starfsstöðvar víða um land 

en höfuðstöðvarnar eru í Skeifunni 8 í Reykjavík. 

Hjá Securitas er starfandi fræðslustjóri sem leggur grunn að allri þjálfun 
starfsmanna. Hjá Securitas er virkt starfsmannafélag sem stendur fyrir ýmsum 

uppákomum á hverju ári. Gott mötuneyti er á staðnum og starfsandi góður. 

SPENNANDI STÖRF HJÁ 
RÓTGRÓNU FYRIRTÆKI

OKKAR VAKT LÝKUR ALDREI

Starfsmaður í innheimtu- 
deild Securitas 
Starfsmaður innheimtu er ábyrgur gagnvart innheimtustjóra fyrir daglegri 
innheimtu Securitas og dótturfélaga. 

Meðal verkefna eru:
 ¬ Svara síma og tölvupósti vegna innheimtu
 ¬ Svara fyrirspurnum vegna reikninga 
 ¬ Afstemmingar viðskiptamanna
 ¬ Samskipti við innheimtufyrirtæki
 ¬ Afleysing innheimtustjóra

Hæfniskröfur
 ¬ Þekking og reynsla af innheimtu er nauðsynleg
 ¬ Krafist er frumkvæðis, metnaðar og agaðra vinnubragða
 ¬ Góðir samskiptahæfileikar, jákvæðni og rík þjónustulund 
 ¬ Mikilvægt er að hafa getu til þess að ljúka málum
 ¬ Góð kunnátta í íslensku

Vinnutími
Sumaropnun innheimtudeildar er frá 8:00–16:00 og vetraropnun frá  
8:00–17:00. Að vetri til vinnur starfsmaður 9:00–17:00 aðra hverja viku.

Öryggisverðir í stjórnstöð 
Starfið felst í móttöku og afgreiðslu boða frá viðvörunarkerfum, myndeftirliti, 
stýringu á öryggisvörðum í útköllum og símaaðstoð við innri og ytri viðskipta-
vini, ásamt öðru tilfallandi.

Starfið krefst hæfni í mannlegum samskiptum, agaðra vinnubragða og mikillar 
þjónustulundar. Góð þekking á viðvörunarkerfum sem fyrirtækið selur og þjón-
ustar er mikill kostur. Eðli starfsins vegna er mjög nauðsynlegt að viðkomandi 
eigi auðvelt með að vinna í hóp og haldi einbeitingu undir álagi.

Um er að ræða í 100% starf í vaktavinnu í stjórnstöð Securitas hf.
Starfið hentar báðum kynjum og þarf viðkomandi að hafa náð 23 ára aldri. 

Rafmagnsiðnfræðingur/ 
söluráðgjafi 
Securitas leitar eftir árangursdrifnum og öflugum söluráðgjafa sem ber ábyrgð 
á þjónustu við stóra viðskiptavini á fyrirtækjamarkaði. Starfið felur í sér sölu  
og ráðgjöf, kynningar og þarfagreiningu fyrir fyrirtæki ásamt tilboðs- og  
samningagerð og eftirfylgni. Einnig sér söluráðgjafinn um að viðhalda við-
skiptatengslum og afla nýrra. 

Hæfniskröfur 
 ¬ Menntun á sviði rafmagnsiðnfræði eða önnur sambærileg menntun 
 ¬ Góð samskiptahæfni
 ¬ Reynsla af sölustörfum 
 ¬ Góð tölvukunnátta
 ¬ Sjálfstæð vinnubrögð 
 ¬ Hæfni til að vinna í hóp 
 ¬ Frumkvæði 
 ¬ Þekking á Navision æskileg en ekki skilyrði

Um er að ræða 100% starf og hvetjum við konur jafnt sem karla til að sækja um.

Rafiðnaðarmenn/nemar
Á tæknisviði Securitas starfa um 80 rafiðnaðarmenn við hin ýmsu rafiðnaðar-
störf. Starfið er krefjandi og skemmtilegt og felur í sér fjölbreytta þjálfun, ýmist 
hér á landi en einnig hjá birgjum erlendis. Securitas leggur til allan búnað til 
starfsins, verkfæri, tölvur, fatnað og bifreiðar. 

Hæfniskröfur
 ¬ Sveinspróf í rafvirkjun eða rafeindavirkjun
 ¬ Hæfni í mannlegum samskiptum
 ¬ Þjónustulund
 ¬ Almenn tölvukunnátta 

Tökum nema á samning.

— Rafiðnaðarmenn/nemar Reykjanesi 
Vilt þú vinna í skemmtilegu og hreinlegu umhverfi? Á tæknisviði Securitas 
starfar fjöldi tæknimanna við ýmis sérhæfð störf. Vegna aukinna verkefna  
óskum við eftir starfskrafti í starf nema á samningi.

Hæfniskröfur
 ¬ Sveinspróf í rafvirkjun eða rafeindavirkjun
 ¬ Hæfni í mannlegum samskiptum
 ¬ Þjónustulund
 ¬ Almenn tölvukunnátta

Tökum nema á samning. 
 
Um er að ræða 100% starf og hvetjum við konur jafnt sem karla til að sækja um.

Öryggisverðir 
Securitas óskar eftir öryggisvörðum vegna aukinna verkefna. Unnið er á vöktum. 
Starfið felur í sér fjölbreytt og krefjandi verkefni. 

Hæfniskröfur
 ¬ Frumkvæði í starfi 
 ¬ Öguð vinnubrögð 
 ¬ Góð samskiptahæfni
 ¬ Þjónustulund  

Um er að ræða 100% störf og hvetjum við konur jafnt sem karla til að sækja um. 
Umsækjendur þurfa að vera búnir að ná 23 ára aldri.

Verslunarþjónusta 
Um er að ræða almenn afgreiðslustörf, áfyllingar í verslun og þjónustu við  
viðskiptavini. Starfið er næturvinna.

Hæfniskröfur
 ¬ Hreint sakavottorð
 ¬ Hæfni í mannlegum samskiptum
 ¬ Rík þjónustulund 

Hér er um hlutastarf að ræða og hvetjum við konur jafnt sem karla til að 
sækja um. Umsækjendur þurfa að vera búnir að ná tuttugu ára aldri.

Securitas fer fram á að allir starfsmenn leggi fram hreint 
sakavottorð og að þeir séu reiðubúnir að leggja fram 
upplýsingar úr málaskrá lögreglu. Umsækjendur fylli út 
umsókn á heimasíðu fyrirtækisins, www.securitas.is

Umsóknarfrestur er til 30. ágúst.

Aðstoð í mötuneyti 
Um er að ræða 50% starf sem felur í sér aðstoð við undirbúning fyrir hádegis-
mat og frágang í mötuneyti.

Hæfniskröfur
 ¬ Rík þjónustulund
 ¬ Góð íslenskukunnátta
 ¬ Góð samskiptahæfni
 ¬ Sjálfstæði í vinnubrögðum
 ¬ Reynsla af svipuðum störfum æskileg en ekki nauðsyn 

Lágmarksaldur er 25 ár.

Nánari upplýsingar um störfin veitir Kristín Dögg, 
starfsmannastjóri, kristin@securitas.isÍS
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Um er að ræða 100% starf og hvetjum við konur jafnt sem karla til að sækja um.
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Á tæknisviði Securitas starfa um 80 rafiðnaðarmenn við hin ýmsu rafiðnaðar-
störf. Starfið er krefjandi og skemmtilegt og felur í sér fjölbreytta þjálfun, ýmist 
hér á landi en einnig hjá birgjum erlendis. Securitas leggur til allan búnað til 
starfsins, verkfæri, tölvur, fatnað og bifreiðar. 

Hæfniskröfur
 ¬ Sveinspróf í rafvirkjun eða rafeindavirkjun
 ¬ Hæfni í mannlegum samskiptum
 ¬ Þjónustulund
 ¬ Almenn tölvukunnátta 

Tökum nema á samning.

— Rafiðnaðarmenn/nemar Reykjanesi 
Vilt þú vinna í skemmtilegu og hreinlegu umhverfi? Á tæknisviði Securitas 
starfar fjöldi tæknimanna við ýmis sérhæfð störf. Vegna aukinna verkefna  
óskum við eftir starfskrafti í starf nema á samningi.

Hæfniskröfur
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Tökum nema á samning. 
 
Um er að ræða 100% starf og hvetjum við konur jafnt sem karla til að sækja um.
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Securitas óskar eftir öryggisvörðum vegna aukinna verkefna. Unnið er á vöktum. 
Starfið felur í sér fjölbreytt og krefjandi verkefni. 

Hæfniskröfur
 ¬ Frumkvæði í starfi 
 ¬ Öguð vinnubrögð 
 ¬ Góð samskiptahæfni
 ¬ Þjónustulund  

Um er að ræða 100% störf og hvetjum við konur jafnt sem karla til að sækja um. 
Umsækjendur þurfa að vera búnir að ná 23 ára aldri.

Verslunarþjónusta 
Um er að ræða almenn afgreiðslustörf, áfyllingar í verslun og þjónustu við  
viðskiptavini. Starfið er næturvinna.

Hæfniskröfur
 ¬ Hreint sakavottorð
 ¬ Hæfni í mannlegum samskiptum
 ¬ Rík þjónustulund 

Hér er um hlutastarf að ræða og hvetjum við konur jafnt sem karla til að 
sækja um. Umsækjendur þurfa að vera búnir að ná tuttugu ára aldri.

Securitas fer fram á að allir starfsmenn leggi fram hreint 
sakavottorð og að þeir séu reiðubúnir að leggja fram 
upplýsingar úr málaskrá lögreglu. Umsækjendur fylli út 
umsókn á heimasíðu fyrirtækisins, www.securitas.is

Umsóknarfrestur er til 30. ágúst.

Aðstoð í mötuneyti 
Um er að ræða 50% starf sem felur í sér aðstoð við undirbúning fyrir hádegis-
mat og frágang í mötuneyti.

Hæfniskröfur
 ¬ Rík þjónustulund
 ¬ Góð íslenskukunnátta
 ¬ Góð samskiptahæfni
 ¬ Sjálfstæði í vinnubrögðum
 ¬ Reynsla af svipuðum störfum æskileg en ekki nauðsyn 

Lágmarksaldur er 25 ár.

Nánari upplýsingar um störfin veitir Kristín Dögg, 
starfsmannastjóri, kristin@securitas.isÍS
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365 er framsækið fjölmiðla- og fjarskiptafyrirtæki sem veitir lifandi og 
upplýsandi þjónustu við landsmenn, 365 daga ársins. 365 starfar á öllum 
sviðum fjölmiðlunar; sjónvarps- og útvarpsrekstri, blaðaútgáfu og vefmiðlun, 
auk þess að bjóða fjarskiptaþjónustu, bæði net og farsíma.

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

365 óskar eftir góðu fólki

STARFSMAÐUR Á AUGLÝSINGADEILD VÍSIS
Auglýsingadeild Vísis óskar 
eftir framtíðar starfsmanni til 
að hafa umsjón með birtingum 
auglýsinga á vísir.is og samskipti 
við auglýsendur.

Helstu kröfur:
- Góð almenn tölvukunnátta
- Sjálfstæði í starfi og geta unnið í hópi
- Þjónustulund og færni í mannlegum samskiptum
- Nákvæmni í vinnubrögðum
- Sveigjanleiki og frumkvæði
- Góð íslensku- og enskukunnátta

Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á:
bjarnithor@365.is

Umsóknarfrestur er til og með 8. ágúst

Stefnt er að því að umsækjandi hefji störf hið fyrsta.

Sálfræðingur óskast 
 
Vestmananeyjabær auglýsir eftir sálfræðingi til starfa hjá fjöl
skyldu    og fræðslusviði Vestmannaeyjabæjar. Um er að ræða 
100% stöðu. Starfið er á sviði skóla og félagsþjónustu. 

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

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

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

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

Umsóknarfrestur er til og með 15. ágúst 2016.

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

Starfsmaður óskast í Reykjavík
AB varahlutir óskar eftir að ráða til sín  

starfsmann í verslun eða á lager.

Í starfinu felast öll almenn verslunarstörf, s.s. sölumennska, 
vöruframsetning,áfylling og fleira.

Hæfniskröfur:
• Stundvísi og áreiðanleiki
• Öguð vinnubrögð, metnaður og vandvirkni
• Góð þjónustulund
• Gott skipulag
• Íslensku og enskukunnátta skilyrði

Viðkomandi þarf að hafa hreint sakavottorð. Æskilegt er að við- 
komandi geti hafið störf sem fyrst. Um framtíðarstarf er að ræða.

Umsóknir ásamt ferilskrá skal senda til atvinna@ab.is  
fyrir 12. ágúst

GLÆSIBÆ KRINGLUNNI SMÁRALIND utilif. is
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ÚTILÍF ER ÖFLUGT SMÁSÖLUFYRIRTÆKI Á SVIÐI ÍÞRÓTTA OG ÚTIVISTAR 
Fyrirtækið rekur í dag þrjár stórglæsilegar verslanir á höfuðborgarsvæðinu, 
í Glæsibæ, Kringlunni og Smáralind. 

Útilíf er gæðafyrirtæki þar sem þjónusta við viðskiptavini er í fyrirrúmi. 

Við leggjum áherslu á liðsheild í skemmtilegu og eftirsóknarverðu 
starfsumhverfi þar sem samvinna er lykilatriði. 

Hjá Útilíf fá nýir starfsmenn þjálfun til þess að takast á við starf sitt og við 
veitum þeim grunnþekkingu og fræðslu um vörumerki 
og deildir fyrirtækisins. Lykillinn að velgengni í starfi hjá Útilíf er

framúrskarandi þjónustuhæfileikar og góð mannleg samskipti.

Við leggjum metnað okkar í að mennta starfsfólk á þessum sviðum.

Klár í kollinum?

Hæfniskröfur
 • Þjónustulund, dugnaður og jákvæðni
 • Áhugi á íþróttum og útivist
 • Reynsla af sölustörfum æskileg

Umsóknir og frestur
Áhugasamir sendi starfsumsókn ásamt ítarlegri ferilskrá 
á utilif@utilif.is merkt „þjónustulund“ fyrir 12. ágúst.

Nú þurfum við að FJÖLGA 
starfsmönnum í útilíf
Eru þjónustulund, jákvæðni, vilji til að læra og 
gera enn betur á morgun þínir styrkleikar? Þá 
gætir þú verið rétti starfsmaðurinn fyrir okkur.
Við erum einmitt núna að leita að röskum 
sölumönnum í fullt starf.
Viðkomandi þurfa að hafa brennandi áhuga á
að selja vörur í útivistar-, skó- og sportdeild.

utilif. isGLÆSIBÆ KRINGLUNNI SMÁRALIND
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Leikskólinn Hulduberg í Mosfellsbæ 
auglýsir lausar stöður

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

Auglýst eru laus eftrfarandi störf:

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

í framkvæmd

• Staða matráðs (75% - 100% starf )

 Hæfnikröfur: 
- Þekking á gerð matseðla og samsetningu fæðis fyrir 

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

- Frumkvæðni og skipulagshæfni við innkaup  
og vörustjórnun.

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

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

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

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

Fólk af báðum kynjum er hvatt til að sækja um störfin. 

Leikskólinn Hulduberg í Mosfellsbæ 
auglýsir lausar stöður

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

Auglýst eru laus eftrfarandi störf:

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

í framkvæmd

• Staða matráðs (75% - 100% starf )

 Hæfnikröfur: 
- Þekking á gerð matseðla og samsetningu fæðis fyrir 

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

- Frumkvæðni og skipulagshæfni við innkaup  
og vörustjórnun.

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

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

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

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

Fólk af báðum kynjum er hvatt til að sækja um störfin. 
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auglýsir lausar stöður
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- Frumkvæðni og skipulagshæfni við innkaup  
og vörustjórnun.

- Færni  sem nýtist í starfi og reynsla af störfum  
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Laun eru greidd í samræmi við kjarasamning Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélaga.

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

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

Fólk af báðum kynjum er hvatt til að sækja um störfin. 

 Laus störf við Varmárskóla 
skólaárið 2016-2017

Íþróttakennari óskast í átta vikur í haust
Laus er staða íþróttakennara (íþróttir og sund)  tímabundið 
v/fæðingarorlofs frá 19.sept – 18.nóv 2016. 

Menntunar- og hæfnikröfur:
• Leyfisbréf grunnskólakennara
• Frumkvæði, sjálfstæði og faglegur metnaður
• Góð færni í samvinnu og samskiptum

Skólaliði
Skólaliði óskast til að sjá um húshald í útibúi Varmárskóla 
í Brúarlandi frá kl. 08:00-16:00. Í starfinu felst móttaka 
nemenda, afgreiðsla á fæði, útigæsla og fylgd nemenda í 
íþróttir/sund og þrif á húsnæði. Leitum að drífandi einstak-
lingi sem er til í að þróa nýtt starf með okkur!

Frístundaleiðbeinendur
Frístundaleiðbeinendur óskast til starfa við Frístundasel 
Varmárskóla.
Frístundaleiðbeinendur taka þátt í skipulagningu faglegs 
frístundastarfs og leiðbeina börnum í leik og starfi í sam-
vinnu við samstarfsfólk. 

Um hlutastörf er að ræða og vinnutími frá kl. 13:00 – 17:00. 
Möguleiki er á styttri vinnutíma og staka daga.  
Umsækjendur þurfa að geta hafið störf frá og með 22. ágúst.  
Aldurstakmark er 18 ára og eldri.
Laun samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra 
sveitar félaga og viðkomandi stéttarfélaga. 
Upplýsingar veitir Þóranna Rósa í síma 525 0700/ 899 8465. 
Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á netfangið thoranna(hjá)
varmarskoli.is 
Umsóknarfrestur um öll störfin er til 20. ágúst 2016.
Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um.

Air Atlanta Icelandic is looking for qualified employees

Maintenance Planner
Job description
The Maintenance Planning department is responsible for a timely and 
efficient planning of airworthiness and maintenance tasks on oaircrafts 
in the Company´s fleet. Liaison of maintenance requirements with Air 
Atlanta stations and various maintenance organizations around the 
world is an essential role of the department along with various other 
tasks, such as technical support, work pack preparation and material 
preload.

Education and Qualifications
• Hold aircraft maintenance technician license, engineering degree or 

have strong technical background from the aviation industry
• Good knowledge of the English language
• Effective communicator with good organizational skills
• Good computer literacy

Operations Officer
Job description
The operation control center is a communication- and 
control center between all departments and outstations. 
They prepare, control and supervise the ongoing flight 
operation in accordance with procedures. The operation 
control center operates 24/7.

Education and Qualifications
• Experience in an airline Operations Environment is 

preferred
• Excellent attention to detail
• Skills to work under intensive time pressure
• Must be fluent in written and spoken English
• Completed secondary school or similar
• Excellent computer skills

Hlíðasmári 3  |  201 Kópavogur  |  Sími: 458 4000  |  airatlanta.com

About Air Atlanta Icelandic

Air Atlanta Icelandic is one of the largest ACMI service provider in the world. We offer tailor-made 
solutions to other carriers, both in the passenger and cargo industry. The current fleet consist of 
sixteen wide-body aircraft of two types; Boeing 747-400 and Airbus A340-300.
We have a worldwide operation but the Company´s headquarters is located in the municipality of 
Kopavogur, Iceland.

Application deadline is 15th of August 2016 For further information and application, please visit: www.airatlanta.com
All applications will be answered and treated as confidential

Ert þú rafvirki sem vantar vinnu?  
Ef svo er þá erum við að leita að þér.

Árvirkinn ehf. vill ráða rafvirkja til starfa í nýbyggingu 
sjúkrahótels Landspítalans við Hringbraut

Umsóknir skulu sendar á arvirkinn@arvirkinn.is og nánari  
upplýsingar eru veittar í sama netfangi

Við hjá Vöku hf. óskum eftir starfsmanni í förgun og 
dekkjaverkstæði.

Starfssvið:
•	 Förgun	og	dekkjaverkstæði

Hæfniskröfur:
•	 Þekking	á	helstu	bílategundum	og	varahlutum	kostur
•	 Sjálfstæði	og	öguð	vinnubrögð
•	 Vinnuvélaréttindi	og/eða	lyftarapróf	kostur
•	 Stundvísi	og	snyrtimennska

Áhugasamir sendi inn starfsumsókn á starf@vakahf.is

Starfsmaður í förgun og 
dekkjaverkstæði

Tækniþjónusta Icelandair á Keflavíkurflugvelli leitar að öflugum liðsmanni til starfa í innkaupadeild 
fyrirtækisins á sviði viðskiptastjórnunar. 

Við leitum að jákvæðum og áhugasömum einstakl ingi í spennandi og krefjandi starf í góðu starfsumhverfi. 
Viðkomandi þarf að búa yfir framúrskarandi samskiptahæfileikum og geta unnið sem hluti af heild í 
síbreytilegu alþjóðlegu umhverfi.

Nánari upplýsingar veita: 
Einar Már Guðmundsson I einarmg@its.is
Steinunn Una Sigurðardóttir I unasig@icelandair.is

+  Umsókn óskast fyllt út á heimasíðu Icelandair  
www.icelandair.is/umsokn  
eigi síðar en 20. ágúst 2016.

VIÐ LEITUM AÐ VIÐSKIPTASTJÓRA
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STARFSSVIÐ: 
n   Viðskiptastjórn
n   Umsjón með öflun og dreifingu varahluta
n   Eftirlit með varahlutareikningum 

HÆFNISKRÖFUR: 
n   Háskólamenntun sem nýtist í starfi
n   Áhugi á flugstarfsemi
n   Góð enskukunnátta
n   Góð tölvukunnátta og hæfni til að tileinka  

sér nýjungar
n   Lögð er rík áhersla á sjálfstæð og öguð vinnubrögð
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Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn auglýsir laus tvö störf sérfræðinga á aðfanga- og skráningarsviði. 
Sviðið annas  t skylduskil og aðföng, skráningu, lyklun og flokkun í Gegni, viðhald á nafnmyndaskrám 

og sér um íslenska útgáfuskrá og fleiri sérskrár. 

Helstu verkefni 
• Skráning, lyklun og flokkun í Gegni
• Vinna við nafnmyndastjórnun og efnisorð
• Þátttaka í átaks- og þróunarverkefnum með 
   öðrum söfnum og Landskerfi bókasafna

Menntunar– og hæfnikröfur
• BA eða MLIS próf í bókasafns- og upplýsingafræði
• Þekking á RDA skráningarreglunum
• Skráningarleyfi í Gegni er kostur
• Góð tölvukunnátta og hæfni til að tileinka sér 
   nýjungar í upplýsingatækni
• Sjálfstæði, frumkvæði, skipulögð vinnubrögð 
   og lipurð í samskiptum
• Góð íslenskukunnátta

Um er að ræða 100% störf. 
Sótt er um störfin rafrænt á heimasíðu Landsbókasafns, www.landsbokasafn.is undir Bókasafnið > Laus störf 

Umsóknarfrestur er til og með 22. ágúst 2016. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. 
Við ráðningar er tekið mið af jafnréttisáætlun safnsins. 

Nánari upplýsingar veitir Ragna Steinarsdóttir, sviðsstjóri aðfanga og skráningar (ragnas@landsbokasafn.is)  
og Hallfríður Baldursdóttir, fagstjóri skylduskila veitir einnig upplýsingar um starf sérfræðings í skylduskilum.

Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn  |  Þjóðarbókhlöðunni  |  s. 525-5600  |  www.landsbokasafn.is
Þekkingarveita í allra þágu

Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn er þjóðbókasafn og bókasafn Háskóla Íslands.  
Safnið er í forystu um öflun, varðveislu og miðlun upplýsinga og eflir þannig menningu, rannsóknir og nýsköpun. 

Sérfræðingur í skylduskilum
Helstu verkefni 
• Innheimta, móttaka og aðfangaskráning á
   skilaskyldu efni
• Umsjón með Rafhlöðunni (rafhladan.is)
• Söfnun á rafrænu efni um Ísland og eftir
   Íslendinga á erlendum vefjum

Menntunar– og hæfnikröfur
• BA eða MLIS próf í bókasafns- og upplýsingafræði
• Mjög góð tölvukunnátta, þekking á upplýsingatækni 
   og rafrænni útgáfu
• Áhugi á útgáfumálum og íslenskri menningar-
   arfleifð          
• Sjálfstæði, frumkvæði, skipulögð vinnubrögð 
   og lipurð í samskiptum 
• Góð íslenskukunnátta

Sérfræðingur í skráningu 

 
Ljósvirki ehf leitar að hressum og duglegum 
einstaklingum til vinnu sem fyrst við ljósleiðarablástur, 
ljósleiðaratengingar og raflagnaverkefni. Góð 
samskiptahæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum 
nauðsynleg. 

Áhugasamir sæki um með því að senda umsókn ásamt 
ferilsskrá á netfangið kristjan@ljosvirki.is 

Rafvirkjar óskast
BB rafverktakar eru að leita að rafiðnaðarmönnum eða 

nemum í ljósleiðaravinnu á höfuðborgarsvæðinu. 
Unnið er við ljósleiðara, tölvulagnir, myndlykla og  

ýmsan annan smáspennubúnað.

Mikil vinna frammundan næstu árin í skemmtilegu  
starfsumhverfi og launin eru samningsatriði.

Nánari upplýsingar í síma 6604090 Birgir eða  
sendið póst á Birgir@bbrafverktakar.is

Vélstjóri
Hrísey, Perla Eyjafjarðar

Vélstjóra vantar á Hríseyjarferjuna Sævar nú þegar, kjörið 
tækifæri fyrir fjölskyldumann. Ódýrt húsnæði til staðar  
og öll almenn þjónusta í boði s.s. góður grunn og leikskóli,  
ný íþróttamiðstöð og sundlaug, verslun, veitingastaður  
og gott félagslíf.

Hæfniskröfur:  
Viðkomandi þarf að hafa vélstjórnarréttindi „VSIII“ að lágmarki, 
og námskeið frá slysavarnaskóla sjómanna  v/ farþegaflutninga.

Umsóknir og fyrirspurnir sendist á eyfangehf@simnet.is

Aðalbókari – Radisson Blu 1919 hótel 
Radisson Blu 1919 hótel óskar eftir að ráða til sín aðalbókara. 

Radisson Blu 1919 Hótel er 4 stjörnu hótel, búið öllum helstu  þægindum Í  hjarta miðbæ Reykjavíkur. 1919 Hótel er 
nútímatímalegt hótel byggt á sígildum hefðum þar sem gæði, þjónusta og yfirburðir á öllum sviðum eru í fyrirrúmi. 
Radisson Blu 1919 Hótel er hluti af Carlson Rezidor Hotel Group sem rekur hátt í 1,300 hótel um allan heim.  

Helstu verkefni: 
 Umsjón, eftirlit og ábyrgð á bókhaldi 1919 hótels
 Umsjón með bókhaldskerfi Navision
 Uppgjör, afstemmingar, áætlana og skýrslugerð
 Innra eftirlit
 Önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur: 
 Menntun / starfsreynsla sem nýtist í starfi, s.s. á sviði

viðskipta eða rekstrar
 Frumkvæði, sjálfstraust og öguð vinnubrögð
 Góð bókhalds og Excel-kunnátta er skilyrði
 Góð þekking á Navision er skilyrði.
 Góðir samskiptahæfileikar
 Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti

Umsóknarfrestur er til og með 4. mars nk .Vinsamlegast sendið umsóknir ásamt ferilskrá inn á ensku á netfangið 
sigridur.valdimarsdottir@radissonblu.com 

Radisson Blu 1919 hótel óskar eftir  
að ráða í eftirfarandi störf.

Matreiðslumaður 100%
Unnið er á 2-2-3 vöktum.

Hæfniskröfur:  
• Áhugasemi og metnaður í starfi.
• Stundvísi og reglusemi.
• Sjálfstæð vinnubrögð.
• Góð færni í íslensku og ensku.

Starfsmenn í gestamóttöku á kvöldvaktir 70% 
Unnið er á 2-2-3 vöktum frá 16:00 – 00:00.

Hæfniskröfur: 
• Geta unnið undir álagi/skipulagður
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Mjög góð færni í íslensku og ensku, bæði í tali og riti.

Umsóknarfrestur er til og með 19. ágúst nk. 
Vinsamlegast tilgreinið hvaða starf er sótt um í fyrirsögn. Umsóknir skal senda á netfangið Solveig.gudmundsdottir@radissonblu.com. 

Ef nánari upplýsinga er óskað vinsamlegast hafið sambandið við Sólveigu J. Guðmundsdóttur í síma 599-1011 eða skiljið eftir skilaboð hjá 
gestamóttöku í síma 599-1000.

BARNAHEIMILIÐ ÓS leitar að 
frábærum einstaklingi í 100% starf.

BARNAHEIMILIÐ ÓS
Bergþórugata 20, 101 Reykjavík

Allar nánari upplýsingar veitir leikskólastjóri í síma 
552-3277 eða í gegnum netfangið os1@simnet.is. 

Umsóknarfrestur til 14. mars nk.

Ós er foreldrarekinn leikskóli í hjarta miðbæjarins. 
Á leikskólanum eru 33 börn á þremur deildum og 
11 starfsmenn. Við leggjum áherslu á faglegt starf, 
gleði, einstaklingsathygli, samheldni og vináttubrag. 
Samvinna við fjölskyldur barnanna er ríkur þáttur í 
daglega lífinu á Ósi svo við getum stuðlað að vellíðan 
og góðum alhliða þroska barnanna. Ós er góður og 
hlýlegur vinnustaður þar sem allir skipta máli.

• Leikskólakennaramenntun, sambærileg menntun 
eða reynsla af starfi með ungum börnum
• Hæfni til að vinna í samræmi við faglegar kröfur 

leikskólans
• Góð samskiptahæfni
• Jákvæðni, víðsýni og umburðarlyndi

menntunar- og hæfniskröfur:

ert þú efni í

góðan Ósara? 

Við mönnum  
stöðuna

www.capacent.is 

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.
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Ert þú öflugur
forritari?

Starfið felur í sér

 › þróun veflausna fyrir viðskiptavini og  
starfsfólk

 › greiningu, forritun og innleiðingu lausna  
í samvinnu við notendur

 › samþættingu innri og ytri upplýsingakerfa

Við leitum að einstaklingi

 › með menntun í tölvunar- eða verkfræði
 › með reynslu af vefþjónustum, veflausnum  

og JavaScript
 › sem hefur góða þekkingu og reynslu af 

forritun í C#, MVC og SQL
 › sem á auðvelt með að tileinka sér nýja  

þekkingu og vinna í hópi
 › sem býr yfir hæfni í mannlegum sam- 

skiptum, jákvæðni og þjónustulund

Hjá Sjóvá vinnur öflugur hópur hugbúnaðar-
sérfræðinga sem þróar fjölbreyttar lausnir 
með upplifun notenda að leiðarljósi.

Nánari upplýsingar gefur Ásmundur Bjarnason forstöðu- 
maður upplýsingatækni, asmundur.bjarnason@sjova.is.

Umsóknarfrestur er til og með 16. ágúst nk.  
Sótt er um á sjova.is/starfsumsoknir.

Við leitum að hugmyndaríkum og metnaðarfullum hugbúnaðarsérfræðingi til að 
þróa með okkur framtíðarlausnir í rafrænum viðskiptum. Í boði er skapandi starf 
sem reynir á hæfileika í forritun og felur í sér virkt samtal við notendur.

StarfSSvið
•	 Viðhaldsmaður	sér	um	almennt	viðhald	á	veitingastöðum	Subway.	
•	 Starf	hans	er	mjög	fjölbreytt,	hann	kemur	að	viðhaldi	véla,	tækja,	húsnæðis	og	húsbúnaðar	staðanna.
•	 Auk	þess	er	hann	með	önnur	reglubundin	verkefni	á	vegum	fasteignafélags.	

HæfniSkröfur
•	Óskað	er	eftir	kraftmiklum	og	sjálfstæðum	starfsmanni	með	reynslu	og	þekkingu	af	almennu	viðhaldi,	rafmagni,	pípulögnum	
og	léttum	smíðaverkefnum.

•	Gott	er	ef	að	viðkomandi	hafi	einhverja	þekkingu	af	kæli-	og	frystikerfum	en	ekki	er	gerð	krafa	um	slíkt.
•	 Ef	viðkomandi	er	með	meirapróf	er	það	kostur	en	ekki	skilyrði.
•	 Viðkomandi	einstaklingur	þarf	að	vera	sveigjanlegur	og	víðsýnn	í	starfi	og	tilbúinn	til	þess	að	bregðast	hratt	og	örugglega	við.

Umsóknarfrestur	er	til	21. ágúst 2016. Umsóknir	óskast	sendar	til	mannauðsstjóra	á	netfangið:	ingibjorg@subway.is
Umsóknum	þarf	að	fylgja	ítarleg		starfsferilskrá.

SUBWAY®	er	alþjóðleg	keðja	með	yfir	40	þúsund	veitingastaði	í	rúmlega	100	löndum.	Stjarnan	ehf.,	einkaleyfis-hafi Subway	á	Íslandi,	rekur	23	Subway	veitingastaði	á	Íslandi	sem	staðsettir	eru	víða	um	land.	Fyrsti	veitingastaður	Subway	á	Íslandi	
var	opnaður	árið	1994.	Markmið	Subway	um	allan	heim	er	að	bjóða	upp	á	fjölbreyttan	og	bragð-góðan	skyndibita	með	hollustu	að	leiðarljósi.	Strangt	gæðaeftirlit	tryggir	að	matvæli	uppfylla	ströngustu	skilyrði	um	ferskleika	og	gæði.

Subway leitar að öflugum viðhaldsmanni í okkar frábæra hóp. Um er að ræða framtíðarstarf þar sem gerðar eru kröfur 
um fagleg vinnubrögð, frumkvæði, jákvæðni, gott verkvit og lipurð í mannlegum samskiptum.

Sjóvá sjova.is440 2000

Ert þú öflugur
forritari?

Starfið felur í sér

 › þróun veflausna fyrir viðskiptavini og  
starfsfólk

 › greiningu, forritun og innleiðingu lausna  
í samvinnu við notendur

 › samþættingu innri og ytri upplýsingakerfa

Við leitum að einstaklingi

 › með menntun í tölvunar- eða verkfræði
 › með reynslu af vefþjónustum, veflausnum  

og JavaScript
 › sem hefur góða þekkingu og reynslu af 

forritun í C#, MVC og SQL
 › sem á auðvelt með að tileinka sér nýja  

þekkingu og vinna í hópi
 › sem býr yfir hæfni í mannlegum sam- 

skiptum, jákvæðni og þjónustulund

Hjá Sjóvá vinnur öflugur hópur hugbúnaðar-
sérfræðinga sem þróar fjölbreyttar lausnir 
með upplifun notenda að leiðarljósi.

Nánari upplýsingar gefur Ásmundur Bjarnason forstöðu- 
maður upplýsingatækni, asmundur.bjarnason@sjova.is.

Umsóknarfrestur er til og með 16. ágúst nk.  
Sótt er um á sjova.is/starfsumsoknir.

Við leitum að hugmyndaríkum og metnaðarfullum hugbúnaðarsérfræðingi til að 
þróa með okkur framtíðarlausnir í rafrænum viðskiptum. Í boði er skapandi starf 
sem reynir á hæfileika í forritun og felur í sér virkt samtal við notendur.
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Debet  er vaxandi fyrirtæki sem sinnir ráðgjöf til fyrirtækja og einstaklinga ásamt því að hafa umsjón með bókhaldi og bakvinnslu fyrir 
fjölda fyrirtækja, innlendra sem erlendra. Við leitum að samstarfsfólki sem fellur vel að liðsheild okkar – Ert það kannski þú? 
Fyrirspurnum er ekki svarað í gegnum síma en umsóknir með ferilskrá sendist á netfangið debet@debet.is fyrir 15. ágúst næstkomandi

Við leitum að kraftmiklu og framúrskarandi starfsfólki – ert það þú? 
Við hjá Debet leitum að góðu samstarfsfólki í eftirtalin störf: 

Bókhaldsstarf 
Starfslýsing
•	 Ábyrgð	á	samskiptum	við	hóp	viðskiptavina
•	 Bókun	á	fjárhagsbókhaldi	
•	 Útbúa	og	senda	sölureikninga.
•	 Afstemmningar	á	bankareikningum,	viðskiptamanna-	
	 og	lánadrottnabókhaldi
•	 Launavinnslur
•	 Aðstoða	viðskiptavini	við	greiningu	fjárhagsupplýsinga,

áætlanir,		o.s.frv.
•	 Önnur	tilfallandi	verkefni.

Hæfniskröfur
•	 Sjálfstæði	og	frumkvæði	í	starfi	sem	og	nákvæmni	í	vinnubrögðum.
•	 Góð	framkoma,	rík	þjónustulund	og	lipurð	í	mannlegum	samskiptum.
•	 Menntun	sem	viðurkenndur	bókari	æskileg.
•	 Reynsla	af	sambærilegum	verkefnum	er	skilyrði.
•	 Reynsla	og	þekking	á	DK	hugbúnaði	mjög	æskileg
•	 Góð	kunnátta	í	Excel	og	Microsoft	Office.
•	 Góð	kunnátta	í	ensku,	bæði	ritaðri	og	talaðri.

Símavarsla og  skrifstofustörf
Starfslýsing
•	 Samskipti	og	móttaka	viðskiptavina.
•	 Símsvörun.
•	 Aðstoð	við	færslur	bókhalds	og	skönnun	reikninga.
•	 Umsjón	með	innkaupum.

Hæfniskröfur
•	 Önnur	tilfallandi	verkefni.	
•	 Góð	framkoma,	rík	þjónustulund	og	lipurð	í	

mannlegum	samskiptum	
•	 Reynsla	og	þekking	á	bókhaldi	æskileg.
•	 Góð	kunnátta	í	Excel	og	Microsoft	Office.
•	 Góð	kunnátta	í	ensku,	bæði	skrifað	mál	og	talað.
•	 Frumkvæði	og	sjálfstæði	í	starfi	sem	og	nákvæmni	í	

vinnubrögðum.

Nóatún 17 105 Reykajvík www.debet.is

Heimili í Kópavogi
næturvakt-veikindaafleysing

 
Starfsmaður óskast á næturvaktir vegna veikinda á heimili 
í Kastalagerði í um 85% starfshlutfall. 

Unnið er í viku og frí í viku, vinnutími er frá 23.00-8.30 á 
virkum dögum og 23.00-9.00 um helgar. 
Staðan er lausar nú þegar.
 
Nánari upplýsingar veitir Bjarnhildur Ólafsdóttir í síma 
568-0206 á virkum dögum. Umsóknir sendist á netfangið 
bjarnhildur@styrktarfelag.is.

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningum
 

Lyngás
Vinna og virkni

Spennandi og fjölbreytt störf
 
Þroskaþjálfa, félagsliða og stuðningsfulltrúa vantar 
í 100% störf í Lyngás, Safamýri 5, hlutastörf koma til greina. 

Vinnutíminn er frá 8.00-16.00 og 8:30-16:30. 
Stöðurnar eru lausar frá 15. ágúst.

Um er að ræða vinnu- og virknitilboð fyrir fólk með fötlun. 
Starfsmaður tekur þátt í fjölbreyttum og spennandi verk- 
efnum í samvinnu við góðan starfsmannahóp í sveigjanlegu 
og skemmtilegu vinnuumhverfi.
Einnig er laus staða í afleysingar í eldhúsi Lyngáss um 
óákveðinn tíma. Viðkomandi þarf að geta byrjað sem fyrst.

Upplýsingar veitir Valgerður Unnarsdóttir í síma 553-8228. 
Umsókn sendist á netfangið valgerdur@styrktarfelag.is.   

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningum.

STARFSKRAFTUR Í MÓTTÖKU
Te & Kaffi leitar að jákvæðum og kröftugum einstakling í 

móttöku fyrirtækisins.

Viðkomandi þarf  að vera stundvís, sjálfstæður í 
vinnubrögðum og heilsuhraustur. 

Vinnutími er frá 08.00 – 16:00.

STARFSSVIÐ:

• Símsvörun og móttaka 
viðskiptavina og gesta
• Umsjón með pósti, 
boðsendingum, reiknings-
gerðum og sölupöntunum 
viðskiptavina og kaffihúsa.
• Vinnsla verkbeiðna frá 
verkstæði
• Umsjón með kaffistofu og 
fundarherbergjum.
• Önnur tilfallandi verkefni.

MENNTUNAR- OG 
HÆFNISKRÖFUR:

• Góð almenn menntun sem 
nýtist í starfi
• Reynsla af móttöku og 
símssvörun
• Reynsla af sölustörfum
• Góð tölvukunnátta
• Reynsla af DK er kostur
• Framúrskarandi þjónustulund 
og samskiptahæfni. 

Umsókn og ferilskrá skal sendast 
á bjork@teogkaffi.is

Umsóknarfrestur er til 1. september
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Atvinnutækifæri 
hjá Lyfju 

Lyfjatæknir/starfsmaður í Lyfjalausnir
Við leitum að starfsfólki til starfa í Lyfjalausnir við vélskömmtun lyfja og gæðaeftirlit með lyfjaskömmtun.

Í starfinu felst dagleg umsjón lyfjaskömmtunarvélar auk 
þess að sinna gæðaeftirliti með pökkunarefni til vél-
skömmtunar lyfja sem og fullbúnum lyfjaskömmtum.

Um er að ræða 70–100% starf á afgreiðslutíma Lyfjalausna 
sem er frá kl. 8:00 til 18:00 virka daga. 

Lyfjatæknar
Við leitum að samviskusömum lyfjatæknum. 

Störfin felast meðal annars í lyfjapökkun, aðstoð í receptur 
t.d. við frágang og afgreiðslu lyfja, afgreiðslu á kassa, af-
hendingu lyfja gegn lyfseðli, afgreiðslu á lausasölulyfjum 
og ráðgjöf um val og notkun þeirra auk sölu og ráðgjafar til 
viðskiptavina við val á öðrum vörum í verslun.

Um er að ræða störf á höfuðborgarsvæðinu og í verslunum 
okkar á landsbyggðinni.

Sölu- og afgreiðslufólk
Við óskum eftir að ráða sölu- og afgreiðslufólk í okkar frábæra starfsmannahóp.  

Störfin felast í ráðgjöf til viðskiptavina um val á vörum í 
verslun, afgreiðslu á kassa, afhendingu lyfja gegn lyfseðli, 
afgreiðslu á lausasölulyfjum og ráðgjöf um val og notkun 
þeirra. 
Um að ræða hlutastörf eftir hádegi og störf samkvæmt 
vaktaskema í apótekum okkar á höfuðborgarsvæðinu. 

Í boði er gott vinnuumhverfi á líflegum vinnustöðum.
Við leitum að drífandi starfsfólki með ríka þjónustulund, 
söluhæfileika, góða tölvukunnáttu og getu til að vinna 
undir álagi. Reynsla af verslunarstörfum er æskileg og 
reynsla úr apóteki er kostur.

Umsóknarfrestur er til 16. ágúst. 
Nánari upplýsingar um störfin má finna á heimasíðu okkar,  
www.lyfja.is og hjá starfsmannahaldi í síma 530 3800. 
Tekið er við umsóknum á vefslóðinni www.lyfja.is. 

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

Við finnum rétta  
einstaklinginn í starfið www.capacent.is

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



KFC ® kallar – nóg að starfa!

 Skemmtileg störf í góðu starfsumhver� með hressu samstarfsfólki þar sem nákvæm 

vinnubrögð eru höfð að leiðarljósi. Æskilegt að umsækjendur geti ha�ð störf sem fyrst. 

Starfskjör okkar endurspegla ábyrgð og árangur í star�. Áhugasamir sendi umsókn með 

mynd og meðmælum til mannauðsstjóra KFC á netfangið vinna@kfc.is. Einnig er hægt að 

leggja inn umsókn á vefsíðu KFC, kfc.is/atvinna eða fá nánari upplýsingar á Facebook.

Óskum eftir vaktstjórum, starfsfólki í eldhús og afgreiðslu á flestum stöðum KFC. Unnið er á vöktum (2-2-3), vinnutíminn er kl. 10–22.

Sumarstörf koma til greina á einhverjum staðanna en fyrst og fremst er hér um framtíðarstörf að ræða.

Starfsmaður 
í eldhús

Við leitum að skipulögðum, hraustum og 
framtakssömum einstaklingi sem hefur 
áhuga á að elda góðan mat og kann vel 
við sig í eldhúsinu. Starfsreynsla úr 
sambærilegu umhverfi æskileg. Aðeins 
23 ára og eldri koma til greina.
 
Starfsvið:
Yfirumsjón með kjötvörum, s.s. 
eldamennsku, talningu og vörumóttöku. 
Umsjón með tækjum og tólum ásamt 
þrifum í eldhúsi.

Hæfniskröfur:
� Íslenskumælandi eða enskumælandi
� Metnaður og reynsla skilyrði
� Skipulagshæfileikar
� Geta unnið undir álagi

Afgreiðslufólk

Við óskum eftir að ráða brosmilt og 
þjónustulundað afgreiðslufólk, 20 ára 
og eldra. Viðkomandi þarf að vera röskur, 
skipulagður og liðlegur í samskiptum.
 
Starfssvið:
Þjónusta við viðskiptavini, pökkun og 
afgreiðsla á mat, þrif, undirbúningur 
á morgnana og frágangur á kvöldin.
 
Hæfniskröfur:
� Íslenskumælandi skilyrði
� Metnaður og reynsla af afgreiðslu-
 störfum æskileg
� Geta unnið hratt og örugglega 
 undir álagi

Vaktstjórar

Við leitum að leiðandi, skipulögðum, framtaks-
sömum einstaklingum með starfsreynslu úr 
sambærilegu starfsumhverfi, 23 ára og eldri, 
til þess að stýra vöktum á veitingastöðum KFC.

Starfssvið:
Vaktstjóri er yfirmaður á sinni vakt og ber ábyrgð 
á starfsfólki sínu, þjálfun þess og vellíðan, þjónustu 
við viðskiptavini og birgja. Umsjón með daglegum 
rekstri, s.s. vörumóttöku, talningu, uppgjöri og 
vaktaplani.
 
Hæfniskröfur:
� Íslensku- og enskumælandi
� Metnaður og góð almenn tölvukunnátta
� Geta unnið hratt og 
 örugglega undir álagi
� Reynsla af veitinga-
 þjónustu æskileg

    

  

 

Framleiðslustjóri - Production Manager 
Dagný & co er að leita að framleiðslustjóra í fullt starf til að stýra 
framleiðslu á samlokum og tilbúnum réttum. Viðkomandi þarf helst 
að hafa reynslu af sambærilegu starfi við stjórnun á hópi fólks, helst í 
matvælaframleiðslu eða sambærilegu, vera árangursdrifin(n), 
tilbúin(n) til að vinna undir álagi og lausnamiðuð(aður). Vinnutími og 
laun eru samkvæmt samkomulagi. Vinsamlega sendið umsókn með 
ferilskrá á dagny@dagnyehf.is þar sem fram kemur reynsla og 
menntun ásamt upplýsingum um hvenær þú gætir hafið störf. 
Umsóknarfrestur er til 20. ágúst 2016 

Dagný & co is looking for an experienced production manager in food 
production. We are looking for an individual that can lead a large 
group of people in an effective and constructive way and build a good 
team spirit. You need to be ready to work under pressure, be solution 
oriented, be flexible to work long hours if needed, have initiative and 
be motivated. Salaries and work hours to be negotiated for the right 
person. Please send an application with a CV indicating previous work 
experience and education to dagny@dagnyehf.is. We welcome 
applications from all nationalities and genders! Please apply before 
the 20th of august 2016.  

Dagný & co er framleiðslufyrirtæki sem séræfir sig í framleiðslu á 
samlokum, salötum og tilbúnum réttum. Vörur Dagnýjar eru seldar í 
öllum helstu matvöruverslunum landsins. Dagný & co er nýflutt í 
Flatahraun 27 í Hafnarfirði í húsnæði sem er sérsniðið að framleiðslu 
matvæla.  

Dagný & co is a food production company specialising in sandwiches, 
salads and ready meals. Our products are sold in all major 
supermarkets and stores in Iceland. Dagný & co recently moved to a 
specialised food production facilities in Flatahraun 27 in 
Hafnarfjörður.  

Nýherji er samstæða fyrirtækja í upplýsingatækni. Hjá móður félaginu starfa 270 manns en hjá samstæðunni um 470. 
Dótturfélög Nýherja eru TM Software, Tempo og Applicon á Íslandi og í Svíþjóð. Félagið er skráð í Kauphöll Íslands.

BORGARTÚNI 37 
SÍMI 569 7700 

WWW.NYHERJI.IS

Umsóknarfrestur er til og með 15. ágúst. Sótt er um starfið á vef Nýherja, nyherji.is/atvinna. 
Nánari upplýsingar veitir Dröfn Guðmundsdóttir, mannauðsstjóri, drofn.gudmundsdottir@nyherji.is
Allar umsóknir og fyrirspurnir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál og þeim svarað.

Ertu góður bílstjóri?

Hæfniskröfur:
>> Jákvæðni og framúrskarandi þjónustulund
>> Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
>> Almenn hreysti og reglusemi
>> Meirapróf er skilyrði
>> Reynsla af útakstri er kostur
>> Hreint sakavottorð skilyrði
>> Lyftarapróf er kostur

Helstu verkefni:
>> Útkeyrsla til viðskiptavina
>> Sækja vörur til flutningsaðila
>> Tiltekt á vörum og afhending
>> Umsjón sendibifreiðar

Við leitum að bílstjóra til að sinna útkeyrslu fyrir Nýherja. Bílstjórinn er hluti af 
sterku teymi starfsmanna vörulagers Nýherja. 

Leiðtogi og sölufulltrúar
Sagaz útgáfufélag tekur stórt skref online.

Við leitum að öflugum leiðtoga með markaðsmenntun og/eða mikla 
starfsreynslu á sviði sölu- og markaðsmála.

Viðkomandi aðila er ætlað að leiða fyrirtækið inn á nýjar brautir þar 
sem nýjasta tækni verður höfð að leiðarljósi í samstarfi við erlent 
hugbúnaðarfyrirtæki.

Við óskum einnig eftir sölufulltrúum til þess að taka þátt í þessari 
vegferð.

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á netfangið umsokn@sagaz.is 
fyrir 13. ágúst nk.
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STÖRF HJÁ 
GARÐABÆ
Álftanesskóli
 • Starfsmenn í hlutastarf í 
  tómstundaheimilið Frístund
 • Skólaliði
 
Garðaskóli
 • Frístundaleiðbeinandi í 
  félagsmiðstöðinni Garðalundi
 • Þroskaþjálfi
 
Hofsstaðaskóli
 • Umsjónarkennari
 
Leikskólinn Sunnuhvoll
 • Leikskólakennari/leiðbeinandi 
  í 75% starf
 
Leikskólinn Akrar
 • Leikskólakennari
 • Starfsmaður í sérkennslu
 
Krakkakot
 • Leikskólakennari
 
Bæjarskrifstofur
 • Þjónustufulltrúi

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

kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Leikskólakennari í leikskólann Álfatún

· Leikskólakennari eða þroskaþjálfi í   
 leikskólann Efstahjalla

· Leikskólakennari í leikskólann Efstahjalla

· Leikskólakennari í leikskólann Kópahvol

· Deildarstjóri í leikskólann Kópahvol

· Leikskólakennari í leikskólann Marbakka

· Leikskólakennari í hlutastarf í leikskólann   
 Marbakka

· Leikskólasérkennari í leikskólann Marbakka

· Deildarstjóri í leikskólann Núp

· Leikskólakennari í leikskólann Núp

Grunnskólar

· Sérkennari í Lindaskóla

· Skólaliðar í dægradvöl í Salaskóla

· Stærfræðikennari á unglingastigi í    
 Vatnsendaskóla

· Starfsmenn í dægradvöl í Kársnesskóla

· Umsjónarkennari í 6. bekk 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.

Matís leitar að drífandi og duglegum sérfræðingi til starfa á rannsóknastofu fyrirtækisins

Umsækjendur eru beðnir um að senda inn umsókn á heimasíðu Matís www.matis.is/atvinna.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Frekari upplýsingar veitir prófessor Guðmundur Óli Hreggviðsson, gudmundo@matis.is,
og í síma 422 5000.

Matís ohf. Vínlandsleið 12
113 Reykjavík

s. 422 5000
www.matis.is

Starfssvið
Starfið felst í rannsóknum byggðum á örverufræði og 
erfðatækni á rannsóknastofu Matís við Vínlandsleið 12, 
Reykjavík. Helstu verkefni eru uppsetning og framkvæmd 
örveru- og líftæknitilrauna, ásamt gagnaúrvinnslu. 
Starfshlutfall er 100% 

Hæfniskröfur  
• B.Sc gráða í líffræði, lífeindafræði eða skildum greinum. 

M.Sc. gráða eða reynsla innan fræðasviðsins er kostur
• Frumkvæði, sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Lipurð í mannlegum samskiptum
• Metnaður til að ná árangri í starfi
• Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst

Umsóknarfrestur er til og með 31. ágúst n.k.

Öflugur sérfræðingur

Heilsugæslan Miðbæ þjónar íbúum í póstnúmeri 
101 vestan Snorrabrautar og norðan Hringbrautar. 
Á stöðinni starfar fjölbreyttur og metnaðarfullur 
hópur heilbrigðisstarfsmanna. Þar ríkir léttur og 
góður starfsandi þar sem þjónusta við skjólstæðinga 
heilsugæslunnar er í miðdepli.

Helstu verkefni og ábyrgð
Starfið er fjölbreytt og felst í heilsugæsluhjúkrun með 
megináherslu á almenna móttöku á heilsugæslustöðinni. 
Viðkomandi mun jafnframt koma að öðrum þáttum 
heilsugæslunnar, svo sem skólaheilsugæslu, ung- og 
smábarnavernd. 

Hæfnikröfur
  Íslenskt hjúkrunarleyfi
  Framúrskarandi samskiptahæfni
  Faglegur metnaður og áhugi á að vinna með  
  börnum
  Sjálfstæði í starfi 
  Reynsla af heilsugæsluhjúkrun æskileg 
  Reynsla af og áhugi á teymisvinnu
  Reynsla af bráða- og slysamóttöku er kostur

Nánari upplýsingar
Jóhanna Eiríksdóttir johanna.eiriksdottir@heilsugaeslan.is, 
s. 585-2600 og 
Anna Ólafsdóttir anna.olafsdottir@heilsugaeslan.is, 
s. 585-2600.

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Stéttarfélag er Félag íslenskra 
hjúkrunarfræðinga. 

Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilsskrá. Jafnframt skal leggja fram staðfestar upplýsingar um menntun og staðfest 
afrit af opinberu starfsleyfi. Mat á hæfni umsækjenda byggist á innsendum gögnum og viðtölum við umsækjendur. Gögn sem 
ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast Svövu Þorkelsdóttur, mannauðsstjóra Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, Álfabakka 
16, 109 Reykjavík. 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). 

Ábyrgð  –  Fagmennska  –  Traust  –  Þjónusta  –  Framþróun

Hjúkrunarfræðingur við 
Heilsugæsluna Miðbæ 

Hjúkrunarfræðingur óskast til starfa við Heilsugæsluna 
Miðbæ. Um er að ræða 100% ótímabundið starf frá 1. sept. 
2016 eða eftir nánara samkomulagi.

Umsóknarfrestur er til og með 22. ágúst 2016.



Torfan Humarhúsið leitar eftir 
hressu og metnaðarfullu starfsfólki  

á rótgrónum og skemmtilegum  
stað í miðbæ Reykjavíkur

Lausar stöður:
Framreiðslumaður
Þjónusta í sal
Uppvask

Áhugasamir hafi samband  
við Ívar 697-9775, Johnny  
694-8993 eða á info@torfan.is

Aðstoðarfólk í eldhús / 
Kitchen assistants

 
Hraðlestin óskar eftir ábyrgum og 
metnaðarfullum einstaklingum til 

starfa í elhúsið á stöðum sínum 
fjórum. Um er að ræða fullt starf 

eða hlutastarf, dag- og kvöld-
vaktir. Reynsla af eldhússtörfum 

er æskileg. Enskukunnátta er 
skilyrði. Áhugasamir eru beðnir 

um að senda ferilskrá á 
starf@hradlestin.is

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Forstjóri Heilbrigðisst. Vestfjarða Velferðarráðuneytið Ísafjörður 201608/1039
Doktorsnemi í stofnfrumuranns. HÍ, Heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201608/1038
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Suðurlands Hveragerði 201608/1037
Framkvæmdastjóri Seðlabanki Íslands Reykjavík 201608/1036
Sérfræðingur í umhverfismati Skipulagsstofnun Reykjavík 201608/1035
Hjúkrunarfræðingar LSH, öldrunarlækn.deild Landakoti Reykjavík 201608/1034
Sjúkraliðar LSH, öldrunarlækn.deild Landakoti Reykjavík 201608/1033
Hjúkrunarfræðingur LSH, krabbameinslækningadeild Reykjavík 201608/1032
Geislafræðingar LSH, röntgendeild Reykjavík 201608/1031
Sérfræðingur í skylduskilum Landsbókasafn Ísl.-Háskólabókasafn Reykjavík 201608/1030
Sérfræðingur í skráningu Landsbókasafn Ísl.-Háskólabókasafn Reykjavík 201608/1029
Fjármálastjóri Samgöngustofa Reykjavík 201608/1028
Sérfræðingur á efnahagssviði Hagstofa Íslands Reykjavík 201608/1027
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Miðbæ Reykjavík 201608/1026
Náttúrufræðingur HÍ, Heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201608/1025
Stuðningsfulltrúi Menntaskólinn á Tröllaskaga Ólafsfjörður 201608/1024
Eftirlitsmaður, véla- og tækjaeftirl. Vinnueftirlitið Ísafjörður 201608/1023
Stuðningsfulltrúi Fjölbrautaskólinn við Ármúla Reykjavík 201608/1022
Lögreglumenn Lögreglustjórinn á Austurlandi Egilsstaðir 201608/1021
Fulltrúi í afgreiðslu Vinnueftirlitið Reykjavík 201608/1020

Rafvirkjar
Straumvirki ehf óskar að ráða rafvirkja  

eða rafvirkjanema til starfa.

Framtíðarvinna - næg verkefni framundan.  
Vinsamlega sendið umsókn og upplýsingar á netfangið 

straumvirki@simnet.is

Rekstrarstjóri viðhalds
Alcoa Fjarðaál leitar að sérfræðingi í starf rekstrarstjóra viðhalds. Í star�nu felst umsjón með öllu 
viðhaldi á viðkomandi framleiðslusvæði.

Ábyrgð og verkefni 
•    Yfirumsjón viðhalds á framleiðslusvæði

•    Að samþykkja verkpantanir

•    Forgangsröðun verkefna

•    Að halda utan um viðhaldskostnað

•    Tæknilegur stuðningur við iðnaðarmenn

Umsóknarfrestur er til og með mánudeginum 22. ágúst.
Skriflegri umsókn ásamt ferilskrá skal skilað á www.alcoa.is.
Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál og öllum 
umsóknum verður svarað.

Áhugasamir eru hva�ir til að afla sér frekari upplýsinga 
um starfið hjá Árna Páli Einarssyni í gegnum netfangið 
arni.einarsson@alcoa.com eða síma 470 7700.
Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um.

Menntun og hæfni

•    Verkfræði, tæknifræði eða önnur hagnýt menntun

•    A.m.k. fimm ára reynsla af viðhaldsmálum framleiðslufyrirtækja

•    Jákvæðni og atorkusemi

•    Frumkvæði og skipulagshæfni

•    Að vinna vel með öðrum

Alcoa Fjarðaál hefur stöðugar umbætur að leiðarljósi. Umhverfi, heilsa og öryggi eru forgangsmál. Mikið er lagt upp úr teymisvinnu, 
góðum aðbúnaði, öflugu félagsstarfi og stuðningi við samfélagið. Starfsmönnum bjóðast �ölbrey� tækifæri til starfsþróunar.
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Starfsfólk
óskast!
Við auglýsum eftir hressu og skemmtilegu
starfsfólki í vaktavinnu.

Við leitum að einstaklingum sem:

• hafa framúrskarandi þjónustulund
• eru stundvísir, reglusamir og geta unnið undir álagi
• hafa góða færni í mannlegum samskiptum
• hafa náð 18 ára aldri

Reynsla af öðrum þjónustu-
störfum er mikill kostur.
Áhugasamir sendi umsókn,
mynd og ferilskrá á
10-11.is/starfsumsokn.

585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

Áslandsskóli
»  Frístundaleiðbeinandi í frístundaheimili
»  Skólaliði
Blikaás
»  Framtíðarstörf á heimili fatlaðs fólks
Frístundaklúbburinn Kletturinn
»  Stuðningsfulltrúi
Fræðslu- og frístundaþjónusta
»  Sálfræðingur
Hraunvallaskóli
»  Baðvörður
»  Frístundaleiðbeinandi í frístundaheimili
»  Tómstundaleiðbeinandi í félagsmiðstöð
»  Umsjónarkennari á miðstigi
»  Umsjónarkennari á yngsta stigi
Húsið
»  Frístundaleiðbeinendur
»  Þroskaþjálfi
Hvaleyrarskóli
»  Umsjónarkennari á yngsta stigi
Leikskólinn Brekkuhvammur
»  Þroskaþjálfi
Leikskólinn Hlíðarberg
»  Deildarstjóri
»  Leikskólakennari
Leikskólinn Hvammur
»  Leikskólakennarar
Leikskólinn Hörðuvellir
»  Leikskólakennari
Leikskólinn Norðurberg
»  Leikskólakennari
»  Umsjón með eldhúsi
Leikskólinn Stekkjarás
»  Leikskólakennari
Leikskólinn Tjarnarás
»  Leikskólakennari
Setbergsskóli
»  Stuðningsfulltrúi í Berg
»  Tómstundaleiðbeinandi í félagsmiðstöð
»  Þroskaþjálfi í Berg
Steinahlíð
»  Starf á heimili fatlaðs fólks
Víðistaðaskóli
»  Baðvörður
»  Enskukennsla á unglingastigi
»  Frístundaleiðbeinandi í frístundaheimilið Álfakot
»  Skólaliðar
Öldutúnsskóli
»  Frístundaleiðbeinandi í frístundaheimili
»  Íslenskukennari
»  Tómstundaleiðbeinandi í félagsmiðstöð

Nánar á hafnar�ordur.is

hafnarfjordur.is

FYRIR RÉTTA EINSTAKLINGA
LAUS STÖRF

Birtingaráðgjafi – Media planner

ABS media, dótturfyrirtæki Íslensku auglýsinga-
stofunnar, óskar eftir birtingaráðgjafa. Háskólapróf 
og reynsla af birtingum á auglýsingastofu eða við 
fjölmiðil æskileg.

Umsókn sendist rafrænt á birtingar@islenska.is eigi 
síðar en 14. ágúst. Allar umsóknir eru trúnaðarmál.

Helstu verkefni eru:

– Birtingaráðgjöf, þar með talin ráðgjöf vegna  
   samfélagsmiðla.
– Gerð birtingaáætlana og eftirfylgni með þeim.
– Samskipti við viðskiptavini og birtingamiðla.
– Greining og úrvinnsla gagna í tengslum við 
    áætlanagerð.

Viltu vinna í lifandi og  
skapandi umhverfi?

    

VIÐ LEITUM AÐ FÓLKI Á ÖLLUM ALDRI TIL AÐ VERA 
PARTUR AF FJÖRUGRI OG ÖFLUGRI LIÐSHEILD HJÁ 
FLOTTU FYRIRTÆKI. ERUM VIÐ AÐ LEITA AÐ ÞÉR?

S4S hefur verið ì topp 5 yfir 
fyrirmyndarfyrirtæki hjà VR 
sìðustu 3 àr ì flokki stòrra fyrirtækja.

Við óskum eftir starfsmönnum 

í fullt starf og í hlutastarf.

Helstu verkefni 

Sala og þjónusta við viðskiptavini

Hæfniskröfur

• Reynsla af verslunar- og þjónustustarfi 

 er æskileg en ekki nauðsynleg 

• Góð almenn tölvukunnátta

• Framúrskarandi þjónustulund

• Færni í mannlegum samskiptum

• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

Umsóknir berist fyrir 12. ágúst

Skechers, Kringlunni: gunnar@s4s.is

Steinar Waage, Kringlunni: swk@s4s.is

Ecco, Kringlunni: ek@s4s.is 

Kaupfélagið, Smáralind: kfs@s4s.is

Skór.is, Kringlunni: skorkr@s4s.is

SKEMMTILEGU OG METNAÐARFULLU FÓLKI

S4S LEITAR AÐ

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi
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Auglýsum eftir Verkefnastjóra
Nóg af verkefnum.

Hæfniskröfur eru reynsla af verkefnastjórnun.   
Meistararéttindi eða tækninám er æskilegt.

Upplýsingar veitir Reynir í síma 696 0199.

www.thelaundromatcafe.com

GOTT FÓLK ÓSKAST

laundromatcafe@gmail.com fyrir 28.ágúst

Áhugasamir sendi ferilskrá og kynningarbréf á

BÆDI FULL STÖRF OG HLUTASTÖRF Í BODI.

VID Á LAUNDROMAT LEITUM AD HRESSU OG SKEMMTILEGU 
FÓLKI TIL AD BÆTAST VID Í GÓDA HÓPINN OKKAR; KOKKUM 

OG ADSTODARFÓLKI Í ELDHÚS, PJÓNUM OG KAFFIBARPJÓNUM.

- -
- - -

- I I-

- -

Starfsfólk
óskast!

Við óskum eftir hressu og harðduglegu starfsfólki í 60 til 100%

störf á veitingastöðum okkar við Hagasmára og Grjótháls. 

Ef þú ert 18 ára eða eldri og langar

að vinna á skemmtilegum vinnustað

með góðu fólki, sæktu þá endilega

um á 10-11.is/starfsumsokn og

mundu að láta ferilskrána fylgja með.

kopavogur.is

Kópavogsbær

Staða forstöðumanns 
við félagsmiðstöðina Dimmu er laus til umsóknar

Félagsmiðstöðin Dimma er staðsett í Vatnsendaskóla í Kópavogi. Félagsmiðstöðin er starfrækt 
fyrir börn á unglinga á aldrinum 10 til 15 ára (6. til 10. bekkur). Félagsmiðstöðin vinnur á vettvangi 
frítímans í nánu samstarfi við stjórnendur grunnskóla, foreldra og önnur frístundaúrræði í bænum. 
Leitað er að stjórnanda sem veitir faglega forystu og býr yfir hæfni til að skipuleggja krefjandi 
frístundastarf. Samskiptahæfni, sjálfstæði og góðir skipulagshæfileikar nauðsynlegir.

Menntunar- og hæfniskröfur

· Háskólamenntun á sviði félags- og tómstunda og/eða uppeldis- og menntunarfræða skilyrði

· Reynsla af störfum með börnum og/eða unglingum er skilyrði

· Reynsla af rekstri og stjórnun sem nýtist í starfi er æskileg

· Reynsla af verkefna- og viðburðastjórnun er æskileg

· Góð hæfni í mannlegum samskiptum

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. 
Konur jafnt sem karla eru hvattar til að sækja um starfið.

Bent er á að samkvæmt lögum þurfa umsækjendur að skila sakavottorði.

Umsóknarfrestur er til og með 20. ágúst 2016. 

Nánari upplýsingar veita Linda Udengaard, deildarstjóri frístunda- og forvarnadeildar, í gegnum netfangið 
linda@kopavogur.is og Arna Margrét Erlingsdóttir, verkefnastjóri í gegnum netfangið arnam@kopavogur.is, 
eða í síma 570-1500.

Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar, www.kopavogur.is 
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Fasteignasala – Sölufulltrúi
Óskað er eftir löggiltum fasteignasala eða löggildingarnema
til sölustarfa hjá traustri og öflugri fasteignasölu.

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

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

Bílaþvottastöðin Lindin ehf
Óskar eftir starfsmanni í fullt starf. Viðkomandi þarf að vera 
duglegur, stundvís, vandvirkur og með góða þjónustulund. 
Hreint sakavottorð og bílpróf skilyrði. Umsókn og ferilskrá 
sendist á robert@bilalindin.is

Viltu þú starfa í 
ævintýraferðamennsku? 
Mountaineers of Iceland 
leita eftir líflegum og öflugum liðsauka

VÉLVIRKI / BIFVÉLAVIRKI 
VERKSVIÐ
• Viðgerðir og viðhald á breyttum jeppum
• Viðgerðir og viðhald á vélsleðum
• Ástandskoðanir bíla og vélsleða

HÆFNISKRÖFUR
• Sveinspróf í vélvirkjun / bifvélavirkjun og eða 
   úrræðagóður aðili með reynslu af viðgerðum
• Þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
• Aukin ökuréttindi er kostur

LEIÐSÖGUMENN
LEITAÐ ER EFTIR:
- Starfsmönnum í fullt starf og hlutastarf sem öku- 
 og vélsleðaleiðsögumenn
- Bílaleiðsögumönnum, með aukin ökuréttindi, 
 í dagsferðir út frá Reykjavík
- Trukkabílstjóra til akstur með ferðamenn 
 út frá starfsstöðvum við Langjökul

HÆFNISKRÖFUR:
• Aukin ökuréttindi
• Þekking á landi og þjóð
• Góð enskukunnátta
• Þjónustulund og hæfni í mannlegum samkiptum

Í boði er spennandi starf hjá framsæknu og traustu 
fyrirtæki sem starfar í ævintýraferðamennsku.
Umsóknir og frekari upplýsingar: 
atvinna@mountaineers.is  
Frekari upplýsingar veitir Bjarný 5809900 
á skrifstofutíma

www.mountaineers.is

MARKAÐS- OG 
SÖLUFULLTRÚI
Medico ehf. leitar að öflugum og sjálfstæðum markaðs- og sölu-
fulltrúa. Viðkomandi mun sjá um markaðssetningu á heimsþekktum 
snyrtivörumerkjum, fæðubótarefnum og ýmsum heilsuvörum.

Starfssvið:
• Gerð sölu- og markaðsáætlana og eftirfylgni.
• Samskipti við erlenda birgja fyrirtækisins varðandi markaðsmál 

og þjálfun starfsfólks í kynningum.
• Samskipti við fjölmiðla og viðskiptavini fyrirtækisins varðandi 

markaðsmál og kynningar í verslunum.
• Gerð kynningar- og fræðsluefnis.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun í markaðsfræði, viðskiptafræði eða sambærileg 

menntun sem nýtist í starfi er skilyrði.
• Starfsreynsla á sviði markaðsmála er skilyrði.
• Góð íslensku- og enskukunnátta.
• Brennandi áhugi á sölu og markaðsmálum.
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð eru skilyrði.

Umsóknir óskast sendar á medico@medico.is  
fyrir 12. ágúst n.k.

Medico ehf. heildverslun var stofnuð árið 1985 og á yfir 30 ára 
farsæla sögu að baki. Fyrirtækið sérhæfir sig í sölu á snyrtivörum, 
apóteksvörum og ýmsum öðrum vörum heilsuvörum.

MEDICO ehf | Akralind 3 | 201 Kópavogi | www. medico.is

Skóla- og frístundasvið

Laus staða við Dalskóla

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

Laust er til umsóknar starf stærðfræðikennara í 7. – 10 bekk.

Umsóknarfrestur er til 17. ágúst 2016.

Sótt er um starfið á vef Reykjavíkurborgar, reykjavik.is, undir „Laus störf“ 
og þar má jafnframt sjá nánari upplýsingar um starfið.

Nánari upplýsingar um starfið veitir einnig Hildur Jóhannesdóttir, skóla-
stjóri, í síma 4117860 og í tölvupósti hildur.johannesdottir@reykjavik.is

Dalskóli er samrekinn leik-, grunn- og frístundaskóli með um 300 börnum á 
leik- og grunnskólaaldri og 55 starfsmönnum. Í skólanum er lögð áhersla á 
sveigjanlega starfshætti og samvinnu. Í skólanum ríkir viðhorf virðingar fyrir 
einstaklingnum og sérkennum hans. Í Dalskóla er mikið um þemabundið 
smiðju starf í samfélags- og náttúrugreinum auk samvinnu kennara. Í unglinga-
deild er verið að þróa faggreinakennslu og þverfagleg samvinnuverkefni í anda 
aðalnámskrár. Í skólanum er lögð áhersla á lifandi, skemmtilegt og skapandi 
skólastarf. Skólinn starfar eftir hugmyndafræðinni um jákvæðan aga.

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

ERT ÞÚ MATGÆÐINGUR?? 
Við erum að leita af starfskröftum í fullt starf og 
hlutastarf í verslun og eldhús.  

Hæfniskröfur:
- 19 ára +
- Þjónustulund og góð samskiptahæfni
- Sjálfstæð vinnubrögð
- Áhugi á mat og matseld

Umsókn um starf ásamt ferilskrá sendist á  
kjotogfiskur@kjotogfiskur.is

Starfsmaður í birgðastöð
Guðmundur Arason ehf. sem er innflutningsfyrirtæki á járni 
og stáli, óskar eftir afgreiðslumanni í birgðastöð fyrirtækis-
ins að Skútuvogi 4, Reykjavík.

Starfssvið:
• Almenn lagerstörf
• Móttaka á vörum
• Samantekt pantana
• Önnur tilfallandi verkefni á lager

Hæfniskröfur:
• Lyftarapróf
• Góð íslenskukunnátta
• Sjálfstæði í vinnubrögðum og frumkvæði
• Stundvísi og almenn reglusemi
• Líkamleg hreysti þar sem um þungavörur er að ræða

Viðkomandi þarf helst að geta hafið störf sem fyrst og vera 
orðinn 20 ára

Umsóknir berist á netfangið anna@ga.is ásamt ferilskrá 
og mynd.



Sérfræðingur 
á sviði nýsköpunar
Við leitum að skapandi og kraftmiklum einstaklingi 
með brennandi áhuga og reynslu af fjarskiptum og 
nýsköpun. Hjá Vodafone er mikil áhersla lögð á samstarf 
við nýsköpunarfyrirtæki þar sem unnið er að því að þróa 
nýjar lausnir fyrir viðskiptavini félagsins. Starfið snýst um 
að leiða þróunarverkefni Vodafone á þessu sviði ásamt því 
að vera í miklum samskiptum við mismunandi 
samstarfsaðila á sviði nýsköpunar.

Umsóknarfrestur er til og með 12. ágúst nk.
Nánari upplýsingar á vodafone.is/storf

Vodafone
Við tengjum þig

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



| AtvinnA | 6. ágúst 2016  LAUGARDAGUR32

GÆÐASTJÓRI
(QUALITY & COMPLIANCE MANAGER)

Norðurflug leitar eftir góðum liðsauka. Umsækjendur þurfa að hafa reynslu af sambærilegum störfum,
lipurð í mannlegum samskiptum og mikinn metnað fyrir starfinu. 
Um hlutastarf er að ræða.

Helstu verkefni:

 Umsjón og eftirlit með gæðakerfi fyrirtækisins
 Skipulagning, framkvæmd og umsjón úttekta á starfssemi fyrirtækisins
 Umsjón og uppfærsla á rekstrar handbókum fyrirtæksins
 Aðstoð við túlkun og innleiðingu reglugerða í flugrekstur fyrirtækisins

Hæfniskröfur:

 Menntun sem nýtist í starfi æskileg
 Að minnsta kosti tveggja ára reynsla í sambærulegu starfi nauðsyn
 Þekking á íslenskum flugreglum, EASA Air Operations og Part-M reglugerðum
 Góð tölvukunnátta
 Gott vald á Íslensku og ensku í rituðu og töluðu máli
 Sjálfstæð og öguð vinnubrögð

Umsóknarfrestur er til og með 15. Ágúst 2016. Umsókn um starfið þarf að fylgja kynningarbréf ásamt 
ferilskrá, þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni viðkomandi í starfið. 
Umsóknir sendist á boh@nordurflug.is. Nánari upplýsingar veitir Birgir Ómar Haraldsson, framkvæmdarstjóri.

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

Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:

AURORA SEAFOOD

Pilnie poszukujemy dwóch mężczyzn do pracy w 
fabryce rybnej w Borgarnes.
Zapewniamy darmowe zakwaterowanie i bezpłatny 
internet.
Prosimy o wysłanie zgłoszeń w postaci CV na adres 
mailowy:
asgeir@auroraseafood.is

Reykjalundur, endurhæfingarmiðstöð SÍBS.  
 Sími 585 2000 – www.reykjalundur.is

Iðjuþjálfun 
sviðsstjóri iðjuþjálfa á 

tauga- og hæfingarsviði
Laus er til umsóknar afleysingarstaða sviðsstjóra á tauga- 
og hæfingarsviði.  Um er að ræða 95% stöðu.  

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 1.nóvember 2012 
eða samkvæmt nánara samkomulagi. Sviðsstjóri ber ábyrgð á 
skipulagi, þróun og framkvæmd iðjuþjálfunar á sviðinu. 
Á Reykjalundi er unnið í þverfaglegri  teymisvinnu þar sem 
áhersla er lögð á skjólstæðingsmiðaða nálgun og heildræna 
sýn. Krafist er frumkvæðis, sjálfstæðis í vinnubrögðum, skipu-
lagshæfileika og góðrar hæfni í mannlegum samskiptum. 
Þetta er kjörið tækifæri fyrir iðjuþjálfa að starfa með hæfu og 
metnaðarfullu fólki sem vinnur saman í öflugri teymisvinnu að 
því að auka færni og lífsgæði einstaklinga með skerðingu vegna 
taugasjúkdóma og fötlunar.

Hæfnikröfur: Próf í iðjuþjálfun frá skóla viðurkenndum af 
Heimssamtökum iðjuþjálfa (WFOT) og með íslenskt starfsleyfi 
og löggildingu. Æskilegt er að sviðsstjóri hafi að lágmarki  
þriggja ára starfsreynslu.

Launakjör samkvæmt kjarasamningi Iðjuþjálfafélags Íslands og 
fjármálaráðherra auk stofnanasamnings Iðjuþjálfafélags Íslands 
og Reykjalundar.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigríður Jónsdóttir  
aðstoðarforstöðuiðjuþjálfi   í síma 585-2154,  
netfang;  siggaj@reykjalundur.is 
Umsóknarfrestur er til 5.október 2012
Umsóknareyðublað og upplýsingar um Reykjalund má finna á 
heimasíðunni  www.reykjalundur.is
Reykjalundur, endurhæfingarmiðstöð SÍBS. Sími 585 2000 – 
www.reykjalundur.is

Starfsmaður í mötuneyti
Við leitum að stundvísum, samviskusömum og þjónustulunduðum 
starfsmanni í 100% starf í mötuneyti okkar. Unnið er alla virka 
daga, aðra vikuna frá kl. 8-16 og hina frá kl. 12-20. Á föstudögum er 
unnið frá kl. 7-14. 

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst og um framtíðarstarf 
er að ræða. 

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi Eflingar og fjármála-
ráðherra auk stofnanasamnings milli Eflingar og Reykjalundar.

Umsóknarfrestur er til 20. ágúst 2016

Nánari upplýsingar gefur Guðbjörg Gunnarsdóttir, mannauðsstjóri í 
síma 585 2143 gudbjorg@reykjalundur.is

Umsóknareyðublað og upplýsingar um Reykjalund má finna á 
heimasíðunni www.reykjalundur.is



| AtvinnA | LAUGARDAGUR  6. ágúst 2016 33

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

ÞINGVELLIR – HAKIÐ 
GESTASTOFA, STÆKKUN 

ÚTBOÐ NR. 20248 - Framkvæmdasýsla ríkisins, f.h. 
forsætisráðuneytisins, óskar eftir tilboðum í framkvæmdir 
við byggingu 1.057 m² gestastofu á Hakinu við Þingvöll. 

Helstu magntölur eru: 
Mótafletir   2.600 m²
Steinsteypa   450 m³
Tvöfaldur asfaltpappi   1.000 m²
Torf á þök   660 m²
Gröftur fyrir húsi   1.700 m³
Losun klappar   1.500 m³

Verkinu skal vera að fullu lokið eigi síðar en 3. september 
2017. Útboðsgögnin verða aðgengileg á vef Ríkiskaupa 
www.rikiskaup.is frá og með þriðjudeginum 19. júlí 2016. 
Fyrirspurnarfrestur er til 17. ágúst. Tilboðin verða opnuð 
hjá Ríkiskaupum 24. ágúst 2016 að viðstöddum þeim 
bjóðendum sem þess óska. 

FRAMKVÆMDASÝSLA RÍKISINS 

__________ Útboð ___________

Faxaflóahafnir sf. óska eftir tilboðum í verkið: 

Vogabakki 
Yfirborðsfrágangur 2016 

Verkið felst í yfirborðsfrágangi á 70 m breiðu og 
145 m löngu baksvæði Faxaflóahafna við Vogabakka 
inni á athafnasvæði Samskipa. Skafa skal núverandi 
yfirborð og setja í réttar hæðir. Púkkmulningi/ 
biksmygið púkk skal síðan lagt yfir og svæðið 
malbikað. Verktaki skal einnig annast jarðvinnu 
lagna og leggja fráveitu- og vatnsveitulagnir. 

Umfang verks: 
 Malbikun, 6 cm þykkt                  10.350 m2

 Púkkmulningur, breytileg þykkt   13.350 m2

 Fráveitulagnir, Ø250 ST                  420 m 
 Fráveitubrunnar                                   8 stk 
 Niðurföll                                             22 stk 
 Vatnsveitulagnir, PEH 200                64 m 
 Vatnsveitulagnir, PEH 32                130 m 

Útboðsgögnin verða afhent hjá Hnit verkfræðistofu 
h.f., Háaleitisbraut 58-60, 108 Reykjavík frá og með 
þriðjudeginum 9. ágúst n.k. 

Tilboðum skal skila til Skrifstofu Faxaflóahafna sf. , 
Tryggvagötu 17, 101 Reykjavík fyrir klukkan 11:00, 
mánudaginn 22. ágúst 2016. Tilboð verða opnuð á 
sama stað og tíma.

Verklok eru 21. október 2016. 

ÓSKAST TIL LEIGU

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

VELFERÐARRÁÐUNEYTIÐ 
HÚSNÆÐI ÓSKAST TIL LEIGU

20392 - Ríkiskaup f.h. ríkissjóðs óska eftir að taka á leigu skrifstofu- 
húsnæði fyrir velferðarráðuneytið. Umsjónaraðili er Framkvæmda- 
sýsla ríkisins. 

Miðað er við að húsnæðið verði tekið á langtímaleigu til 10 ára, 
fullbúið til notkunar, án lauss búnaðar. Gerð er krafa um góða 
staðsetningu, á miðborgarsvæði höfuðborgarinnar eða næsta 
nágrenni þess,  einnig um gott aðgengi og næg bílastæði. 

Húsrýmisþörf velferðarráðuneytisins er áætluð um 2.250 fermetrar 
(brúttó) og er um hefðbundið skrifstofuhúsnæði að ræða. 

Frekari upplýsingar um þær kröfur sem húsnæðið verður að  
uppfylla verða aðgengilegar á heimasíðu Ríkiskaupa  
www.rikiskaup.is  þriðjudaginn, 26. júlí 2016.

Við mat á hagkvæmni tilboða verður m.a. tekið tillit til leiguverðs, 
stærð húss og skipulag þess út frá fyrirhugaðri starfsemi, öryggis, 
afhendingatíma, staðsetningu, aðkomu og bílastæðum.

Fyrirspurnir varðandi verkefni 20392 skulu sendar á netfangið 
www.utbod@rikiskaup.is og verða svör birt á vef Ríkiskaupa. 

Fyrirspurnarfrestur rennur út 16. ágúst 2016 en svarfrestur er til og 
með 19. ágúst 2016. 

Leigutilboðum þar sem fram kemur stærð, ástand og staðsetning 
húsnæðis, ásamt leiguverði, skal skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7, 
105 Reykjavík, eigi síðar en kl. 12:00 þriðjudaginn 23. ágúst 2016.

Merkja skal tilboðin; nr. 20392 – Leiga á húsnæði fyrir velferðar-
ráðuneytið.

Leiga á grundvelli þessarar auglýsingar er undanskilin lögum um 
opinber innkaup nr. 84/2007, sbr.  a. lið 1. mgr. 6a. gr.
 
Gögn sem fylgja skulu tilboði þurfa m.a. að innihalda eftirfarandi 
upplýsingar um: 

•         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
•         Önnur atriði eftir tegund verkefnis
 
Sjá þessa og aðrar útboðstilkynningar á utbodsvefur.is

GRINDAVÍKURBÆR 

GRINDAVÍKURBÆR 

Forval-Byggingarverktakar
Grindavíkurbær óskar eftir áhugasömum verktökum til að 
taka þátt í forvali vegna lokaðs útboðs á verkið „Sundlaug 
Grindavíkur, utanhússbreytingar“ 

Lauslegt yfirlit yfir verkið:
Endurbætur á suðurhluta sundlaugar Grindavíkur sem 
staðsett er á Austurvegi 1, Grindavík. 

Um er að ræða endurbætur á gluggakerfi, sem skal endurnýja 
með blöndu af álglerkerfi og polycarbonate plötum. Vind
grindur eru festar á stálsúlur fyrir framan álgluggakerfið. 

Helstu verkþættir eru:
•	 Rif	og	förgun	á	ál	tré	glerkerfis,	hluta	þakkants,	 
 gólfefna, hurða og skjólveggja.
•	 Uppbygging:	uppsetning	á	ál	glerkerfi,	 
 polycarbonate plötum, vindgrindum, skjólveggjum,  
 endurnýjun á þakkanti og málun.

Helstu magntölur uppbyggingar eru:
•	 Álgluggakerfi	 92	m²
•	 Polycarbonate	 92	m²
•	 Vindgrindur	 160	m²
•	 Þakkantur	 25	m²

Allt að 4 verktökum sem uppfylla tiltekin skilyrði verður 
boðin þátttaka í útboðinu.

Óskað er eftir verktökum með reynslu af álgluggakerfum.

Einnig	er	óskað	eftir	yfirliti	um	2	sambærileg	verk	sem	
verktaki hefur unnið.

Gluggakerfið er lagt til af verkkaupa.

Verkinu skal að fullu lokið þann 1. desember 2016

Áhugasamir	sæki	um	forvalsgögn	á	netfanginu	 
armann@grindavík.is og gefa upp nafn fyrirtækis og upp
lýsingar um tengilið. Gögn verða send út á rafrænu formi frá 
og	með	mánudeginum	8.	ágúst	2016.

Forvalsgögnum skal skilað inn eigi síðar en miðvikudaginn 
10.	ágúst	2016,	kl.	15:00.

Auglýsing um próf  
til viðurkenningar bókara

Með vísan til laga nr. 145/1994 um bókhald, er 
fyrirhugað að halda próf til viðurkenningar bókara 
2016 sem hér segir:

• Prófhluti I: Reikningshald 13. október 2016 
	 –	prófið	hefst	kl.	13	og	stendur	til	kl.	16.
• Prófhluti II: Skattskil og upplýsingatækni 
	 24.	nóvember	2016	–	prófið	hefst	kl.	13	og	stendur	

til kl. 16.
• Prófhluti III: Raunhæft verkefni 10. desember 
2016	–	prófið	hefst	kl.	12	og	stendur	til	kl.	17.

Um efnissvið prófanna vísast til 3. gr. reglugerðar 
nr. 686/2015 um próf til viðurkenningar bókara og 
prófefnislýsingu sem birt er á heimasíðu atvinnu-
vega- og nýsköpunarráðuneytisins www.anr.is.

Próftökugjald fyrir hvert próf er kr. 29.000.

Próftökugjöld skal greiða í síðasta lagi fjórum vikum 
fyrir hvern auglýstan prófdag.  Við skráningu skal 
staðfest að fullnægt sé skilyrðum 43. gr. laga nr. 
145/1994	um	að	próftökumaður	sé	lögráða	og	hafi	
forræði	á	búi	sínu	(að	búið	hafi	ekki	verið	tekið	til	
gjaldþrotaskipta).  

Væntanlegir prófmenn skulu skrá sig til prófs á 
heimasíðu atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins 
www.anr.is – www.atvinnuvegaraduneyti.is/verkefni/
malaflokkar/	vidurkenndir-bokarar/

Reykjavík, 5. ágúst 2016
Prófnefnd viðurkenndra bókara



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 20277  
Útboð á færsluhirðingu  

fyrir ÁTVR
Ríkiskaup, fyrir hönd Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins 
(ÁTVR) 410169-4369, óska eftir tilboðum í færsluhirðingu á 
eftirfarandi debet- og kreditkortum:

Visa electron, Maestro, Visa, Master/Eurocard

Ekki er heimilt að bjóða í einstakar ofangreindar korta- 
tegundir. Einnig óskar ÁTVR eftir tilboðum í önnur kort  
sem eru samþykkt og er valkvætt að bjóða í.  
Þau kort eru American Express, JCB og Union Pay. 
Nánari lýsing á umfangi og þjónustu er að finna í útboðs-
gögnum sem verða aðgengileg á vefsíðu Ríkiskaupa í sl. 
miðvikudaginn 10. ágúst nk.

Sjá þessa og aðrar útboðstilkynningar á utbodsvefur.is

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.

Eignarlóð í Grímnes- og Grafningshreppi

Sumarhúsalóð við Jónslaut nr. 1, Grímsnes- og Grafning-
shreppi. Lóðin er eignarlóð, 10.000,0 fm. að stærð. Aðkoma 
að lóðinni er frá Grafningsvegi 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.

Eignarlóðir við Þingvallavatn

7.400 fermetra eignarlóðir niður við Þingvallavatn
Höfum fengið til sölumeðferðar tvær 7.400 fm. samliggjandi 
vatnslóðir á einstökum stað alveg niður við Þingvallavatn í 
landi Villingavatns, samtals 1,48 hektarar að stærð. 
Skv. nýju deiliskipulagi má byggja allt að 223ja fermetra hús 
á hvorri lóð, þar af allt að 40 fermetra bílskúr/bátaskýli. Frá 
lóðunum nýtur óhindraðs útsýnis yfir Þingvallavatn og til 
fjalla.

Sturlureykir - Borgarfirði

Sturlu-Reyki 1 í Borgarfirði.  1/15 hluta jarðarinnar Sturlu-
Reykir 1, sem er 200 ha. afgirt lögbýli og séreignarhluta uppá 
0.52 ha. fyrir sumarbústað.  Lóðin er nr. 11. Jörðin er í 95 km. 
fjarlægð frá Reykjavík, á milli Reykholts og Kleppjárnsreykja, 
rétt við Deildartunguhver. Á jörðinni eru heimilaðar 15 sumar-
bústaðalóðir ( 12 eru byggðar) og er staðsetning sumarhúsa 
skipulögð þannig að hver lóð hefur mikið næði. Auk þess eiga 
allir sameigendur „gamla bæinn“ fullbúið, mikið endurnýjað, 
tveggja hæða steinhús, sem nýtt er af eigendum eftir skráðum 
reglum og samkomulagi. 
Verð 18,9 millj.

ÚTBOÐ
Skarðshlíð 1. áfangi

Útboðsgögn verða seld hjá umhver
s- og skipulags- 
þjónustu Hafnar�arðarbæjar, Norðurhellu 2, frá og með 
þriðjudegi 26. júlí 2016. Verð kr. 5.000.-

Tilboð verða opnuð á sama stað, mánudaginn 15. ágúst 
2016, kl. 11:00. 
 
Helstu magntölur eru:

Uppúrtekt úr götum og stéttum    1.870 m3
Hreinsun y
rborðs í núverandi götum   5.165 m2 
Upphækkun núverandi brunna        24 stk.
Upphækkun núverandi niðurfalla             30 stk.
Snjóbræðslulagnir      920 m
Lagnaskurðir fyrir veitur     450 m
Neðra burðarlag    1.240 m3
Efri burðarlög   5.950 m2
Malbikun      5.810 m2

Verklok eru 1. nóvember 2016

Hafnar�arðarbær óskar eftir tilboðum í gatnagerð og 
lokafrágang núverandi gatna í Skarðshlíð 1. áfanga vegna 
breytts skipulags í hver
nu, ásamt breytingum á frá- 

veitulögnum, neysluvatnslögnum og lögnum veitna. 

585 5500
hafnarfjordur.is

HAFNARFJARÐARBÆR
OPIÐ FRÁ KL. 8.00 – 16.00 
ALLA VIRKA DAGA

kopavogur.is

ÚTBOÐ
Ferðaþjónusta fatlaðra

2016 – 2021
Kópavogsbær óskar eftir tilboðum í akstur með 
fatlaða einstaklinga búsetta í Kópavogi. 

Verkið felst í móttöku ferða beiðna, skipulagningu 
ferða og akstri farþega milli áfangastaða á höfuð
borgarsvæðinu. Útboðið er auglýst á Evrópska 
efnahagssvæðinu.

Helstu magntölur eru:

	 •	Fjöldi	ferða	 55.000	ferðir/ári

Samningstíminn er 5 ár frá 1. desember 2016 með 
heimildarákvæði um framlengingu um 2 ár.

Útboðsgögn verða seld á kr. 5.000  í þjónustuveri 
Kópavogsbæjar, Fannborg 2, 1. hæð, frá og með 
þriðjudeginum 9. ágúst nk.

Tilboðum skal skila á sama stað þriðjudaginn  
30. ágúst 2016 fyrir kl. 11:00 og verða þau þá opnuð 
í viðurvist þeirra bjóðenda er þar mæta.

kopavogur.is

ÚTBOÐ
Ræstingar í sundlaugum

Kópavogsbær óskar eftir tilboðum í ræstingar í 
sundlaugum í Kópavogi. 

Verkið felst í annarsvegar ræstingum í Sundlaug 
Kópavogs og hins vegar ræstingum í sundlauginni 
Versölum í Kópavogi. Um er að ræða samfelldar og 
reglubundnar ræstingar samkvæmt lýsingu. Boðið 
verður uppá vetvangs skoðun 16. ágúst 2016 kl. 
10:00 í Versölum og kl.11:00 í Sundlaug Kópavogs.

Helstu magntölur eru:

	 •	Gólffletir	Sundlaug	Kópavogs	 1.596	m²	

	 •	Gólffletir	Versalir	sundlaug	 1.155	m²

Samningstíminn er frá 1.október 2016 til 30. septem
ber 2021.

Útboðsgögn verða seld á kr. 5.000 í þjónustuveri 
Kópavogsbæjar, Fannborg 2, 1. hæð frá og með 
þriðjudeginum 6. ágúst 2016.

Tilboðum skal skila á sama stað þriðjudaginn  
23. ágúst fyrir kl. kl. 11:00 og verða þau þá opnuð  
í viðurvist þeirra bjóðenda er þar mæta. 

Bæjarsjóður Kópavogs.

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir

Jórunn Skúladóttir
löggiltur fasteignasali

sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

OPIÐ HÚS 
mánudaginn 8.ágúst kl.17:30-18:00

 48,9 millj.Verð:

Einstök íbúð að stærð 148,3 m²

Þrjú svefnherbergi,  
eitt þeirra mjög rúmgott

Gott eldhús opið inn í stofu

Mjög rúmgott baðherbergi 

Fallegir boga gluggar sem setja mikinn 
svip á eignina

Básbryggja 15
íbúð 301

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir

Jórunn Skúladóttir
löggiltur fasteignasali

sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

OPIÐ HÚS 
þriðjudaginn 9.ágúst kl.17:30-18:00

 59,9 millj.Verð:

Efri sérhæð, mikil lofthæð, 
tvennar svalir

Skráð hjá FMR 162,8 m²,  
þar af er íbúðin 135,6 m²

Bílskúr að stærð 27,2 m²

Glæsilegt sjávarútsýni

Nokkrir metrar skilja á milli 
lóðar og sjávarmáls

Sunnubraut 50
efri sérhæð með bílskúr

 Útboð á framkvæmdum vegna  
rennibrauta og heitra potta á svæði 

Sundlaugar Akureyrar. 

Fasteignir Akureyrar óska eftir tilboðum eftirfarandir verkþætti: 
• Jarðvinnu 
• Steypusögun 
• Burðarvirki 
• Lagnir 
• Raflagnir 
• Loftræstilagnir 

Útboðsgögn verða tilbúin til afhendingar á rafrænu formi frá 
og með 25. júlí 2016 í gegnum netfangið dora@akureyri.is.

Kynningarfundur og vettvangsskoðun verður miðvikudaginn 
10. ágúst 2016 kl. 13.00. Kynningarfundurinn verður haldinn 
í bæjarstjórnarsal Ráðhúss Akureyrarbæjar, Geislagötu 9, 
4. hæð og í framhaldinu gefst bjóðendum kostur á að skoða 
aðstæður á verkstað. 

Tilboðum skal skila fyrir kl. 10.00 þriðjudaginn 23.ágúst 2016 
til Fasteigna Akureyrarbæjar Geislagötu 9, 4. hæð, 600 Akur-
eyri og verða tilboðin opnuð á sama tíma að viðstöddum þeim 
bjóðendum sem þess óska. 

Fasteignir Akureyrarbæjar áskilja sér þann rétt að taka 
hvaða tilboði sem er eða hafna öllum.

Til leigu
Laxdalshús á Akureyri

Laxdalshús er elsta 
hús bæjarins, byggt 
1795. Akureyrarbær 
eignaðist húsið 1942. 
Það var friðað árið 
1978 og endurbyggt 
í upphaflega mynd. 
Laxdalshús er af 
svokallaðri dansk-
íslenskri húsagerð eins og fyrstu húsin sem byggð voru á 
Akureyri. Húsið var reist sem íbúðarhús en hefur þjónað 
hlutverki veitingareksturs, skrifstofuhúsnæðis og sýninga-
halds undanfarin ár. Stærð hússins er 134 m²  og við það 
stendur 18 m²  skúr. 

Áhugasamir skili hugmyndum sínum um notkun á húsinu  
til Fasteigna Akureyrarbæjar í Ráðhúsinu að Geislagötu 9,  
4. hæð fyrir 14. janúar 2015.  

Nánari upplýsingar í síma 460 1128 
eða í gegnum netfangið dora@akureyri.is



Skjólbraut 11A
200 KÓPAVOGUR

Falleg efri sérhæð, 124,9fm, ásamt bílskúr, 
24,4fm. Þrjú svefnherbergi, fallegt eldhús, 
fallegt útsýni og frábær staðsetning.  
Allir velkomnir í opið hús.

STÆRÐ: 149,3 fm SÉRHÆÐ     HERB: 4

46.900.000
Heyrumst
Kristján   696 1122
Löggiltur fasteignasali

Drápuhlíð 26
105 REYKJAVÍK

Góð 112 fm hæð ásamt bílskúr 39,2 fm samtals 
151,2 fm. Þrjú svefnherbergi eru í íbúðinni og 
góðir leigumöguleikar eru í bílskúrnum. Allir 
velkomnir

STÆRÐ: 151,2 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

49.900.000
Heyrumst
Kristján   696 1122
Löggiltur fasteignasali

Kelduhvammur 9
220 HAFNARFJÖRÐUR

Virkilega góð sérhæð í grónu hverfi í Hafnarfirði 
með rúmgóðum bílskúr.  
Sér inngangur, stór stofa með suðursvölum,  
endurnýjað eldhús og bað. 

STÆRÐ: 155,5 fm SÉRHÆÐ       HERB: 4

40.900.000
Heyrumst
Ólafur   822 8283
Löggiltur fasteignasali

Snorrabraut 73
105 REYKJAVÍK

Virkilega góð sérhæð, miðsvæðis í höfðuborginni. 2 

svefnherbergi og tvær stofur, auðvelt að breyta í  

3 svefnherbergi. Íbúðin öll hin snyrtilegasta. Hús í góðu 

ástandi. Laus við kaupsamning.

STÆRÐ: 93,9 fm HÆÐ        HERB: 4

39.300.000
Heyrumst
Ólafur   822 8283
Löggiltur fasteignasali

Miðleiti 7
103 REYKJAVÍK

Falleg og mikið endurnýjuð íbúð í húsi fyrir 60 
ára og eldri. Sérsmíðaðar innréttingar, fallegt 
útsýni og bílastæði í bílageymslu. Starfandi 
húsvörður í húsinu.

STÆRÐ: 114,5 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

54.900.000
Heyrumst
Kristján   696 1122
Löggiltur fasteignasali

Mánatún 7-17
105 REYKJAVÍK

NÝJAR ÍBÚÐIR 
Glæsilegar, vel skipulagðar og bjartar 3-4 ja 
herbergja íbúðir í fallegu húsi við Mánatún.
Öllum íbúðum fylgir stæði í bílageymslu.  
Sérlega vandaður frágangur og fallegar inn- 
réttingar, tvennar svalir í flestum íbúðum.

Frekari upplýsingar veita:
Gunnar Valsson s: 699 3702
Kristín Skjaldardóttir s: 824 4031
Lára Þyri Eggertsdóttir s: 899 3335

STÆRÐ: 111-183 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3-4

52,3 - 82,9M
Heyrumst
Gunnar    699 3702
Aðstoðarmaður fasteignasala

Bólstaðarhlíð 60
105 REYKJAVÍK

Glæsileg, mikið endurnýjuð og mjög björt 4ra 
herberja íbúð á efstu hæð með bílskúr og tven-
num svölum. Bílskúrinn er 22,8fm og sérstæður.

STÆRÐ: 138,4 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

42.900.000
Heyrumst
Venni   699 7372
Aðstoðarmaður fasteignasala

Rauðarárstígur 38
105 REYKJAVÍK

Skemmtileg 3ja herbergja íbúð á fyrstu hæð. 
Þak endurbætt og hægt að fá ástandsskýrslu 
frá sölumanni fasteignasölunnar.

STÆRÐ: 60 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

27.900.000
Heyrumst
Venni   699 7372
Aðstoðarmaður fasteignasala

OPIÐ HÚS    8. ágúst 17:30 – 18:00 OPIÐ HÚS    8. ágúst 18:30-19:00

OPIÐ HÚS    9. ágúst 17:00-17:30

OPIÐ HÚS    8. ágúst 17:00-17:30 OPIÐ HÚS    7. ágúst 17:00-17:30

OPIÐ HÚS    8. ágúst 17:00-17:30

OPIÐ HÚS    7. ágúst 17:30 – 18:00 OPIÐ HÚS    8. ágúst 19:30 – 20:00

Skjólbraut 11A
200 KÓPAVOGUR

Falleg efri sérhæð, 124,9fm, ásamt bílskúr, 
24,4fm. Þrjú svefnherbergi, fallegt eldhús, 
fallegt útsýni og frábær staðsetning.  
Allir velkomnir í opið hús.

STÆRÐ: 149,3 fm SÉRHÆÐ     HERB: 4

46.900.000
Heyrumst
Kristján   696 1122
Löggiltur fasteignasali

Drápuhlíð 26
105 REYKJAVÍK

Góð 112 fm hæð ásamt bílskúr 39,2 fm samtals 
151,2 fm. Þrjú svefnherbergi eru í íbúðinni og 
góðir leigumöguleikar eru í bílskúrnum. Allir 
velkomnir

STÆRÐ: 151,2 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

49.900.000
Heyrumst
Kristján   696 1122
Löggiltur fasteignasali

Kelduhvammur 9
220 HAFNARFJÖRÐUR

Virkilega góð sérhæð í grónu hverfi í Hafnarfirði 
með rúmgóðum bílskúr.  
Sér inngangur, stór stofa með suðursvölum,  
endurnýjað eldhús og bað. 

STÆRÐ: 155,5 fm SÉRHÆÐ       HERB: 4

40.900.000
Heyrumst
Ólafur   822 8283
Löggiltur fasteignasali

Snorrabraut 73
105 REYKJAVÍK

Virkilega góð sérhæð, miðsvæðis í höfðuborginni. 2 

svefnherbergi og tvær stofur, auðvelt að breyta í  

3 svefnherbergi. Íbúðin öll hin snyrtilegasta. Hús í góðu 

ástandi. Laus við kaupsamning.

STÆRÐ: 93,9 fm HÆÐ        HERB: 4

39.300.000
Heyrumst
Ólafur   822 8283
Löggiltur fasteignasali

Miðleiti 7
103 REYKJAVÍK

Falleg og mikið endurnýjuð íbúð í húsi fyrir 60 
ára og eldri. Sérsmíðaðar innréttingar, fallegt 
útsýni og bílastæði í bílageymslu. Starfandi 
húsvörður í húsinu.

STÆRÐ: 114,5 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

54.900.000
Heyrumst
Kristján   696 1122
Löggiltur fasteignasali

Mánatún 7-17
105 REYKJAVÍK

NÝJAR ÍBÚÐIR 
Glæsilegar, vel skipulagðar og bjartar 3-4 ja 
herbergja íbúðir í fallegu húsi við Mánatún.
Öllum íbúðum fylgir stæði í bílageymslu.  
Sérlega vandaður frágangur og fallegar inn- 
réttingar, tvennar svalir í flestum íbúðum.

Frekari upplýsingar veita:
Gunnar Valsson s: 699 3702
Kristín Skjaldardóttir s: 824 4031
Lára Þyri Eggertsdóttir s: 899 3335

STÆRÐ: 111-183 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3-4

52,3 - 82,9M
Heyrumst
Gunnar    699 3702
Aðstoðarmaður fasteignasala

Bólstaðarhlíð 60
105 REYKJAVÍK

Glæsileg, mikið endurnýjuð og mjög björt 4ra 
herberja íbúð á efstu hæð með bílskúr og tven-
num svölum. Bílskúrinn er 22,8fm og sérstæður.

STÆRÐ: 138,4 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

42.900.000
Heyrumst
Venni   699 7372
Aðstoðarmaður fasteignasala

Rauðarárstígur 38
105 REYKJAVÍK

Skemmtileg 3ja herbergja íbúð á fyrstu hæð. 
Þak endurbætt og hægt að fá ástandsskýrslu 
frá sölumanni fasteignasölunnar.

STÆRÐ: 60 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

27.900.000
Heyrumst
Venni   699 7372
Aðstoðarmaður fasteignasala

OPIÐ HÚS    8. ágúst 17:30 – 18:00 OPIÐ HÚS    8. ágúst 18:30-19:00

OPIÐ HÚS    9. ágúst 17:00-17:30

OPIÐ HÚS    8. ágúst 17:00-17:30 OPIÐ HÚS    7. ágúst 17:00-17:30

OPIÐ HÚS    8. ágúst 17:00-17:30

OPIÐ HÚS    7. ágúst 17:30 – 18:00 OPIÐ HÚS    8. ágúst 19:30 – 20:00
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- með þér alla leið -  
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Nánari upplýsingar veitir

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

Gunnar Helgi Einarsso
löggiltur fasteignasali
sími: 615 6181
gh@miklaborg.is

Við leitum að ... 
Rað eða parhúsi í Linda, Sala eða Smárahverfi, 
má vera á einni eða tveimur hæðum.

Sérbýli (rað, par eða einbýlishúsi). Í póstnr. 
201 eða 203 Kópavogi. Bein kaup eða skipti á 
4ra herbergjaíbúð í Lindahverfinu.

Rað, par eða einbýlishús í Garðabæ,  
bein kaup eða skipti á glæsilegri íbúð í  
Sjálandshverfinu Garðabæ.

3-4ra herbergja íbúð í Akrahverfi Garðabæ

Stórri íbúð eða hæð við Baugakór Kópavogi 
eða nágrenni.

- með þér alla leið -  
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Jón Rafn Valdimarsson
löggiltur fyrirtækja, fasteigna- og skipasali

sími: 695 5520
jon@miklaborg.is

Til sölu
Fyrirtæki sem sérhæfir sig í gólflögnum 
fyrir fyrirtæki, stofnanir og íbúðarhúsnæði
 

• Vel rekið og arðbært fyrirtæki

• 200 milljón króna velta /  
EBITDA 50 milljónir

• Mikil veltuaukning milli ára

• Gott orðspor / Mikil góðvild

• Tækifæri til veltuaukningar

• Stórir viðskiptavinir

• Mörg verkefni framundan

Sala fasteigna frá
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Glæsilegt 473,3 fm einbýlishús við Fjólugötu 
í Þingholtunum. Húsið er á tveimur hæðum 
auk kjallara. Tvöfaldur sérstæður bílskúr með 
geymslu og sólstofu. Mjög fallegt útsýni er úr 
húsinu m.a. yfir Tjörnina.

Húsið skiptist þannig
1. hæð: tvær stofur, borðstofa, 
eldhús, búr, snyrting og gangur. 
Aðalinngangur og einnig 
bakinngangur innaf eldhúsi. 

2. hæð: þrjú herbergi, stórt 
fataherbergi, tvö baðherbergi og 
gangur. 

Kjallari: þrjú herbergi, 
kæld geymsla, þvottahús, 
eldhúsaðstaða, baðherbergi, 
snyrting, rúmgóð geymsla 
og gangur. Sérinngangur er 
í kjallara.  

FALLEGT 
ÚTSÝNI YFIR 
TJÖRNINA

Glæsilegt einbýlishús við Fjólugötu

NÁNARI UPPLÝSINGAR

Sverrir Kristinsson
Löggiltur fasteignasali
sverrir@eignamidlun.is
588 9090 / 861 8514

· Óskað er eftir tilboðum í eignina

Húsið var endurnýjað/endurbyggt að nánast 
öllu leyti árið 2002 og var hvergi til sparað. 
Mikil áhersla var lögð á að halda í upprunalegt 
útlit hússins m.a. hvað varðar þak hússins, 
gluggasetningu og skipulag. Frá þessum tíma 
hefur verið gott viðhald á húsinu. 

Möguleiki 
á séríbúð í 

kjallara

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi


