
smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

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

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.isatvinna Allar atvinnuauglýsingar 

vikunnar á visir.is

Sölufulltrúar 
Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426
Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441

www.intellecta.is

Fjármálastjóri
Leitum að fjármálastjóra fyrir traust og leiðandi þjónustufyrirtæki í 
umfangsmikilli starfsemi. Áhugavert tækifæri í boði fyrir réttan einstakling 
sem nýtur sín í kröfuhörðu og ögrandi umhverfi.

Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

Sjá nánari upplýsingar á www.intellecta.is.

Hugbúnaðargerð - Kerfisrekstur
www.intellecta.is

Síðumúla 5 - 108 Reykjavík

Óskum eftir að komast í samband við hugbúnaðarsérfræðinga og kerfisstjóra sem náð hafa 
góðum árangri í starfi og langar að breyta til.

Nánari upplýsingar veita Torfi Markússon                 
(torfi@intellecta.is) og Ari Eyberg (ari@intellecta.is) 
í síma 511 1225.  

Umsókn skal fyllt út á www.intellecta.is.  

Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir 
sem trúnaðarmál.

Spennandi og góð tækifæri í boði hjá öflugum fyrirtækjum.

•	.NET, C# hugbúnaðarþróun
•	Java hugbúnaðarþróun
•	Dynamics NAV hugbúnaðarþróun

•	Sérfræðingur í netkerfum
•	IIS kerfisstjóri
•	Microsoft kerfisstjóri

Sjá nánar á www.intellecta.is

 

 
  

 
 

 
 

 

  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
  

 

   
 

  

ERUM VIÐ AÐ LEITA AÐ ÞÉR? 

Ábyrgð og verkefni:

  •  Færsla bókhalds og afstemmingar
  •  Innheimta viðskiptakrafna
  •  Önnur margvísleg verkefni á Fjármálasviði

Hæfniskröfur:

  •  Stúdentspróf - framhaldsmenntun á sviði viðskipta 
      er kostur
  •  Reynsla af sambærilegu starfi skilyrði
  •  Reynsla af innheimtu og uppgjörsvinnu er kostur
  •  Góð almenn tölvukunnátta - sérstaklega í Excel
  •  Góð íslensku- og enskukunnátta
  •  Framúrskarandi samskiptahæfni 
  •  Mikil skipulagshæfni, nákvæmni og hraði í 
      vinnubrögðum

  Karlar, jafnt sem konur, eru hvattir til að sækja um starfið.
  Einungis reyklausir einstaklingar koma til greina í starfið.

  

Bílaumboðið Askja ehf • Krókhálsi 11 • 110 Reykjavík • Sími 590-2100 • askja@askja.is 

BÓKARI Á FJÁRMÁLASVIÐ UM ÖSKJU

Umsóknarfrestur er til og með 22. ágúst 2016

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

Askja er framsækið þjónustufyrirtæki sem sérhæfir sig í sölu
og þjónustu á Mercedes-Benz og Kia bifreiðum.

Við leitum að framúrskarandi einstaklingum í teymið okkar
sem mun leiða Öskju áfram inn í spennandi framtíð.
Boðið er upp á úrvals vinnuaðstöðu í krefjandi vinnuumhverfi 
í hópi metnaðarfullra og hæfra einstaklinga.

BIFVÉLAVIRKJAR / VÉLVIRKJAR

Ábyrgð og verkefni:

  •  Öll almenn viðhalds- og viðgerðarvinna
  •  Meðhöndlun bilanagreininga
  •  Miðlun þekkingar til starfsfélaga
  •  Starfa eftir öryggisreglum Öskju og gæðakröfum
      framleiðendana

Hæfniskröfur:

  •  Sveinspróf í bifvélavirkjun, meistararéttindi kostur
  •  Gilt bílpróf
  •  Öguð, snögg og nákvæm vinnubrögð
  •  Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
  •  Góð og fagleg framkoma, snyrtimennska og stundvísi
  •  Almenn tölvukunnátta
  •  Góð íslensku- og enskukunnátta
  •  Áhugi á þróun í starfi og vilji til að kynna sér 
      tækninýjungar

  Vinnutími er að jafnaði frá kl. 8:00 - 17:00 og föstudaga
  08:00 - 16:00. Konur, jafnt sem karlar, eru hvattar til að 
  sækja um starfið. 
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Ert þú snillingur í fjármálum fyrirtækja?

Sérfræðingur á fjármálasviði (e. Controller)

Fjármálasvið Deloitte leitar að starfsmanni sem hefur mikinn áhuga á 
reikningshaldi og fjármálum fyrirtækja sem mun vinna náið með 
fjármálastjóra að því að stuðla að vexti Deloitte.

Helstu verkefni eru:
•  Árangursmælingar og fjárhagslegar greiningar
•  Stjórnendaskýrslur
•  Fjárhagsleg upplýsingagjöf
•  Aðstoð við áætlanagerð
•  Aðstoð við hagræðingu ferla í fjármáladeild
•  Aðstoð við framkvæmd ýmissa verkefna á fjármálasviði 
   í tengslum við mánaðaruppgjör
•  Yrumsjón yr innheimtu

Hæfniskröfur:
•  Meistaragráða í viðskiptafræði eða öðrum tengdum greinum
•  Sterkur grunnur í reikningshaldi og hæfni til að nýta fjárhagsleg 
   gögn sem grundvöll til ákvarðanatöku
•  Reynsla af reikningshaldi og fjárhagslegum greiningum kostur 
   en ekki skilyrði
•  Geta til að tjá sig í ræðu og riti, á íslensku og ensku
•  Yrburða hæfni í Excel og Powerpoint
•  Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
•  Góð samstarfshæfni, jákvæðni og rík þjónustulund

Æskilegt er að umsækjendur geti hað störf sem fyrst. Umsóknum skal skila í gegnum heimasíðu Deloitte, www.deloitte.is, fyrir 22. ágúst 2016.  
Nánari upplýsingar veitir Harpa Þorláksdóttir mannauðsstjóri, harpa.thorlaksdottir@deloitte.is. 

a?

Ráðgjafar í fjármálaráðgjöf

Fjármálaráðgjöf Deloitte leitar af starfsmönnum til að bætast í hóp öugra 
ráðgjafa. Fjármálaráðgjafar Deloitte vinna náið með fyrirtækjum að úrlausn 
krefjandi verkefna. Unnið er í verkefnateymum undir handleiðslu reyndra 
ráðgjafa. 

Helstu verkefni fjármálaráðgjafa Deloitte eru:
•  Verðmat fyrirtækja og rekstrareininga
•  Aðstoð við kaup og söluferli fyrirtækja
•  Áreiðanleikakannanir og úttektir á rekstri og fjármálum fyrirtækja
•  Rekstrarlegar og fjárhagslegar endurskipulagningar fyrirtækja
•  Smíði og yrferð fjárhagslegra líkana í Excel
•  Viðskipta- og fjárhagsáætlanagerð

Hæfniskröfur:
•  Meistaragráða á sviði fjármála, hagfræði, verkfræði eða skyldra greina
•  Starfsreynsla er kostur en ekki skilyrði
•  Greiningarhæfni og hæfni til að setja fram efni á skýran og 
   skilmerkilegan hátt
•  Geta til að tjá sig í ræðu og riti, á íslensku og ensku
•  Yrburða hæfni í Excel og Powerpoint
•  Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
•  Góð samstarfshæfni, jákvæðni og rík þjónustulund
•  Metnaður og áhugi til að læra og þróast í star í gegnum krefjandi 
   verkefni á innlendum og alþjóðlegum vettvangi

Deloitte leitar að metnaðarfullum og drífandi einstaklingum sem hafa mikinn 
áhuga á fjármálum fyrirtækja.

kopavogur.is

Kópavogsbær

Á skrifstofu menntasviðs Kópavogsbæjar starfa að jafnaði 24 starfsmenn. Menntasvið skiptist í fjórar 
fagdeildir; grunnskóladeild, leikskóladeild, íþróttadeild og frístunda- og forvarnadeild auk rekstrardeildar, sem 
er stoðdeild sviðsins. 

Starfið heyrir undir rekstrardeild og er afar fjölbreytt og margþætt skrifstofustarf. Það felur í sér náið 
samstarf og samskipti við alla starfsmenn menntasviðs sem og annarra sviða bæjarins. 

Nánari upplýsingar um lýsingu á starfinu og helstu verkefni má finna á heimasíðu Kópavogsbæjar. 

Ráðningartími og starfshlutfall

Um er að ræða fullt starf og æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst eða eftir samkomulagi. 

Umsóknarfrestur til og með 26. ágúst 2016

Upplýsingar gefur Sindri Sveinsson, rekstrarstjóri menntasviðs, í síma 570-1500, sindri@kopavogur.is 

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

Menntunar- og hæfniskröfur
•	 Stúdentspróf eða sambærileg menntun skilyrði
•	 Góð tölvukunnátta skilyrði
•	 Reynsla og þekking á gæðastjórnun og vinnu við One Systems skjalavistunarkerfi æskileg
•	 Færni í íslenskri málfræði, textagerð, ritvinnslu og skjalafrágangi
•	 Færni í að tileinka sér ný vinnubrögð og verkefni
•	 Færni í mannlegum samskiptum, skipulagsfærni, sjálfstæði, samviskusemi og góð þjónustulund

Kópavogsbær óskar eftir 
starfsmanni á skrifstofu menntasviðs

MÆLINGA- og UPPSETNINGA-
MAÐUR ÓSKAST

Helstu verksvið:
• Uppsetningar, viðgerðir og sala.
• Heimsóknir til viðskiptavina, mælingar  
 og ráðgjöf.

Hæfniskröfur:
• Handlaginn einstaklingur.
• Nákvæmni í vinnubrögðum.
• Geta unnið undir álagi.
• Heiðarleiki, stundvísi og helgun að starfi.

Um er að ræða 100% starf. 

Ráðið verður í starfið sem fyrst.

Umsóknir og óskir um frekari upplýsingar 
sendast á: kolbeinn@solar.is fyrir 2/9 n.k.



Hluti af atvinnulífinu

www.n1.is facebook.com/enneinn

VR-15-025

 
 
Ef þú hefur glöggt auga, góðan smekk og ratar um króka 
og kima InDesign og Photoshop skaltu endilega senda 
okkur starfsumsókn.

N1 er skapandi vinnustaður og mikil áhersla lögð á jákvætt 
og uppbyggjandi vinnuumhverfi þar sem hæfileikar hvers 
og eins fá að njóta sín.

Við viljum gjarnan fá umsókn frá þér á www.n1.is merkta 
grafískur hönnuður ef þú hefur áhuga á að taka þátt í þeim 
fjölmörgu og skemmtilegu verkefnum sem framundan eru 
hjá okkur. 
 
Umsóknarfrestur er til og með 23. ágúst. 
 
Hvetjum konur jafnt sem karla til þess að sækja um starfið. 
 
Nánari upplýsingar um starfið veitir Þyrí Dröfn Konráðsdóttir, 
markaðsstjóri N1, thyri@n1.is

Hæfniskröfur: 
•  Menntun í grafískri hönnun æskileg 
•  Góð kunnátta í InDesign, Photoshop og Illustrator 
•  Frumkvæði í starfi 
•  Geta til að vinna sjálfstætt 
•  Jákvætt viðhorf 
 
Helstu verkefni: 
•  Hönnun á markaðsefni 
•  Þátttaka í daglegum störfum markaðsdeildar

Óskum eftir að ráða hæfileikaríkan 
grafískan hönnuð í markaðsdeild. 

Viltu teikna upp 
N1 með okkur?

HÓTELSTJÓRI 
Á FOSSHÓTEL 
REYKJAVÍK
TÆKIFÆRI FYRIR KRAFTMIKLA 
OG METNAÐARFULLA 
STJÓRNENDUR

Sími 562 4000  |  fosshotel.is  |  Þórunnartúni 1, 105 Reykjavík

Nánari upplýsingar veita Óskar Finnsson (oskar@islandshotel.is) og Elísabet Einarsdóttir (elisabete@islandshotel.is). 
Umsækjendur eru beðnir um að senda inn ferilskrá og kynningarbréf á starf@islandshotel.is. Farið verður með allar fyrirspurnir og 
umsóknir sem trúnaðarmál. Öllum umsóknum verður svarað. Umsóknarfrestur er til og með 31. ágúst 2016.

Fosshótel Reykjavík er stærsta hótel landsins, með mögnuðu útsýni til allra átta. Á hótelinu eru 320 herbergi, sjö svítur og þrjú fundarherbergi. 
Á jarðhæð er fyrsta flokks veitingastaður, Haust, sem hefur vakið verðskuldaða athygli fyrir frumlegan stíl. Þar er einnig Bjórgarðurinn þar sem boðið 
er upp á ótal bjórtegundir, innlendar sem erlendar, bruggaðar úr vel völdum hráefnum. 
Fosshótel Reykjavík er hluti af Íslandshótelum sem reka 18 hótel á Íslandi, þar af 15 Fosshótel sem staðsett eru hringinn í kringum landið.

STARFSSVIÐ

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR

• Umsjón með daglegum rekstri
• Eftirlit með þjónustu og gæðastjórnun hótelsins
• Umsjón með starfsmannamálum, mannaflaþörf og þjálfun starfsmanna
• Viðhalda góðum starfsanda
• Ná settum markmiðum í rekstri hótelsins

• Menntun sem nýtist í starfi
• Starfsreynsla á sviði stjórnunar og reksturs í ferðaþjónustu
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
• Góð íslensku- og enskukunnátta, vald á fleiri tungumálum er kostur
• Leiðtogahæfni og geta til að hvetja aðra til árangurs
• Frumkvæði og kraftur til þess að hrinda hlutum í framkvæmd



LAUS STÖRF 
HJÁ IGS EHF.

IGS ehf. leitar að öflugum, jákvæðum og 
lausnarmiðuðum einstaklingi 

í stöðu verkefnisstjóra öryggis- og gæðamál.

VERKEFNISSTJÓRI ÖRYGGIS- OG GÆÐAMÁLA

Sveiganlegur vinnutími

Menntun- og hæfniskröfur
 - Háskólamenntun sem nýtist í starfi
-  Þekking á gæðamálum
-  Góð íslensku og enskukunnátta
-  Öguð, skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð
-  Hæfni í mannlegum samskiptum
-  Útsjónarsemi, heiðarleiki og frumkvæði

Helstu verkefni
-  Öryggis- og gæðaúttektir
-  Breytingastjórnun og innra eftirlit
-  Þjálfunarmál
-  Skýrslugerð og handbækur

Umsóknum er skilað inn rafrænt á heimasíðu 
IGS  www.igs.is fyrir 22. ágúst 2016

Urð og Grjót ehf óskar eftir vönum Gröfumönnum í 
vinnu, bæði til skammtíma og langtíma.

Óskum einnig eftir Verkamönnum, bæði til skammtíma 
og langtíma.

Áhugasamir hafið samband á urdoggrjot@urdoggrjot.is 
eða í S:660-0040.

Gröfumenn / Verkamenn

	  

	  
	  

MEÐEIGENDUR	  ÓSKAST	  
	  
	  
Eignavangur	  fasteignasala	  óskar	  eftir	  löggiltum	  fasteignasölum	  og/eða	  eftir	  nemum	  í	  námi	  til	  
löggildingar	  fasteignasala	  til	  að	  bætast	  í	  eigendahóp	  fasteignasölunnar.	  Þetta	  er	  gott	  tækifæri	  
fyrir	   þá	   sem	   vilja	   vinna	   við	   eigin	   rekstur.	   Eignavangur	   fasteignasala	   er	   í	   fullum	   rekstri	   í	  
snyrtilegri	  skrifstofu	  miðsvæðis	  í	  Reykjavík.	  Áhugasamir	  eru	  vinsamlega	  beðnir	  um	  að	  senda	  
fyrirspurnir	  á	  snorri@eignavangur.is.	  
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Starfsfólk í afgreiðslu óskast
Vinnutími 10-18 eða 13-18 og  

eitthvað um helgar. Framtíðarstarf.

Áhugasamir sæki um á netfangið
bjornsbakari@bjornsbakari.is merkt ATVINNA

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ráðningarþjónusta 

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

Nánari upplýsingar um star�ð er að �nna á heimasíðu HH Ráðgjafar
www.hhr.is og eru áhugasamir beðnir um að sækja um star�ð þar.

Málmsmíðafyrirtæki í Hafnarfirði óskar eftir að ráða málmiðnaðarmann til starfa.
Fyrirtækið sinnir �ölbreyttri sérsmíði. Vinnutími er frá kl. 08:00 til kl. 17:00 eða eftir nánara samkomulagi.

Málmiðnaðarmaður

Hæfniskröfur

· Menntun og/eða reynsla á sviði málmsmíði
· Vönduð vinnubrögð
· Reynsla af störfum við tölvustýrðar vélar kostur

ÆTTI DOMINO’S
AÐ PANTA ÞIG?Við hjá Domino’s viljum bæta við okkur starfsfólki í fullt starf. 

Ef þú ert 18 ára eða eldri, hefur ökuréttindi og langar að vinna á 
stórskemmtilegum vinnustað, þá ættum við að spjalla saman.

Áhugasamir geta sótt um starfið á dominos.is  
og er umsóknarfrestur til 1. september.

Við gætum verið  
með næsta starfsmann 
mánaðarins á skrá

www.capacent.is 

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.
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Markaðs- og sölufulltrúi sportleikja
Getspá-Getraunir vilja ráða öflugan markaðs- og sölufulltrúa í leikjum fyrirtækisins sem eru 
getraunir, Lengjan og Lengjan beint. Boðið er upp á góða vinnuaðstöðu og sanngjörn laun.  

Upplýsingar veitir:

Sveina Berglind Jónsdóttir

sveina@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 21. ágúst nk. 

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Helstu verkefni
• Auglýsingabirtingar og gerð auglýsinga
• Gerð markaðs- og söluáætlana og margs konar tölfræðilegs 

samanburðar
• Sjá um samskipti við íþrótta- og ungmennafélög varðandi 

sölustarf þeirra
• Annast kostnaðareftirlit vegna auglýsinga og skrifa upp á 

reikninga vegna markaðs- og kynningarmála. Ber ábyrgð 
gagnvart framkvæmdastjóra við eftirlit kostnaðar

• Annast samskipti við auglýsingastofur og aðra aðila sem 
tengjast markaðsmálum

Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun sem nýtist í starfi
• Góð enskukunnátta er nauðsynleg
• Góð tölvukunnátta er kostur 
• Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum 

samskiptum eru nauðsynlegir kostir

Íslensk getspá og Íslenskar getraunir eru tvö sjálfstæð félög með einn framkvæmdastjóra. Hagnaður félaganna rennur til 
uppbyggingar og starfsemi æskulýðs- og íþróttamála og til málefna öryrkja. Því má segja að allir þeir sem spila í leikjum 
Getspár og Getrauna geti fagnað sigri og átt von á góðum vinningi í leiðinni. Með þátttöku í leikjunum er verið að styrkja 
nauðsynleg samfélagsleg málefni og leggja traustan grunn að áframhaldandi uppbyggingu þeirra, auk þess að gefa 
sjálfum sér tækifæri til þess að vinna stórar fjárupphæðir.

BAUHAUS leitar að fólki í helgarstörf

Upplýsingar veitir:

Sverrir Briem 
sverrir@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 22. ágúst nk.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Hjá Bauhaus erum við alltaf með viðskiptavininn í fyrsta sæti þar sem markmiðið er að veita sem besta þjónustu. 
Til að mæta mikilli aukningu viðskiptavina í verslun leitum við nú að kröftugu starfsfólki til að slást í hópinn.

BAUHAUS er ein af stærstu verslunarkeðjum á byggingasviði í Evrópu og rekur fleiri en 260 verslanir í 19 
löndum. Hjá BAUHAUS er viðskiptavinurinn alltaf í öndvegi, stjórnendur eru virkir og hvetja sitt fólk til dáða. 

Sölumenn í verslun, vaktstjórar á þjónustuborð, 
afgreiðslugjaldkerar
Ertu brosandi og þjónustulundaður einstaklingur með reynslu af afgreiðslustörfum?
Eitt mikilvægasta verkefni starfsmanna Bauhaus er að þjónusta viðskiptavininn með bros á vör.

Ef þú ert með létta lund og hraðar hendur skaltu endilega hafa samband.

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi



www.intellecta.is

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

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

•	Rannsóknir	auka	
þekkingu	og	
gera	ákvarðanir	
markvissari

HAFNARFJARÐARBÆR
Ráðhús Hafnarfjarðar
Strandgötu 6

ÞJÓNUSTUVER
Opið frá kl. 8.00 – 16.00 
Alla virka daga

585 5500
hafnarfjordur.is

VILT ÞÚ SLÁST Í HÓPINN?
VIÐ VILJUM BÆTA VIÐ OKKUR FRÁBÆRU SAMSTARFSFÓLKI
Fjölbreytt störf í boði fyrir fólk á öllum aldri með margvíslega menntun og reynslu
í leik- og grunnskólum Hafnarfjarðar og á heimilum fatlaðs fólks.
Nánar á hafnar�ordur.is

STA R F S STÖ Ð :
KE F LAVÍKU R-  O G REY KJ AVÍKU RFLUGVÖ LLUR

U M S Ó K N A R F R E ST U R :
28.  ÁGÚST 2016

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

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

V I Ð  E I G U M  V O N  Á  Y F I R  6  M I L L J Ó N U M  F A R Þ E G A  
Í  Á R   O G  Æ T L U M  O K K U R  A Ð  TA K A  V E L  Á  M Ó T I  Þ E I M

H Ú S V E R Ð I R 
Á  K E F L A V Í K U R F L U G V E L L I

Við leitum að traustum og úrræðagóðum húsvörðum til starfa á
Keflavíkurflugvelli. Helstu verkefni eru umsjón og eftirlit með fasteignum, 
kerfum og búnaði í Flugstöð Leifs Eiríkssonar, minni viðhaldsverkefni 
og eftirlit og prófanir. Um vaktavinnu er að ræða. 

Hæfniskröfur:
•  Iðnmenntun eða önnur sambærileg menntun/reynsla sem nýtist í starfi 

S T A R F  Á  S K R I F S T O F U  Í  F L U G T U R N I 
K E F L A V Í K U R F L U G V A L L A R

Við leitum að einstaklingi til starfa á skrifstofu í flugturni á Keflavíkur-
flugvelli. Helstu verkefni fela í sér umsjón með vaktskrá flugumferðar- 
stjóra, starfsmannaskrá, uppsetning og frágangur skjala og önnur 
almenn skrifstofustörf. Um 80% starfshlutfall er að ræða. 

Hæfniskröfur:
•  Stúdentspróf eða sambærileg menntun
•  Reynsla af skrifstofustörfum 
 

Almennt er þess krafist að allir umsækjendur búi yfir færni til að tjá sig á íslensku og ensku, auk almennrar tölvuþekkingar.
Umsækjendur þurfa að vera heilsuhraustir og standast bakgrunnsskoðun ríkislögreglustjóra vegna aðgangs að haftasvæði flugverndar.

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

Við leitum að kraftmiklum verkefnastjóra á sviði eignaumsýslu á 
Keflavíkurflugvelli. Helstu verkefni eru verkefnastýring bygginga-
tengdra verkefna, innleiðing kerfa og búnaðar, verk-, kostnaðar- 
og framkvæmdaáætlanagerð, skýrslugerð og útboðsgerð. 

Hæfniskröfur:
•  Verk- eða tæknifræði eða önnur sambærileg 
    menntun sem  nýtist í starfi
•  Reynsla af verkefnastjórn
•  Reynsla af viðhaldi og rekstri fasteigna
 

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

Við leitum að glaðlyndum, snyrtilegum og sérstaklega þjónustulunduðum 
einstaklingum til starfa við farþegaþjónustu í Flugstöð Leifs Eiríkssonar. 
Helstu verkefni fela í sér að veita farþegum bestu þjónustu sem mögulegt 
er, umsjón og eftirlit á þjónustuborðum og eftirlit með búnaði sem farþegar 
nota. Um vaktavinnu er að ræða. 20 ára aldurstakmark.

Hæfniskröfur:
•  Framúrskarandi þjónustulund
•  Góð málakunnátta er kostur

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

Við leitum að öflugum kerfisstjóra til starfa með áherslu á rekstur mið-
lægra kerfa. Helstu verkefni tengjast rekstri miðlægra gagnageymslna 
og netþjóna, vírusvarna, Microsoft SCCM, Microsoft Active Directory, 
Microsoft Exchange og VMware.

Hæfniskröfur:
•  Kostur að hafa lokið Microsoft prófgráðu eins og MCSA eða MCITP
•  Þekking á VMware
•  Þekking á miðlægum gagnageymslum og netþjónum
•  Þekking á Linux er kostur
•  Grunnþekking á IP og netkerfum

V I L T  Þ Ú  V E R Ð A  H L U T I 
A F  G Ó Ð U  F E R Ð A L A G I ?
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Ertu að leita að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

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

STA R F S STÖ Ð :
KEFLAVÍKUR-  OG REYKJAVÍKURFLUGVÖLLUR

U M S Ó K N A R F R E ST U R :
28.  ÁGÚST 2016

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

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

V I Ð  E I G U M  V O N  Á  Y F I R  6  M I L L J Ó N U M  F A R Þ E G A  
Í  Á R   O G  Æ T L U M  O K K U R  A Ð  TA K A  V E L  Á  M Ó T I  Þ E I M

H Ú S V E R Ð I R 
Á  K E F L A V Í K U R F L U G V E L L I

Við leitum að traustum og úrræðagóðum húsvörðum til starfa á
Keflavíkurflugvelli. Helstu verkefni eru umsjón og eftirlit með fasteignum, 
kerfum og búnaði í Flugstöð Leifs Eiríkssonar, minni viðhaldsverkefni 
og eftirlit og prófanir. Um vaktavinnu er að ræða. 

Hæfniskröfur:
•  Iðnmenntun eða önnur sambærileg menntun/reynsla sem nýtist í starfi 

S T A R F  Á  S K R I F S T O F U  Í  F L U G T U R N I 
K E F L A V Í K U R F L U G V A L L A R

Við leitum að einstaklingi til starfa á skrifstofu í flugturni á Keflavíkur-
flugvelli. Helstu verkefni fela í sér umsjón með vaktskrá flugumferðar- 
stjóra, starfsmannaskrá, uppsetning og frágangur skjala og önnur 
almenn skrifstofustörf. Um 80% starfshlutfall er að ræða. 

Hæfniskröfur:
•  Stúdentspróf eða sambærileg menntun
•  Reynsla af skrifstofustörfum 
 

Almennt er þess krafist að allir umsækjendur búi yfir færni til að tjá sig á íslensku og ensku, auk almennrar tölvuþekkingar.
Umsækjendur þurfa að vera heilsuhraustir og standast bakgrunnsskoðun ríkislögreglustjóra vegna aðgangs að haftasvæði flugverndar.

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

Við leitum að kraftmiklum verkefnastjóra á sviði eignaumsýslu á 
Keflavíkurflugvelli. Helstu verkefni eru verkefnastýring bygginga-
tengdra verkefna, innleiðing kerfa og búnaðar, verk-, kostnaðar- 
og framkvæmdaáætlanagerð, skýrslugerð og útboðsgerð. 

Hæfniskröfur:
•  Verk- eða tæknifræði eða önnur sambærileg 
    menntun sem  nýtist í starfi
•  Reynsla af verkefnastjórn
•  Reynsla af viðhaldi og rekstri fasteigna
 

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

Við leitum að glaðlyndum, snyrtilegum og sérstaklega þjónustulunduðum 
einstaklingum til starfa við farþegaþjónustu í Flugstöð Leifs Eiríkssonar. 
Helstu verkefni fela í sér að veita farþegum bestu þjónustu sem mögulegt 
er, umsjón og eftirlit á þjónustuborðum og eftirlit með búnaði sem farþegar 
nota. Um vaktavinnu er að ræða. 20 ára aldurstakmark.

Hæfniskröfur:
•  Framúrskarandi þjónustulund
•  Góð málakunnátta er kostur

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

Við leitum að öflugum kerfisstjóra til starfa með áherslu á rekstur mið-
lægra kerfa. Helstu verkefni tengjast rekstri miðlægra gagnageymslna 
og netþjóna, vírusvarna, Microsoft SCCM, Microsoft Active Directory, 
Microsoft Exchange og VMware.

Hæfniskröfur:
•  Kostur að hafa lokið Microsoft prófgráðu eins og MCSA eða MCITP
•  Þekking á VMware
•  Þekking á miðlægum gagnageymslum og netþjónum
•  Þekking á Linux er kostur
•  Grunnþekking á IP og netkerfum

V I L T  Þ Ú  V E R Ð A  H L U T I 
A F  G Ó Ð U  F E R Ð A L A G I ?
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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.

Vistor hf. er leiðandi fyrirtæki á sviði markaðssetningar 
á lyfjum, heilsuvörum og dýraheilbrigðisvörum á Íslandi.
Gildi Vistor eru áreiðanleiki, hreinskiptni og framsækni 

KREFJANDI STÖRF 
HJÁ ÖFLUGU FYRIRTÆKI
MARKAÐSSTJÓRI
Óskum eftir að ráða markaðsstjóra í lyfjaklasa. 
Um er að ræða krefjandi starf fyrir metnaðarfullan einstakling.
HELSTU VERKEFNI
•  Ábyrgð á daglegum rekstri deildarinnar
•  Áætlunargerð og eftirfylgni í sölu- og markaðsmálum 
•  Hvatning, stuðningur og stjórnun starfsmanna
•  Stjórnun samskipta við birgja og viðskiptavini 
•  Greining á markaði og sölutækifærum 
•  Seta í stjórnunarteymi Vistor og þátttaka í stefnumótandi verkefnum

HÆFNISKRÖFUR
•  Háskólamenntun af heilbrigðissviði
•  Framhaldsmenntun á sviðum viðskipta, hagfræði og/eða stjórnunar
•  Reynsla af markaðs- og sölumálum
•  Mjög góð hæfni í mannlegum samskiptum
•  Afburða tungumála- og tölvukunnátta

SÉRFRÆÐINGUR
Við leitum að öflugum einstaklingi í fjölbreytt og krefjandi 
starf sem tengist gæðamálum félagsins. Um er að ræða nýtt starf.
HELSTU VERKEFNI
•  Umsjón og utanumhald á skráningu kvartana 
    vegna framleiðslugalla lyfja
•  Samstarf og samskipti við dreifingaraðila, 
    markaðsleyfishafa og fleiri
•  Skjalavistun
•  Vinna við gerð og útgáfu gæðahandbókarskjala
•  Undirbúningur og þátttaka í úttektum á vegum 
    markaðsleyfishafa og yfirvalda

HÆFNISKRÖFUR
•  Háskólamenntun af heilbrigðis- eða raunvísindasviði
•  Reynsla af sambærilegum störfum æskileg
•  Nákvæmni og samviskusemi í vinnubrögðum
•  Góð samskiptahæfni
•  Mjög góð enskukunnátta

Sótt er um störfin í gegnum 
ráðningarvef  Vistor  www.vistor.is. 

Óskað er eftir ítarlegri ferilskrá ásamt 
stuttri greinargerð þar sem fram 
kemur ástæða þess að sótt er um starfið 
og rökstuðningur fyrir því hvers vegna 
viðkomandi telur sig hæfan til að gegna því. 

Nánari upplýsingar veita Gunnur Helgadóttir 
framkvæmdastjóri Vistor sími 824 7160 og 
Vilborg Gunnarsdóttir mannauðsstjóri 
sími 824 7136. 

Umsóknarfrestur er til 
23. ágúst næstkomandi.

www.vistor.is

Vistor hf. er leiðandi fyrirtæki á sviði markaðssetningar 
á lyfjum, heilsuvörum og dýraheilbrigðisvörum á Íslandi.
Gildi Vistor eru áreiðanleiki, hreinskiptni og framsækni 

 

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.

Verkamenn óskast 
Við óskum eftir verkamönnum til starfa. Reynsla af jarðvinnu, 
hellulögnum eða annarri byggingarvinnu æskileg.

Umsóknir sendist á gleipnir@gleipnir.is

Okkur vantar öflugan og geðþekkan vaktstjóra í fullt starf.  
Unnið er á 2-2-3 vöktum. Góð laun í boði fyrir réttan aðila.

Hæfniskröfur:
- 23 ára eða eldri
- Reynsla úr sambærilegu starfi 
- Þarf að geta framfylgt verkferlum.
- Þarf að vera ábyrg(ur).
- Þarf að vera skipulagður/skipulögð.
- Þarf að hafa hæfni í mannlegum samskiptum 
- Þarf að geta unnið undir álagi 

Umsóknir sendist á atvinna@dbr.is

DIRTY BURGER & RIBS 
AUGLÝSIR EFTIR VAKTSTJÓRA

Óskum eftir að ráða starfsmenn í steypuframleiðslu  
 félagsins í Reykjavík og Hafnarfirði

Starfið fellst í daglegri framleiðslu á steypu og stýringu á útkeyrslu á steypubílum, almennri umsjón  
á vélbúnaði og umhirðu á honum.

Við leitum eftir duglegum og samviskusömum starfskröftum með a.m.k. lágmarks kunnáttu á tölvur þar sem 
öll stýring á framleiðslu fer í gegnum tölvubúnað. Áður en viðkomandi byrja í nýjum störfum fá þeir viðeigandi 
þjálfun.

Um er að ræða framtíðarstörf, mikil vinna framundan.

Umsóknarfrestur er til 21. ágúst og áhugasamir sendi 
umsókn á alexander@steypustodin.is.

Öllum umsóknum verður svarað fyrir 1. september



SÖLUFULLTRÚI – TÍMABUNDIÐ STARF

Við leitum að öflugum sölufulltrúa í 
tímabundið starf til eins árs. 
Vinnutími er virka daga frá kl. 08:30-16:30.

Starfssvið
• Tilboðsgerð og bókanir.

• Sala og upplýsingagjöf til viðskiptavina.

• Undirbúningur, framkvæmd  
 og úrvinnsla ferða. 
• Önnur tilfallandi verkefni.

Menntunar- & hæfniskröfur
• Háskólamenntun á sviði viðskipta-  
 eða ferðamálafræði. 

• Reynsla af sambærilegum störfum  
 er æskileg.

• Góð íslensku- og enskukunnátta  
 í töluðu og rituðu máli er skilyrði. 

• Önnur tungumálakunnátta er æskileg. 

• Víðtæk þekking á staðháttum á Íslandi  
 ásamt framboði á þjónustu/afþreyingu. 

• Rík þjónustulund og hæfni í  
 mannlegum samskiptum.

• Mjög góð skipulagshæfni og vönduð  
 vinnubrögð.

• Fagleg framkoma, snyrtimennska  
 og stundvísi.

• Jákvæðni, metnaður og frumkvæði.

• Góð tölvufærni. 

Nánari upplýsingar veitir Árný Björg Bergsdóttir, 
deildarstjóri söludeildar, á netfanginu arnyb@re.is.

VAKTSTJÓRI

Við leitum að drífandi og útsjónarsömum 
nátthrafni í starf vaktstjóra.
Unnið er aðra hverja viku, 7 daga í senn,  
á næturvöktum frá kl. 19:00-07:00.

Starfssvið
• Dagleg verkstjórn ásamt undirbúningi  
 og umsjón með brottförum.
• Samskipti við bílstjóra, leiðsögumenn  
 og viðskiptavini. 
• Skýrslugerð og skráning í flotastýringarkerfi. 
• Vinna eftir umhverfis-, öryggis- og 
gæðastöðlum fyrirtæksins. 
• Önnur tilfallandi verkefni.

Menntunar- & hæfniskröfur
• Menntun sem nýtist í starfi.  
 Aukin ökuréttindi D eru æskileg.
• Stjórnunarreynsla er kostur.
• Þekking á hópferðabifreiðum, umferðar- 
 reglum og umferðaröryggi er kostur.
• Framúrskarandi þjónustulund og hæfni  
 í mannlegum samskiptum.
• Mjög góð skipulagshæfni og og útsjónar- 
 semi. Hæfni til að tileinka sér nýjungar.
• Fagleg framkoma, snyrtimennska  
 og stundvísi.
• Jákvæðni, metnaður og sjálfstæð vinnu- 
 brögð. Hæfni til að vinna undir álagi.
• Góð íslensku- og enskukunnátta í töluðu  
 og rituðu máli. 
• Góð tölvufærni.

Nánari upplýsingar veitir Úlfar Þór Marinósson, 
rekstrarstjóri, á netfanginu ulfarm@re.is. 

Tekið er á móti umsóknum rafrænt á jobs.re.is ásamt ferilskrá, kynningarbréfi og mynd.  
Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um. Umsóknarfrestur er til og með 21. ágúst 2016.
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Reykjavik Excursions-Kynnisferðir er ört vaxandi ferðaþjónustufyrirtæki 
með um 400 starfsmenn. Við erum leiðandi í skipulagningu og rekstri 
dagsferða með erlenda og innlenda ferðamenn um Ísland. 

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

SPENNANDI STÖRF  
Í FERÐAÞJÓNUSTU

VIÐURKENND
FERÐAÞJÓNUSTA

CERTIFIED
TRAVEL SERVICE

GOLD-CLASS
ENVIRONMENTAL
UMHVERFISFLOKKUN

EMS 582904

HEFUR ÞÚ ÁHUGA Á 
HANNYRÐUM OG FÖNDRI?
Við hjá A4 óskum eftir að ráða kraftmikla sölumenn í verslun okkar í Skeifunni og Kringlunni, með áherslu á sölu og  
ráðgjöf til viðskiptavina um hannyrða- og föndurvörur. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. 

   KRÖFUR UM HÆFNI OG REYNSLU
• Reynsla af sölu- og verslunarstörfum.
• Brennandi áhugi, haldgóð kunnátta og reynsla af hannyrðum og föndri.
• Framúrskarandi þjónustulund og áhugi á sölustörfum.
• Sjálfstæði og frumkvæði í starfi.
• Snyrtimennska og auga fyrir framstillingu vara.
• Sveigjanleiki og geta til að vinna undir álagi.
• Góð samskiptahæfni, kurteisi og jákvæðni. 

    HELSTU VERKEFNI SÖLUMANNS ERU
• Sala, ráðgjöf og framúrskarandi þjónusta við viðskiptavini verslunarinnar, með áherslu á hannyrða- og föndurvörur.
•  Áfyllingar, framstillingar, móttaka á vörum, afgreiðsla á kassa og önnur almenn verslunarstörf. 
 
Umsóknarfrestur er til og með 21. ÁGÚST 2016.
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að senda umsókn og ferilskrá inná WWW.A4.IS/UMSOKN

A4 er framsækið fyrirtæki og leggur metnað sinn í að vera í fararbroddi á sviði skrifstofu-, skóla-, föndur- og hannyrðavara og leggur áherslu á góða og trausta þjónustu við  
viðskiptavini. Við erum stolt af því að geta boðið upp á heimsþekkt vörumerki sem eiga það öll sameiginlegt að vera í háum gæðaflokki. Hjá fyrirtækinu starfa um 100 starfsmenn.



Matreiðslumaður óskast
Brasserie Ask Suðurlandsbraut 4a Reykjavík vantar 

metnaðarfullan og duglegan matreiðslumann 
með réttindi eða mikla og almenna reynslu af 

matreiðslu á sérrétta veitingastað. 
Unnið er á vöktum 2-2-3 opið til kl.22.00 öll kvöld

Nánari upplýsingar í síma 898 3595 
eða haukur@askur.is

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.

 í Reykjanesbæ og á Flugstöð Leifs Eiríkssonar

Tort ehf. óskar eftir að ráða lögfræð-
ing/lögmann í tímabundið starf

Lögmannsstofan Tort ehf., sem er samstarfsaðili Forum 
Lögmanna ehf., óskar eftir að ráða öflugan og drífandi 
lögfræðing/lögmann í tímabundið starf vegna fæðingar
orlofs. Leitað er eftir metnaðarfullum einstaklingi sem er 
sjálfstæður í starfi. Um er að ræða tímabundið starf í 10 
mánuði þar sem miðað er við að ráðið verði í stöðuna frá 1. 
september nk. 

Umsóknir skal senda á starfsumsokn@tort.is fyrir kl. 20:00 
14. ágúst nk. 

60-80% starfshlutfall.
Starfskona ber ábyrgð á móttöku og einstaklingsmiðaðri þjónustu 
við gesti athvarfsins, auk almennra heimilisstarfa. Í Konukoti er 
unnið eftir skaðaminnkandi hugmyndafræði.

Menntun og hæfniskröfur:
•  Almenn menntun
•  Áhugi og/eða reynsla af störfum með fólki sem á við fíknivanda  
 og/eða geðrænan vanda að stríða.
• Fordómaleysi og umburðarlyndi í garð notenda athvarfsins  
 er skilyrði.
• Hæfni og áhugi á góðum mannlegum samskiptum er skilyrði. 
• Stundvísi og lausnamiðað vinnulag.

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningum Eflingar.
 
Umsóknarfrestur er til 21.ágúst 2016.

Upplýsingar veitir Svala Jóhannesdóttir verkefnastýra Konukots 
(svala@redcross.is)
Umsóknir sendist á sama netfang. 

Rauði krossinn í Reykjavík
óskar eftir starfskonu á næturvaktir í 

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

Má bjóða þér um borð?

Tekið er á móti umsóknum í gegnum vefsíðu Samskipa www.samskip.is og óskað er eftir því að ítarleg 
ferilskrá fylgi umsókn. Umsækjendur verða að hafa náð 18 ára aldri og hafa hreina sakaskrá. 

Umsóknarfrestur er til og með 21. ágúst 2016

Hæfnikröfur
• Góð almenn tölvukunnátta og reynsla af 

skrifstofustörfum
• Rík samskiptahæfni og þjónustulund

• Þekking á flutningastarfsemi mikill kostur
• Fáguð framkoma og snyrtimennska

> Þjónustufulltrúi í afgreiðslu 
Starfið felst í þjónustu við viðskiptavini, móttöku og afhendingu pakkasendinga, skráningu og frágangi 
skjala, samskiptum við samstarfsaðila í vöruhúsum og afgreiðslum á landsbyggðinni ásamt gerð aksturs-
beiðna vegna flutnings.

Hæfnikröfur
• Bílpróf er skilyrði, lyftararéttindi kostur
• Sterk öryggisvitund, stundvísi og samviskusemi
• Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum 

> Starfsmenn í vöruhús  
Starfið felst meðal annars í móttöku vöru, vörumeðferð ásamt tiltekt og afgreiðslu vöru.   

Samskip leita eftir kraftmiklum, metnaðarfullum og áhugasömum starfsmönnum í fjölbreytt 
störf á starfsstöð sína við Kjalarvog. Hjá Samskipum er lögð áhersla á gott starfsumhverfi, 
jafnræði og góðan starfsanda. 

Hæfnikröfur
• Haldbær reynsla af verkstjórn 
• Afburða samskiptahæfni og jákvætt viðmót
• Rík þjónustulund og sveigjanleiki

• Góð tölvufærni og íslenskukunnátta
• Meiraprófsréttindi og vinnuvélaréttindi eru kostur

> Verkstjóri í vöruhús  
Meginverksvið verkstjóra er dagleg stýring í vöruhúsi, ábyrgð á vörumóttöku, þjónusta og afgreiðsla til 
viðskiptavina fyrirtækisins. Verkstjóri sér um skipulagningu og forgangsröðun verkefna, samskipti við 
innri og ytri viðskiptavini og tryggir að verkefni séu framkvæmd í samræmi við þjónustustaðla.

Hæfnikröfur
• Meirapróf og lyftararéttindi eru æskilegt
• Skipulagshæfni og framtakssemi

• Hæfni til þess að vinna undir álagi
• Færni í mannlegum samskiptum og rík 

þjónustulund

> Starfsmenn í lestun  
Starf lestunarmanns felst í losun og lestun flutningabíla í vörumiðstöð fyrirtækisins. Starfsmaður í lestun 
tryggir að lestun og losun sé ávallt með öruggum hætti og í samræmi við vinnureglur.



Ráðgjafar á  
Akureyri og Húsavík

Nánari upplýsingar um starfið á Akureyri veitir Elsa Björg 
Pétursdóttir, viðskiptastjóri einstaklinga, 844 3827,  
elsa.petursdottir@islandsbanki.is

Nánari upplýsingar um starfið á Húsavík veitir  
Höskuldur Skúli Hallgrímsson, útibússtjóri, 440 3848,  
h.skuli.hallgrimsson@islandsbanki.is

Á Mannauðssviði veitir Sigrún Ólafsdóttir nánari upplýsingar, 
440 4172, sigrun.olafs@islandsbanki.is.  

Við leitum að ráðgjöfum einstaklinga í útibú Íslandsbanka á Akureyri og Húsavík.  Viðkomandi þurfa að 
vera áhugasamir og hafa metnað og vilja til að veita viðskiptavinum okkar úrvalsþjónustu.

Umsóknarfrestur um starfið á Húsavík er til og 
með 21. ágúst nk. Umsóknarfrestur um starfið á 
Akureyri er til og með 28. ágúst nk.  
Umsóknir óskast fylltar út á www.islandsbanki.is 

Umsóknarfrestur

Hæfniskröfur:

•  Háskólamenntun æskileg   

•  Geta unnið undir álagi

•  Nákvæmni og talnaskilningur

•  Samstarfshæfni

Helstu verkefni:

• Ráðgjöf um fjármál einstaklinga

• Gjaldkerastörf og uppgjör sjóðs

• Að veita framúrskarandi þjónustu

• Önnur verkefni eftir nánara samkomulagi

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

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 21. ágúst

Okkur vantar bifreiðasmiði 
og eða vana menn til starfa í réttingadeild.

Áhugasamir sendi inn umsóknir á  
bjarni@bilastjarnan.is eða hringi í síma 778 6380
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LANGAR ÞIG AÐ VINNA Á 
SKEMMTILEGUM STAÐ?
Leitum að hressum einstaklingum í 100% 
starf. NAM er veitingastaður sem sækir 
innblástur til Asíu og býður upp á  
fallegan, frumlegan og ferskan mat. 
Umsóknir sendist á atvinna@namreykjavik.is
fyrir 25. ágúst.

STARFSFÓLK ÓSKAST Í
KVÖLD- OG HELGAVINNU

Almenn verslunarstörf, 
afgreiðsla og áfyllingar.  

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. 

Áhugasamir sendi inn umsókn 
á skolavordustigur@krambud.is 

Nánari upplýsingar veitir 
verslunarstjóri í síma: 551-0449

Skólavörðustíg 42

KRAMBÚÐ | S: 551-0449
SKOLAVORDUSTIGUR@KRAMBUD.IS

ht.is

Hvetjum alla sem áhuga hafa að fylla út rafræna 
umsókn á heimasíðu okkar www.ht.is/starf. 
Umsóknarfrestur er til 22. ágúst.

SÖLUFULLTRÚI Á SUÐURLANDSBRAUT

Leitum að sölufulltrúa í fullt starf í verslun okkar að Suðurlandsbraut, 
þar sem fyrir er þéttur og skemmtilegur hópur sölufulltrúa.

Heimilistæki var stofnað 
árið 1962 og er í dag 
leiðandi fyrirtæki í sölu á 
raf- og heimilistækjum á 
Íslandi. Starfræktar eru 7 
verslarnir um land allt undir 
merkjum Heimilistækja. 

Boðið er upp á vandaðar 
vörur frá fjölda virtra 
framleiðanda á borð við 
Philips, Whirlpool, Kenwood, 
Denon, Nikon, DeLonghi, 
Braun, Panasonic, NAD, 
Beko og Vestfrost.

Reynsla af sölustörfum er æskileg en ekki skilyrði auk þess sem 
viðkomandi þarf að hafa ríka þjónustulund og geta unnið vel 
bæði sjálfstætt og í hóp.

VERKEFNASTJÓRI 
Á SKRIFSTOFU HJÚKRUNARFRÆÐIDEILDAR 

Við leitum að metnaðarfullum og jákvæðum einstaklingi til að taka þátt í mótun 
þjónustu í tengslum við grunnnám í hjúkrunarfræði. Um er að ræða fullt starf.

Menntunar- og hæfniskröfur: 
•	 Háskólapróf	sem	nýtist	í	starfi	
•	 Færni	í	mannlegum	samskiptum	og	rík	þjónustulund	
•	 Gott	vald	á	upplýsingatækni
•	 Reynsla	af	störfum	í	háskólaumhverfi	telst	kostur	

Helstu verkefni: 
•	 Þjónusta	við	nemendur	og	kennara	
•	 Umsjón	með	námsferlum	nemenda	
•	 Verkefni	tengd	prófahaldi	og	brautskráningu	
•	 Vefsíðu-	og	kynningar	mál	

Um	framtíðarstarf	er	að	ræða	og	viðkomandi	þarf	að	geta	hafið	störf	sem	fyrst.	

Nánari	upplýsingar	um	starfið	veitir	Heba	Soffía	Björnsdóttir,	deildarstjóri	Hjúkrunarfræðideildar	
í	síma	525 4961	eða	með	pósti	á	netfangið	heba@hi.is.	

Umsóknarfrestur	er	til	og	með	28. ágúst 2016.	

Sjá	nánar	um	starfið	á	www.hi.is/laus_storf		
og	á	www.starfatorg.is.

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi

Verkstjóri
Fjarðanet óskar að ráða verkstjóra á netaverkstæði á Ísafirði

Við leitum að lærðum netagerðarmanni eða manni með langa reynslu af veiðarfæragerð.  Við leitum að sjálfstæðum, 
jákvæðum og þjónustuliprum einstaklingi sem á gott með mannleg samskipti.

Nánari upplýsingar gefur Snorri Sigurhjartarson í síma 4 700 830 eða 856 0832.  Umsóknir ásamt starfsferilskrá skulu sendar, 
fyrir 15. september til Fjarðanets hf, Grænagarði, 400 Ísafirði   eða í tölvupósti á snorri@fjardanet.is 

Fjarðanet hf rekur alhliða veiðarfæraþjónustu á Ísafirði, Akureyri og í Neskaupstað.  Á Ísafirði og í Neskaupstað 
rekur Fjarðanet skoðunarstöðvar fyrir gúmmíbjörgunarbáta.  Fjarðanet framleiðir og selur vörur fyrir fiskeldi og 
rekur þvottastöð fyrir fiskeldispoka.  Fjarðanet er hluti af Hampiðjan Group.

SÖLUFULLTRÚAR 
Aldur 25-60 ára

Helstu verksvið:
• Almenn sölustörf.
• Að halda verslun snyrtilegri m.a. með 
  framsetningu vara.

Hæfniskröfur:
• Góðir söluhæfileikar og útgeislun.
• Lipurð í mannlegum samskiptum.
• Stundvísi og helgun að starfi.

Um er að ræða 100% starf. 

Umsóknir og óskir um frekari upplýsingar 
sendast á: hjortur@solar.is fyrir 2/9 n.k.

Okkur vantar hresst starfsfólk í kvöld- og helgavinnu.

Hæfniskröfur:
- 18 ára og eldra
- framúrskarandi þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum 
- reynsla af eldhússtörfum er kostur
- geta til þess að vinna undir álagi 
- stundvísi
- dugnaður
- samviksusemi

Umsóknir sendist á atvinna@dbr.is

STARFSFÓLK Í HLUTASTARF



Áhugaverð og krefjandi störf á 
sviði loftslags- og loftgæðamála
Umhverfisstofnun leitar að tveimur starfsmönn-
um til að vinna að loftslags- og loftgæðamálum 
með öflugu teymi sérfræðinga.. Störfin fela í sér 
mikil samskipti við evrópskar og alþjóðlegar 
stofnanir.

SÉRFRÆÐINGUR Á SVIÐI LOFTSLAGSMÁLA

Megin verkefni sérfræðingsins munu felast í 
vinnu við losunarbókhald Íslands. Í því felst 
einkum söfnun gagna frá stofnunum og fyrir-
tækjum, utanumhaldi og útreikningi á losun 
gróðurhúsalofttegunda og annarra loftmeng-
unarefna. Vinna við losunarbókhald Íslands snýst 
m.a. um að greina losun Íslands sem nýtist við 
mat á möguleikum til að minnka losun gróður-
húsalofttegunda ásamt miðlun upplýsinga til 
almennings og hagsmunaaðila. 

SÉRFRÆÐINGUR Á SVIÐI LOFTGÆÐA

Megin verkefni sérfræðingsins munu einkum 
felast í eftirliti með framvindu loftgæða á Ís-
landi og hvernig megi bæta þau. Hann kemur 
til með að vinna við úrvinnslu, túlkun og miðlun 
gagna frá loftgæðamælistöðvum og við rekstur 
loftgæðamælistöðva Umhverfisstofnunar, vera í 
samskiptum við rekstraraðila  annarra loftgæða-
mælistöðva, sjá um miðlun upplýsinga um loft-
gæði og eiga samskipti við ýmsa hagsmunaað-
ila. Jafnframt vinnur hann við stefnumótun og 
aðgerðaráætlun um bætt loftgæði á Íslandi. 

Ítarlegri upplýsingar um hæfniskröfur,  
starfsaðstöðu ofl. er að finna á starfatorg.is og  

umhverfisstofnun.is/storf_i_bodi/

Umsóknarfrestur um störfin er til og með 29. ágúst 
2016 og skulu umsóknir sendar á netfangið ust@ust.
is. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 

um ráðningu hefur verið tekin. Sjá nánari upplýsingar 
um Umhverfisstofnun á umhverfisstofnun.is

Akureyri - Egilsstaðir - Hella - Ísa�örður 
Mývatn - Patreks�örður - Reykjavík 

Snæfellsnes - Vestmannaeyjar

FAGMENNSKA SAMVINNA FRAMSÝNI VIRÐING

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ráðningarþjónusta 
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Nánari upplýsingar um star�ð er að �nna á heimasíðu HH Ráðgjafar www.hhr.is
og eru áhugasamir beðnir um að sækja um star�ð þar.

Starfssvið

Hæfniskröfur

· Reynsla af hönnun og sölu ferða um Ísland.
· Framúrskarandi enskukunnátta i ræðu og riti.
· Mjög góð tölvukunnátta, einkum á Word, Excel og Outlook.
· Framúrskarandi samskiptahæfni og þjónustulund.
· Nákvæm vinnubrögð, sjálfstæði, frumkvæði og hugmyndaauðgi.
· Háskólamenntun sem nýtist í star�nu kostur.

Söluráðgja�

· Hönnun og sala á vönduðum ferðum um Ísland.
· Samskipti við erlendar ferðaskrifstofur og söluaðila sem sérhæfa sig í  lúxus-ferðum fyrir efnameiri aðila.
· Gerð ferðagagna.
· Önnur tilfallandi störf.

Ferðaþjónustufyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir að ráða söluráðgjafa til starfa.
Fyrirtækið býður uppá vandaðar, sérhannaðar ferðir um Ísland fyrir erlenda ferðamenn. I am a physically handicapped and deafblind young 

woman. I am looking for self-reliant and resourceful 
women personal assistants for flexible work on shifts 
throughout the day. I need assistance with all daily activi-
ties, such as with my personal hygiene, cooking, school 
work and social activities, not to mention all the unex-
pected that life has to offer.

Requirements: The work requires no formal qualifications 
but you need to be conscientious, reliable and on time 
and with good social skills and initiative. Good knowledge 
of Icelandic OR English and a drivers’ license is required 
and a good general education is a bonus. All necessary 
training for the work, including methods of communica-
tion, is provided at the workplace or in special courses 
during work hours. 

 Salary is according to the master agreement between 
Efling trade union and the NPA center (www.npa.is).

Interested applicants can contact me directly for further 
information via email at snaedis8@gmail.com

A diverse and 
demanding yet 
rewarding work

Vörustjóri
notendalausna

Advania er alhliða þjónustufyrirtæki í upplýsingatækni og svara lausnir 
fyrirtækisins þörfum tugþúsunda viðskiptavina í atvinnulífinu. Advania er 
�ölskylduvænn vinnustaður og er vinnutíminn sveigjanlegur. Ef þú leitar að 
spennandi verkefnum, góðu vinnuumhverfi og hressum vinnufélögum, þá 
finnur þú það hjá okkur. Við viljum nefnilega vera besti vinnustaður landsins!

Við ætlum að bæta við vörustjóra vegna aukinna umsvifa og leitum 
því að metnaðarfullum og talnaglöggum einstaklingi með ríka 
þjónustulund og framúrskarandi samskiptahæfni.

Í starfinu kemur þú til með að vera partur af teymi sem ber ábyrgð á 
vöruvali notendalausna hjá Advania og eiga samskipti við innlenda
og erlenda birgja á borð við DELL, Samsung og Xerox. Vörustjóri 
notendalausna kemur að markaðssetningu á vörum í samráði við 
markaðsdeild og sér um samskipti við viðskiptavini sem og kynningar 
á vöruflokkum. Vörustjóri fer jafnframt með e�irlit á birgðahaldi 
vöruflokka, gerir áætlanir og frávikagreiningu og kemur að tilboðs- 
og útboðsgerð.
 

Kynntu þér starfið nánar á  www.advania.is/atvinna
Frekari upplýsingar veitir Sigrún Ósk Jakobsdó�ir, 
sigrunosk@advania.is, 440 9000.

Hefur þú brennandi áhuga á öllum tækninýjungum?
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Prentari 
óskast

Oddi prentun og umbúðir leita að öflugum 
offsetprentara í prentdeild fyrirtækisins að 
Höfðabakka 7.
Reynsla af prentun á Heidelberg prentvélar 
kostur.
Upplýsingar um starfið veitir Rúnar Már 
Jónatansson í síma 840 5021 eða  
runar@oddi.is.
Áhugasamir sendi umsóknir ásamt feril-
skrá á runar@oddi.is eða sæki um á heima-
síðu Odda,  www.oddi.is
 
Oddi er ein stærsta og fjölbreyttasta prentsmiðja landsins og 

er jafnframt stór framleiðandi pappa- og mjúkplast umbúða.

Oddi Prentun og Umbúðir   Höfðabakka 7  – 110 Reykjavík   –  www.oddi.is

www.oddi.is

Óskum eftir að ráða 
í fastar stöður og 
afleysingar:
•	 Starfsfólk	í	aðhlynningu

•	 Sjúkraliða

•	 Hjúkrunarfræðinga

•	 Hjúkrunarnema

Allar	nánari	upplýsingar	og	umsóknareyðublöð	má	nálgast	á	
heimasíðu	Hrafnistu,	www.hrafnista.is	og	heimasíðu	Talent	
ráðningar	&	ráðgjöf,	www.talent.is

Viltu vinna með okkur?
Á	Hrafnistuheimilunum	starfa	um	1.000	manns	og	þar	er	boðið	upp	
á	heimilislegt	umhverfi	og	góðan	starfsanda	auk	þess	sem	lögð	er	
áhersla	á	faglega	þjónustu	við	heimilisfólkið.	Starfsfólki	gefst	þar	
ómetanlegt	tækifæri	til	að	afla	sér	reynslu	og	kynnast	starfi	á	sviði	
öldrunar.

Hæfniskröfur:

• Góð færni í samskiptum
• Sjálfstæði og stundvísi
• Jákvæðni og metnaður í starfi
• Góð íslenskukunnátta
• 18 ára aldurstakmark

Hrafnistuheimilin leita að starfsfólki í fjölbreyttar stöður innan heimilanna. 
Um er að ræða bæði fastar stöður og afleysingar. 

HRAFNISTA
Reykjavík  I 

Kópavogur  I  Reykjanesbær

HRAFNISTA  REYKJAVÍK			HAFNARFIRÐI			KÓPAVOGI			REYKJANESBÆ

SNÆLAND

Óskum eftir starfsfólki í fullt starf, um er að ræða vaktavinnu. 

Vinsamlega leggið inn umsókn á snaelandvideo.is  
eða hafið samband við Pétur í síma 693-3777.

Tollstjóri leitar að kröftugum og skapandi matreiðslumanni til að annast rekstur mötuneytis embættisins. 
Viðkomandi fær tækifæri til að taka þátt í uppbyggingu frá grunni, m.a. með því að velja búnað og tæki, 
ásamt því að móta mötuneytið í takt við heilsustefnu embættisins. Lögð er áhersla á góðan aðbúnað og 
�ölskylduvænan vinnutíma. 

Umsóknarfrestur er til 23. nóvember nk. Æskilegt er að viðkomandi geti ha�ð störf sem fyrst. 
Sótt er um star�ð rafrænt á www.tollur.is/storf

Metnaðarfullur 
ástríðukokkur 

Hæfniskröfur:

Helstu verkefni og ábyrgð:

Um er að ræða �ölbreytt verkefni sem hæfa jafnt körlum sem 
konum. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum opinberra 
starfsmanna. Um starfskjör, réttindi og skyldur gilda að öðru 
leyti lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996.

Nánari upplýsingar um star�ð veitir Unnur Ýr Kristjánsdóttir, 
forstöðumaður mannauðssviðs, í síma 560-0300.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu 
liggur fyrir. Athygli er vakin á að umsóknir gilda í 6 mánuði frá 
því að umsóknarfrestur rennur út.

■ Uppbygging og rekstur mötuneytis.

■ Umsjón með gerð matseðla, innkaupum og vinnuskipulagi annarra starfsmanna í eldhúsi. 

■ Matseld og framreiðsla í hádegi.

■ Umsjón með veitingum á ýmsum starfsmannatengdum viðburðum.

■ Menntun á sviði matreiðslu.
■ Reynsla af stjórnun eldhúsa/mötuneyta æskileg.
■ Áhugi á fjölbreyttri og hollri matargerð.
■ Góð framkoma og rík þjónustulund.
■ Sjálfstæði, hugmyndaauðgi og skipulögð vinnubrögð.
■ Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum.

Fulltrúi á innheimtusviði
Staða fulltrúa á innheimtusviði Tollstjóra  

er laus til umsóknar

Hjá Tollstjóra starfar hópur hæfileikaríks starfsfólks 
sem hefur það að markmiði að veita góða og skilvirka 
þjónustu og standa vörð um hagsmuni almennings og 
atvinnulífs. Lögð er áhersla á símenntun starfsmanna, 
heilsueflingu og góðan aðbúnað.

Starf fulltrúa felur m.a. í sér: 
• Afgreiðslu og þjónustu við viðskiptavini.
• Upplýsingagjöf og úrlausn mála í tengslum við  
 innheimtu skatta og gjalda.
• Fjölbreytta gjaldkeravinnslu.
• Símsvörun í þjónustuveri og á skiptiborði.
• Afgreiðslu aðsendra erinda.
• Skráningu og afstemmningar í tekjubókhaldskerfi  
 ríkissjóðs.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Stúdentspróf eða samsvarandi menntun.
• Staðgóð almenn tölvukunnátta.
• Gott vald á íslensku. 
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Kurteisi og þjónustulund.
• Nákvæmni, traust vinnubrögð og stundvísi. 
• Hreint sakavottorð.

Um er að ræða fjölbreytt verkefni sem hæfa jafnt körlum 
sem konum. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum 
opinberra starfsmanna, í þessu tilfelli SFR. Um starfs-
kjör, réttindi og skyldur gilda að öðru leyti lög um réttindi 
og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Valgerður Sigurðar-
dóttir, deildarstjóri þjónustuvers eða Una D. Kristjáns-
dóttir, deildarstjóri afgreiðsludeildar, í síma 560-0300.

Umsóknarfrestur er til 29. ágúst nk. Æskilegt er að við-
komandi geti hafið störf sem fyrst.

Sótt er um starfið rafrænt á www.tollur.is/laus-storf.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu liggur fyrir. Athygli er vakin á að umsóknir 
gilda í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.



Við leitum að kraftmiklum og hressum einstak- 
lingum til starfa hjá Serrano. Um er að ræða 
100% störf og þurfa umsækjendur að hafa 
mikla þjónustulund og eiga gott með að vinna 
með öðrum. 

Umsóknir ásamt ferilskrá skal senda á  
atvinna@serrano.is fyrir 25. ágúst.

Serrano is looking for service-minded people 
to work full time jobs at our restaurants.

We love working with positive people who 
have great communication skills, so if that 
description applies to you, send us your CV to 
atvinna@serrano.is before August 25th.

Serrano er framsækin íslensk skyndibitakeðja  
sem leggur áherslu á hollustu og hágæða hráefni.  
Í dag eru starfræktir átta Serrano staðir á höfuðborgar- 
svæðinu og einn á Akureyri.

VILTU VERÐA PARTUR AF

FJÖLSKYLDUNNI

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ráðningarþjónusta 
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Nánari upplýsingar um star�ð er að �nna á heimasíðu HH Ráðgjafar
www.hhr.is og eru áhugasamir beðnir um að sækja um star�ð þar.

Rótgróið verslunarfyrirtæki í Reykjavík óskar eftir að ráða reyklausan einstakling til starfa á lager.
Fyrirtækið sérhæfir sig í  byggingarvörum og ýmsum sérvörum. Vinnutími er frá kl. 08:00 til kl. 18:00. 

Lagerstarfsmaður

Starfssvið Hæfniskröfur

· Almenn lagerstörf
· Pantanatiltekt
· Vörumóttaka

· Bílpróf skilyrði
· Lyftarapróf kostur en ekki skilyrði
· Hreint sakavottorð

Sérnámið:
Sérnám í heimilislækningum hefur verið starfrækt í 21 
ár og hefur Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins verið 
leiðandi í sérfræðinámi fyrir heimilislækna á Íslandi. 
Námið er alls 5 ár og byggir á marklýsingu Félags 
íslenskra heimilislækna og virkri handleiðslu mentors 
sem fylgir sérnámslækni eftir allan námstímann.

Sérnámslæknir skipuleggur nám sitt í samráði við 
mentor og kennslustjóra sérnáms. Námið fer fram á 
heilsugæslustöð og sjúkrahúsi.

Frekari kynningu á sérnáminu má finna á vef 
heilsugæslunnar, www.heilsugaeslan.is.

Kostir sérnáms:
  Starfsnám undir virkri handleiðslu reyndra  
  sérfræðinga
  Einstaklingsmiðuð námsáætlun
  Hópkennsla annan hvern mánudag
  Þátttaka í vísindavinnu
  Blokkasamningur við Landspítala varðandi  
  spítalahluta sérnámsins
  Sameiginlegar námsferðir innanlands sem utan

Helstu verkefni og ábyrgð
  Almennar lækningar og heilsuvernd
  Vaktþjónusta
  Nám samhliða starfi 
  Vísindavinna

Hæfnikröfur
  Íslenskt lækningaleyfi 
  Mjög góðir samskiptahæfileikar, fagmennska  
  og jákvæðni
  Hæfni og vilji til að vinna náið með   
  skjólstæðingum og samstarfsfólki
  Frumkvæði, faglegur metnaður og geta til að  
  starfa sjálfstætt
  Vandvirkni og samviskusemi
  Lausnamiðuð hugsun og vinnubrögð
  Vilji til þátttöku í þverfaglegri teymisvinnu
  Áhugi á vísindavinnu æskilegur

Frekari upplýsingar um starfið
Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi 
fjármálaráðherra og Læknafélags Íslands. 

Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar. Jafnframt skal 
leggja fram staðfestar upplýsingar um læknismenntun, læknisstörf og vísinda- og rannsóknarstörf ásamt staðfestu afriti af opinberu 
starfsleyfi. 

Mat á hæfni umsækjenda byggist á innsendum gögnum, umsögnum og viðtölum við umsækjendur (sjá nánar um hæfnikröfur á 
ytri vef heilsugæslunnar). 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 hefur verið tekin. Tekið er mið af jafnréttisstefnu Heilsugæslu 
höfuðborgarsvæðisins við ráðningu. Umsókn getur gilt í 6 mánuði.

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

Nánari upplýsingar veitir Alma Eir Svavarsdóttir, kennslustjóri sérnáms – alma.e.svavarsdottir@heilsugaeslan.is -  
585-1800 / 585-1300

Ábyrgð  –  Fagmennska  –  Traust  –  Þjónusta  –  Framþróun

Viltu verða sérfræðingur í heimilislækningum?
Lausar eru til umsóknar sérnámsstöður í heimilislækningum hjá 
Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. 

Námsstöðurnar veitast til 5 ára frá 1. september 2016 eða eftir nánara samkomulagi.  
Starfshlutfall er 100%. 

Umsóknarfrestur er til og með 29. ágúst 2016. 

Embassy staff
The Embassy of Japan seeks capable, responsible  
and flexible butler / driver at ambassador’s residence  
(1 person).

Basic conditions for application are below:
• Good command of language (Icelandic and English)
   and computer
• Knowledge of management of Ambassador’s 
   residence with skills as waiter for dining occasions
• Good skills in car-driving and administration
• Start of work from 14 Sep. 2016 and contract 
   renewal every 2 years

CV should be sent to the following address until  
26 Aug. 2016. *CV should be written in English.

Laugavegur 182, 105 Reykjavik
Tel: 510-8600

e-mail: japan@rk.mofa.go.jp



ERTU Á UPPLEIÐ?

FLUGMENN
ERTU Í SKÝJUNUM? 
Við leitum að flugstjórum og flugmönnum til að stýra 
öllum nýju flugvélunum okkar á spennandi 
áfangastaði. Við kunnum vel að meta reynslu
og leitum að flugmönnum í framtíðarstörf. 

FLUGLIÐAR
VERTU HETJA HÁLOFTANNA
Á nýju ári þurfum við að bæta við okkur flugliðum til 
að gæta öryggis gesta okkar um borð og sjá til þess 
að þeim líði vel á ferðalagi sínu með okkur. 

FLUGVIRKJAR
KANNT ÞÚ AÐ VIRKJA FLUGVÉLAR?
Okkur vantar að bæta við flugvirkjum á línuna okkar 
í Keflavík til að sinna almennu viðhaldi á vélunum 
okkar. 

FLUGÖRYGGISFULLTRÚI
ÖRYGGI ER AÐALMÁLIÐ
Hér leitum við að aðila með áhuga á flugöryggi til 
að koma að spennandi verkefnum flugöryggismála, 
eftirliti, áhættugreiningum og skýrslugerð. 

STARFSMAÐUR Í SKIPULAGSDEILD
/ AIRCRAFT PLANNING
MEÐ VIÐHALDIÐ Á HEILANUM?
Við viljum bæta við okkur flugvirkja eða flugvirkjanema til 
að skipuleggja reglubundið viðhald á vélum félagsins. 

STARFSMAÐUR Í SKIPULAGSDEILD
/ TECHNICAL RECORDS
SKRÁÐU ÞETTA HJÁ ÞÉR
Við leitum að skipulögðum einstaklingi í skráningar og 
utanumhald með upplýsingum um viðhald á vélum 
félagsins. 

GOOGLE ANALYST
HEFÐUM VIÐ GETAÐ FUNDIÐ ÞIG Á GOOGLE? 
Við óskum eftir öflugum Google Analytics sérfræðingi 
með brennandi áhuga á greiningu gagna, sem er 
tilbúinn í kre�andi verkefni í lifandi og síbreytilegu 
vinnuumhverfi.

SENIOR FORRRITARI
HUGSAR ÞÚ Í KÓÐA?
WOW labs vill bæta við sleggju forriturum sem hafa 
mikla reynslu og eru til í mjög kre�andi verkefni.

SENIOR ANALYST Í HAGDEILD
SETURÐU ALLT UPP Í EXCEL? 
Við leitum að framúrskarandi greinanda sem elskar 
tölur, söguna sem þær segja og er snillingur í 
skýrslugerð 

STARFSMAÐUR Í VERKFRÆÐIDEILD
MMMM NÝJU-FLUGVÉLALYKT! 
Okkur vantar sterkan einstakling til að sinna 
verkefnastýringu á innleiðingu á nýjum vélum í flota 
félagsins sem og breytingum á núverandi vélum. 

VAKTMAÐUR Í GROUND OPERATIONS 
(DAGLEGA STARFSEMI) Í KEFLAVÍK
VERTU Á UNDAN ÞINNI SAMTÍÐ
Leitum að öflugum aðila í vaktavinnu til að sinna 
eftirfylgni og framkvæmd breytinga á daglegum 
flugáætlunum til að tryggja stundvísi. Jafnframt felast
í starfinu samskipti við þjónustuaðila á flugvöllum. 

UMSJÓNARMENN Á HLAÐI Í KEFLAVÍK
/ RAMP TURNAROUND COORDINATORS
ERTU STARFSMAÐUR Á ALLT ÖÐRU PLANI?
Störfin fela í sér verkefni við komu og brottfarir véla félagsins. 
Viðkomandi sjá til þess að allir ferlar virki og að tryggja að vélar 
nái að fara út á tíma, enda stundvísi okkur mjög mikilvæg.

LAGERSTARFSMAÐUR Í KEFLAVÍK
VEISTU HVAR ALLT ER? 
WOW air óskar eftir að ráða starfsmann á lager með 
aðsetur á Keflavíkurflugvelli. Í starfinu felast almenn 
lagerstörf og akstur með varahluti.

STARFSMAÐUR Í ÁHAFNADEILD
VERTU Í GÓÐUM FÉLAGSSKAP
Meðal verkefna er vinna við gerð vinnuskráa fyrir áhafnir 
félagsins, skipulagning og utanumhald með þjálfun, 
bókanir í tengslum við ferðalög áhafna og samskipti 
við viðskiptavini flugdeildar.

VIÐ ERUM Í ÖRUM VEXTI OG VILJUM BÆTA GÓÐU FÓLKI Í LIÐIÐ OKKAR. UM ER AÐ RÆÐA 

FJÖLBREYTT STÖRF Í SKEMMTILEGU FYRIRTÆKI. NÁNARI UPPLÝSINGAR UM ÖLL STÖRFIN MÁ 

FINNA Á VEFSÍÐU OKKAR, WWW.WOWAIR.IS/STARF. ÞAR KOMA EINNIG FRAM HÆFNISKRÖFUR 

SEM GERÐAR ERU TIL UMSÆKJENDA. 

 

SJÁ NÁNAR Á WOWAIR.IS /STARF

ÞÚ NÆRÐ LENGRA MEÐ WOW AIR!



ERTU Á UPPLEIÐ?
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í starfinu samskipti við þjónustuaðila á flugvöllum. 
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VEISTU HVAR ALLT ER? 
WOW air óskar eftir að ráða starfsmann á lager með 
aðsetur á Keflavíkurflugvelli. Í starfinu felast almenn 
lagerstörf og akstur með varahluti.

STARFSMAÐUR Í ÁHAFNADEILD
VERTU Í GÓÐUM FÉLAGSSKAP
Meðal verkefna er vinna við gerð vinnuskráa fyrir áhafnir 
félagsins, skipulagning og utanumhald með þjálfun, 
bókanir í tengslum við ferðalög áhafna og samskipti 
við viðskiptavini flugdeildar.

VIÐ ERUM Í ÖRUM VEXTI OG VILJUM BÆTA GÓÐU FÓLKI Í LIÐIÐ OKKAR. UM ER AÐ RÆÐA 
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Starfsmenn vantar í  
vélsmiðju/stálsmiðju í Hafnarfirði
Þurfa helst að vera vanir rafsuðu, þó ekki skilyrði.  

Eingöngu nýsmíði. Mikil vinna framundan. 

Vinsamlega sendið upplýsingar á „kjgj@simnet.is“

Við leitum að fólki í  
okkar frábæra lið

Expert ehf. óskar eftir að ráða til starfa fólk við þjónustudeild  
fyrirtækisins, sem býr yfir framúrskarandi þjónustulund.

Þjónustufulltrúi í Reykjavík
Starfið felur í sér reglubundar þjónustu heimsóknir til viðskiptavina 
félagsins, sem telja meðal annars matvöruverslanir, hótel og veit-
ingastaði. Viðkomandi starfsmenn munu sjá um þjónustu og eftirlit 
með tækjum hjá viðskiptavinum, auk annarra tilfallandi verkefna. 
Bílpróf áskilið. Handlagni og verkkunnátta er mikill kostur.

Austurland - Sölumaður/þjónustufulltrúi
Starfið felur í sér reglubundnar heimsóknir og sölu á vörum til við-
skiptavina. Viðkomandi starfsmaður mun samhliða sölu jafnframt 
hafa umsjón með þjónustu og eftirlit með tækjum hjá viðskipta-
vinum félagsins, auk annarra tilfallandi verkefna. 
Reynsla af sölustörfum og bílpróf áskilið. 
Handlagni og verkkunnátta er mikill kostur.

Norðurland - Sölumaður/þjónustufulltrúi
Starfið felur í sér reglubundnar heimsóknir og sölu á vörum til við-
skiptavina. Viðkomandi starfsmaður mun samhliða sölu jafnframt 
hafa umsjón með þjónustu og eftirlit með tækjum hjá viðskipta-
vinum félagsins, auk annarra tilfallandi verkefna. Reynsla af 
sölustörfum og bílpróf áskilið. Handlagni og verkkunnátta er mikill 
kostur.

Við hjá Expert leitum að starfsmönnum sem eru reiðubúnir til 
þess að leggja töluvert á sig til að ná árangri og falla að góðum  
hópi starfsfólks okkar. Það er kostur ef viðkomandi geta hafið  
störf fljótlega.

Áhugasamir sendi umsókn og starfsferilsskrá á netfangið atvinna@
expert.is, en umsóknarfrestur er til 26. ágúst nk. Nánari upplýsingar 
veitir Brynjar í síma 660-2962 eða 517-4000.

Expert ehf. | Grensásvegi 1, 108 Reykjavík | www.expert.is

Langar þig að gera heiminn að 
betri stað?  ..og fá borgað fyrir það!

Við erum að leita að fólki sem hefur brennandi áhuga á að láta 
gott af sér leiða, er með virka gleðistöð og fílar að tala í síma.  
Ef þessi lýsing á við þig viljum við endilega fá þig í vinnu!
 
Unnið er frá 17.30-21.45 öll kvöld nema laugardaga. 
Vaktafyrirkomulagið er sveigjanlegt og hentar skólafólki 
sérstaklega vel. 
 
Ef þú ert 18. ára eða eldri og langar að vera hluti af skemmti- 
legum hóp á lifandi vinnustað, vinna að góðum málefnum og 
eiga möguleika á góðum tekjum skaltu endilega sækja um. 

Umsækjendur þurfa að hafa gott vald á íslensku og grunn- 
tölvuþekkingu.

Til að sækja um sendir þú  
ferilskránna þína á Júlíu Birgisdóttur  
á julia@midlun.is

VIÐ LEITUM AÐ 

STARFSFÓLKI Í  
HELGAR- OG HLUTASTARF 
Í VERSLUN OKKAR GRANDA

Starfsfólk vantar í  flestar deildir verslunar 
og grófvöru í verslun BYKO Granda. 
Starfið felur í sér almenna sölu og 
ráðg jöf til viðskiptavina. Æskilegt er að 
viðkomandi búi yfir ríkri þjónustulund og 
góðri samskiptahæfni.

Umsækjendur í þessi störf þurfa 
vera a.m.k 17 ára en við hvetjum 
sérstaklega reynslubolta á öllum aldri úr 
byggingariðnaðinum til að sækja um.

Nánari upplýsingar veitir Agnar Kárason, 
verslunarstjóri Granda, agnar@byko.is.

Sótt er um á www.byko.is  
- umsóknarfrestur er til 26. ágúst 2016.

byko.is

 VIÐ LEITUM AÐ MANNESKJU Í

FJÖLBREYTT  
SKRIFSTOFUSTARF
Í SKEMMTILEGU OG LIFANDI UMHVERFI

Starfslýsing: Tollskýrslugerð, samskipti 
við tollayfirvöld, innsláttur og bókun 
erlendra reikninga, gerð verðútreikninga 
og önnur tilfallandi skrifstofustörf.

Hæfniskröfur: Menntun og/eða reynsla 
sem nýtist í starfi. Fagleg, skipulögð og 
sjálfstæð vinnubrögð. Viðkomandi þarf 
að vera töluglöggur og geta unnið undir 
álagi. Hæfni í mannlegum samskiptum. 

Æskilegt að viðkomandi geti hafið störf 
fljótlega.

Sótt er um á www.byko.is  
- umsóknarfrestur er til 17. ágúst 2016.

fagmennska - dugnaður  
lipurð - traust

VIÐ LEITUM AÐ 

SKEMMTILEGUM  
EINSTAKLINGUM 
Í FRÁBÆRAN HÓP Í LAGNAVERSLUN BREIDD

SÖLUSTARF Starfið felst í 
samskiptum við iðnaðarmenn, 
verktaka og einstaklinga ásamt 
sölumennsku. Við bjóðum mjög 
góða vinnuaðstöðu og mikla 
framtíðarmöguleika. 

Hæfniskröfur: Við leitum að öflugum 
einstaklingi með ríka þjónustulund og 
hæfni í mannlegum samskiptum sem 
býr yfir menntun sem nýtist í starfi. 
Þekking á lagnaefni og menntun í 
pípulögnum er mikill kostur, ásamt 
reynslu af sölu og þekkingu á 
byggingavörumarkaði.

LAGERSTARF Starfið felst í vörumóttöku, 
taka saman pantanir og öðrum lagerstörfum. 

Hæfniskröfur: Leitað er að stundvísum 
og öflugum aðilum með lyftarapróf. 
Tölvukunnátta er æskileg.

Umsækjendur verða að hafa metnað til að 
takast á við krefjandi verkefni ásamt því að 
búa yfir stundvísi, jákvæðni og heiðarleika.

Umsækjendur í þessi störf þurfa vera 
a.m.k 18 ára en við hvetjum sérstaklega 
reynslubolta á öllum aldri til að sækja um.

Nánari upplýsingar um störfin veitir  
Árni B. Kvaran, verslunarstjóri 
Lagnaverslun, arnibk@byko.is.

Sótt er um á www.byko.is  
- umsóknarfrestur er til 26. ágúst 2016.

VIÐ LEITUM AÐ 

VÖKULUM   
ÖRYGGISVERÐI 
Í VERSLANIR BYKO Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU

Við erum að leita að hæfum 
öryggisverði, úrræðagóðum og 
liprum í mannlegum samskiptum.

Starfslýsing: Starfið felur í sér almennt 
rýrnunareftirlit, úrvinnslu málsgagna 
tengd atvikum, aðstoð við öryggisstjóra, 
aðstoð við viðskiptavini, kostur ef 
þekking er til staðar á Word, eftirfylgni 
í eftirlitsmyndavélakerfum, sölukerfum 
s.s. AS400 eða Dynamic ax. 

Hæfniskröfur: 

 A.m.k 2 ára reynsla af öryggis- 
 varðar/eftirlitsstörfum.
 Frumkvæði í starfi

 Öguð vinnubrögð
 Góðir samskiptahæfileikar
 Þjónustulund

Aðrar upplýsingar: Um er að ræða 75-
100% starf starf á höfuðborgarsvæðinu 
sem skiptist hlutfallslega á Breidd og aðrar 
starfsstöðvar. Umsækjendur þurfa að tala 
reiprennandi íslensku, hafa náð tuttugu 
og þrigg ja ára aldri, vera árvökulir og hafa 
brennandi áhuga á starfinu.

BYKO fer fram á að umsækjendur séu með 
hreint sakavottorð, þeir sem boðaðir eru í 
viðtal eru beðnir um að legg ja það fram.

Umsækjendur í þessi störf þurfa að hafa 
náð 23 ára aldri.

Sótt er um á www.byko.is  
- umsóknarfrestur er til 26. ágúst 2016.

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

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is
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Auglýsing um stöðu forstjóra  
Sólvangs hjúkrunarheimilis

Velferðarráðuneytið auglýsir lausa til umsóknar 
stöðu forstjóra  Sólvangs hjúkrunarheimilis. 

Um 50% stöðu er að ræða.  Heilbrigðisráðherra 
skipar í starfið og er skipunartími til ársloka 2018. 
Stefnt er að því að skipa í starfið frá 1. október 2016.

Sólvangur hjúkrunarheimili starfar samkvæmt lög-
um um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007, með síðari 
breytingum. Á heimilinu eru 59 almenn hjúkrunar-
rými og 8 dagdvalarrými. 

Starfssvið
Forstjóri ber ábyrgð á að Sólvangur hjúkrunarheimili 
starfi í samræmi við lög og stjórnvaldsfyrirmæli og 
erindisbréf sem ráðherra setur honum. Forstjóri ber 
ábyrgð á starfsemi og þjónustu stofnunarinnar, að 
rekstrargjöld og rekstrarafkoma séu í samræmi við 
fjárlög og að fjármunir séu nýttir á árangursríkan 
hátt. 

Menntunar- og hæfniskröfur
• Forstjóri skal hafa háskólamenntun og reynslu af  
 rekstri og stjórnun sem nýtist honum í starfi.
• Hann skal einnig hafa þekkingu og reynslu á sviði  
 heilbrigðisþjónustu. 
• Gerð er krafa um hæfni í mannlegum samskiptum  
 ásamt leiðtogahæfileikum. 

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

Ráðuneytið hvetur konur jafnt sem karla til að sækja 
um starfið.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Vilborg Ingólfs-
dóttir, skrifstofustjóri, vilborg.ingolfsdottir@vel.is.

Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun, starfs-
feril og starfsheiti skulu berast velferðarráðuneytinu, 
Hafnarhúsinu við Tryggvagötu, 101 Reykjavík eða á 
netfangið: postur@vel.is eigi síðar en 29. ágúst nk.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu í stöðuna hefur verið tekin.

  

Umsóknir berist fyrir 15. ágúst n.k. 
í netfangið atvinna@husa.is

Framtíðarstarf í þjónustuveri 
Húsasmiðjunnar í Holtagörðum
Viljum ráða metnaðarfullan og þjónustulundaðan 
söluráðgjafa.

Ábyrgðarsvið
• Sala, afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini
• Önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur
•  Þekking á timbri og alm.byggingarvörum er kostur
 en ekki skilyrði
•  Sjálfstæð og vönduð vinnubrögð
•  Samskiptahæfni

Metnaður
Þjónustulund
Sérþekking

Húsasmiðjan leggur metnað sinn í 
að veita fyrsta flokks þjónustu og 
hafa gott aðgengi að vörum sínum 
og starfsfólki.  Það sem einkennir 
starfsmenn Húsasmiðjunnar eru 
eftirfarandi gildi:

HLUTI AF BYGMA

Byggjum á betra verði

VILT ÞÚ VERA HLUTI AF GÓÐRI 
LIÐSHEILD OG STARFA 
HJÁ TRAUSTU FYRIRTÆKI?

Umsóknir berist fyrir 15. ágúst 
í netfangið atvinna@husa.is 
Vinsamlega takið fram hvaða starf sótt er um 

Metnaður
Þjónustulund
Sérþekking

Húsasmiðjan leggur metnað sinn í 
að veita fyrsta flokks þjónustu og 
hafa gott aðgengi að vörum sínum 
og starfsfólki.  Það sem einkennir 
starfsmenn Húsasmiðjunnar eru 
eftirfarandi gildi:

HLUTI AF BYGMA

Byggjum á betra verði

HÚSASMIÐJAN Í HAFNARFIRÐI 
LEITAR AÐ ÖFLUGUM 
LIÐSMÖNNUM

Verkstjóri í timburporti

Ábyrgðarsvið
•  Sala, ráðgjöf og þjónusta 
 við viðskiptavini
•  Önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur
•  Vinnuvélaréttindi kostur
• Þekking á timbri og    
 byggingavörum kostur
• Sjálfstæð og vönduð   
 vinnubrögð
• Samskiptahæfni

Sölumaður á kassa

Ábyrgðarsvið
•  Sala, afgreiðsla og þjónusta  
 við viðskiptavini
•  Önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur
• Sjálfstæð og vönduð   
 vinnubrögð
• Samskiptahæfni

Ertu að leita að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

lind@talent.is bryndis@talent.is

  www.talent.is  |  talent@talent.is

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is
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Lagerstarfsmenn
ÍSAM ehf. leitar að duglegum einstaklingum til 

framtíðarstarfa á lager fyrirtækisins. 
Starfs- og ábyrgðarsvið
•	Móttaka	á	vörum
•	Tiltekt	og	afgreiðsla	pantana
•	Lagertalningar
•	Önnur	almenn	lagerstörf

Hæfniskröfur
•	 Lyftararéttindi	kostur
•	Góð	íslenskukunnátta
•	Reynsla	af	lagerstörfum	kostur

Vinnutími	er	frá	8.00	–	17.00,	nema	föstudaga	til	kl.	16.00

Umsóknarfrestur er til 28. ágúst nk. Upplýsingar	um	störfin	
gefur	Steindór	Grétarsson	lagerstjóri	í	síma	856	2702.	
Áhugasamir	sæki	um	á	vefsíðu	okkar	www.isam.is

Öllum	umsóknum	verður	svarað	að	ráðningu	lokinni.

ÍSAM er eitt stærsta og  öflugasta markaðs- og framleiðslufyrirtæki 
landsins á neytendamarkaði. ÍSAM á og rekur vörumerkin Mylluna, 
Ora, Frón og Kexsmiðjuna. Hjá ÍSAM starfa yfir 350 manns. 

Ísam ehf Tunguhálsi 11, 110 Reykjavík • s. 522 2700 • www.isam.is

Vinna og virkni
Spennandi og fjölbreytt starf

Ás styrktarfélag óskar eftir félagsliða og stuðnings-
fulltrúa í 100% störf í Stjörnugróf 7-9, hlutastörf koma 
til greina. Vinnutíminn er frá 8.30-16.30. Stöðurnar eru 

lausar strax eða eftir nánara samkomulagi.

Um er að ræða vinnu- og virknitilboð fyrir fullorðið fólk 
með fötlun. Starfsmaður tekur þátt í fjölbreyttum og 

spennandi verkefnum í samvinnu við góðan starfsmanna-
hóp í sveigjanlegu og skemmtilegu vinnuumhverfi.

Upplýsingar veitir Sigurbjörg Sverrisdóttir  
í síma 414-0540 og 414-0560. 

Umsókn sendist á essy@styrktarfelag.is.

Ert þú röskur og lífsglaður sölusnillingur með 
áhuga á heilbrigðu líferni?

   
Í boði er starf á líflegum vinnustað í jákvæðu 

starfsumhverfi.  Verkefni eru m.a. sinna viðhaldi 
viðskiptatengsla og öflun nýrra viðskiptavina.   

Vinnutími  er kl. 11-19 mán til fim. og 
09-17 á fös.   Viðkomandi þarf að hafa reynslu af 

sölustörfum, vera metnaðarfullur og árangursdrifinn 
og hafa ánægju af mannlegum samskiptum.  

Þarf auk þess að hafa frumkvæði, eiga gott með að 
vinna í teymi, vera reyklaus. 

Áhugasamir sendi umsókn ásamt ferilskrá  með 
mynd og upplýsingum um meðmælendur á netfangið  

hreyfing@hreyfing.is fyrir 18. ágúst.

Sölu- og þjónustufulltrúi

Starfsfólk í eldhús
Stúdentakjallarinn auglýsir eftir rösku og góðu fólki. 
Þarf að hafa gaman af eldamennsku og hafa þjónustulund. 
Reynsla af vinnu í eldhúsi/grilli æskileg.

Vinnutímar: 12 tíma kokkavaktir, 11:00 til 15:00 virka daga 
eða 18:00 til lokunar virka daga og um helgar. 
Ráðningartímabil: Frá miðjum ágúst til 12. maí 2017.

Nánari upplýsingar veitir Alda yfirkokkur alda@fs.is
Háskólatorgi, 3. hæð  Sæmundargötu 4   Sími 570 0700   fs@fs.is  www.fs.is

kopavogur.is

Kópavogsbær

Laus störf í dægradvölum grunnskóla Kópavogs

Í dægradvölum grunnskóla Kópavogs er boðið upp á frístundastarf eftir að hefðbundnum skóladegi lýkur 
fyrir börn í fyrsta til fjórða bekk. Dægradvalirnar eru hluti af starfi grunnskólanna og þar er lögð áhersla á 
frjálsan leik og óformlegt nám barna með virkri þátttöku í tómstundastarfi í öruggu umhverfi. Dægradvalirnar 
eru í samstarfi við íþrótta- og tómstundafélög bæjarins.

Starf í dægradvölum er lifandi og skemmtilegt. Unnið er í hópastarfi og öðru faglegu starfi samkvæmt 
starfsáætlun og dagskipulagi. Starfsmenn láta sig varða velferð og vellíðan barna og leiðbeina þeim í 
samskiptum innan hópsins. Gerð er krafa um að viðkomandi hafi áhuga á að starfa með börnum auk góðs 
frumkvæðis að leik og viðfangsefnum barna. 

Störf í dægradvölum geta hentað mjög vel samhliða námi. 

Nánari upplýsingar um störfin má finna á heimasíðu Kópavogsbæjar þar sem þau eru auglýst undir nafni 
viðkomandi skóla. Eingöngu er hægt að sækja um rafrænt á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is.

Viltu vinna 
skemmtilegt frístundastarf með börnum?

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Stuðningsfulltrúi Flensborgarskólinn Hafnarfjörður 201608/1071
Tímavinnustarfsmaður ÁTVR, Vínbúðin Akureyri 201608/1070
Sviðstjóri rannsóknasviðs Skógræktin Mógilsá 201608/1069
Nýdoktor í krabbameinsrannsókn. Háskóli Íslands, heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201608/1068
Fulltrúi á innheimtusviði Tollstjóri Reykjavík 201608/1067
Þingvörður Alþingi Reykjavík 201608/1066
Þjónustufulltrúi á skiptiborði Alþingi Reykjavík 201608/1065
Forstjóri Sólvangs Sólvangur hjúkrunarheimili Hafnarfjörður 201608/1064
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Mosfellsbær 201608/1063
Stuðningsfulltúi á sérnámsbraut Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ Mosfellsbær 201608/1062
Verkefnastjóri Háskóli Íslands, heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201608/1061
Lektor í ísl. málfræði og máltækni Háskóli Íslands, hugvísindasvið Reykjavík 201608/1060
Umsjónarmaður fasteigna Háskóli Íslands Reykjavík 201608/1059
Störf í loftslags- og loftgæðamál. Umhverfisstofnun Rvk/Landið 201608/1058
Aðstoðardeildarstjóri Landspítali, hjartagátt Reykjavík 201608/1057
Starfsnám deildarlækna í geðlækn.Landspítali, geðsvið Reykjavík 201608/1056
Sérnámsst. í heimilislækningum Heilbrigðisstofnun Suðurlands Vestm.eyjar 201608/1055
Símsvörun/móttökuritari Heyrnar- og talmeinastöð Íslands Reykjavík 201608/1054
Aðstoðarmaður sjúkraþjálfara Heilbrigðisstofnun Norðurlands Húsavík 201608/1053
Tæknimaður Landspítali, heilbr.-/upplýsingatækn. Reykjavík 201608/1052
Sérfræðingur Landspítali, heilbr.-/upplýsingatækn. Reykjavík 201608/1051
Sérnámslæknar, heimilislækn. Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201608/1050
Deildarstjóri Lánasjóður íslenskra námsmanna Reykjavík 201608/1049
Framhaldsskólakennari, eðlisfræðiMenntaskólinn við Sund Reykjavík 201608/1048
Framhaldsskólakennari, íslenska Menntaskólinn við Sund Reykjavík 201608/1047
Húkrunarfræðingar Landspítali, hjartagátt og hjartadeild Reykjavík 201608/1046
Aðstoðardeildarstjóri  Landspítali, svæfingad. v/Hringbraut Reykjavík 201608/1045
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, svæfingad. v/Hringbraut Reykjavík 201608/1044
Verkefnastj. á skrifst. hjúkrunarfr. Háskóli Íslands, heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201608/1043
Móttöku og skrifstofustarf Veðurstofa Íslands Reykjavík 201608/1042
Sjúkraliði Heilbrigðisstofnun Suðurlands Vestm.eyjar 201608/1041
Verkefnastjóri HÍ, Jafnréttisskóli Hásk. Sam. þjóð. Reykjavík 201608/1040



Vélamaður óskast
Við óskum ef tir vönum vélamanni til starfa.  
Um er að ræða fjölbreyt ta vinnu við ýmis konar verk- 
efni tengdum jarðvinnu, veitum og y firborðsfrágangi.  
Góð verkefna staða og hægt er að hefja störf strax. 
Meirapróf er kostur en ekki skilyrði.
Umsóknir sendist á gleipnir@gleipnir.is

Starfsmaður óskast á lager.
Um er að ræða 100 % starfshlutfall.

Starfið felur í sér almenn lagerstörf, móttöku og  
afgreiðslu á vörum ofl.

Við leitum að einstaklingi sem er stundvís, duglegur, 
vandvirkur, samviskusamur, góður í mannlegum samskiptum 

og með ríka þjónustulund.
Umsækjendur þurfa að hafa lyftarapróf  

og hafa unnið á lyftara.

Umsóknum skal skila á hj@hj.is 
fyrir 19. ágúst. merkt: Lagerstarf

ára
61955-2015

An excellent opportunity has arisen within the British Embassy 
for a suitably qualified individual to join our Trade and Investment 

team on a full time basis. We are seeking to recruit an enter-
prising, results-oriented MARKET ADVISER to deliver business 

development projects for UK companies in the Icelandic market 
and facilitate opportunities for Icelandic companies seeking to 

invest in the UK. 

Please visit http://bit.ly/2aO0ntE for full information regarding the 
role and details of how to apply using the online application form. 

The closing date for applications is Sunday 21 August 2016 (23:55). 
Please note, we are unable to confirm receipt of  

appli cations; only those candidates who are successful in the 
initial sift will be contacted and invited to attend an interview.

Job Opportunity – UKTI Market Advisor

Markaðs- og auglýsingastofa

-Grafískur hönnuður 
-Sérfræðingur í vef- og samfélagsmiðlum

Við erum Markaðs- og auglýsingastofa í breytingarfasa 
í leit að drífandi og hressum liðsfélögum í teymi fjölhæfs 
fólks.

Við leitum að:

Grafískum hönnuði 

Verkefnin eru fjölbreytileg og þú munt framleiða efni fyrir 
prent, sjónvarp og stafræna miðla, allt frá hugmynd að 
tilbúnu efni.
- Framleiða auglýsingar, bæklinga, plaköt,  
 umhverfisauglýsingar,   merkingar  o.fl. 
- Búa til skjáefni, svo sem vefborða og efni fyrir vefsíður
- Myndatökur og myndvinnsla
 

Sérfræðing í vef- og samfélagsmiðlum

Þú ert með daglega umsýslu, ritstjórn og þróun á heima-
síðum ásamt umsjón og hugmyndavinnu fyrir hina ýmsu 
samfélgsmiðla og markaðssetningu tengda þeim.

Umsækjendur þurfa að hafa reynslu í sínu fagi, vera hug-
myndarík, ábyrgðarfull, vinna sjálfstætt og hafa gott auga  
fyrir smáatriðum og gæðum. Hafa góð tök á íslensku og 
textauppsetningu ásamt því að hafa gaman að mann-
legum samskiptum.

Við hlökkum til að heyra frá þér.

Umsóknarfrestur er til og með 31. ágúst  2016

Umsóknir ásamt ferilskrá og sýnishornum af verkum 
sendist á box@frett.is merkt : 
“Markaðs- og auglýsingastofa”

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Ölgerðin er eitt stærsta 

fyrirtækið á sínu sviði.  

Ölgerðin framleiðir, flytur inn, 

dreifir og selur matvæli og 

sérvöru af ýmsum toga. 

Áhersla er lögð á að vörur 

fyrirtækisins séu fyrsta flokks 

og að viðskiptavinir þess  

geti gengið að hágæða 

þjónustu vísri.

Störf í vöruhúsi
Ölgerðin leitar að öflugu fólki í vöruhús 

www.olgerdin.is

Ölgerðin rekur stórt og tækni legt 
vöruhús með u.þ.b.  100 starfsmönnum 
sem sjá um móttöku og afgreiðslu  
pantana t i l  v iðskiptavina. 

Unnið er á dag-, kvöld og næturvöktum. 
Um framtíðarstarf er að ræða.  
Umsækjendur þurfa að geta haf ið  
störf sem fyrst . 

Umsóknarfrestur er  
ti l og með 31. ágúst nk. 

Sótt er um á heimasíðu Ölgerðar innar: 
http://umsokn.olgerdin.is 

HLUTVERK OG ÁBYRGÐ:

• Ti l tekt og afgreiðsla pantana

• Móttaka á vörum

• Ti l fa l landi störf sem t i lheyra  
í  stóru vöruhúsi

HÆFNISKRÖFUR

• Aldur 20+

• Hreint sakavottorð

• Þjónustulund, stundvísi og sjálfstæð 
vinnubrögð

• Góð samskiptahæfni, samviskusemi  
og jákvæðni

• Bílpróf er skilyrði, lyftarapróf er kostur
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VERSLUNARSTJÓRI ÓSKAST 
í nýja og spennandi útivistarverslun á Skólavörðustíg

-  Leitum einnig af starfsfólki í almenn afgreiðslustörf  -

 

HÆFNISKRÖFUR HELSTU VERKEFNI
Brennandi áhugi af útivist. 

Reynsla af verkstjórn kostur.

Góð tungumála kunnátta. 

Framúrskarandi þjónustulund. 

Reynsla af verslunarstörfum. 

Fumkvæði og metnaður í starfi. 

 

Dagleg stjórnun og verslunar.  

Sala og þjónusta við viðskiptavini. 

Birgðahald. 

Daglega umhirða verslunar. 

Framstilling á vörum.

Gluggaútstillingar.  
 

- Umsóknarfrestur rennur út 1.september -  

ÁHUGASAMIR ERU BEÐNIR UM AÐ 
SENDA FERILSKRÁ Á NETFANGIÐ:
hekla@heklaiceland.com  
 

Við leitum að góðu og skapandi fólki með margvísleg áhugamál, 
reynslu og bakgrunn. Fólki sem hefur brennandi áhuga á að vinna
með börnum og unglingum og móta með þeim fjölbreytt og 
skemmtilegt frístundastarf.

Frístundaheimilin eru starfrækt við alla grunnskóla Reykjavíkurborgar 
eftir að hefðbundnum skóladegi lýkur. Á frístundaheimilunum eru 
6-9 ára börn. Sértæku félagsmiðstöðvarnar eru á fjórum stöðum 
í borginni, þangað sækja 10-16 ára börn og unglingar frístundastarf eftir skóla.

AtA 
GaN!

 www.reykjavik.is

í Bði Ru 
hTaSör Með 

sIgNlUm In-
tím EfR ádI  
í ölM ErM 

bGaNn

FRÍSTUNDAHEIMILI OG FÉLAGSMIÐSTÖÐVAR
ÓSKA EFTIR FRÁBÆRU FÓLKI TIL STARFA

Sæk uM á W.K./sRf 
kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Leikskólakennari í leikskólann Álfatún

· Leikskólakennari í leikskólann Austurkór

· Leikskólasérkennari í leikskólann Austurkór

· Deildarstjóri í leikskólann Kópahvol

· Deildarstjóri í leikskólann Núp

· Leikskólakennari í leikskólann Urðarhól

Grunnskólar

· Þroskaþjálfi í Álfhólsskóla

· Sérkennari fyrir einhverfa í Álfhólsskóla

· Stærðfræðikennari í Hörðuvallaskóla

· Starfsmaður í mötuneyti í Hörðuvallaskóla

· Skólaliðar í dægradvöl í Kópavogsskóla

· Skólaliðar í dægradvöl í Lindaskóla

· Starfsmaður mötuneytis Salaskóla

· Starfsmenn í dægradvöl í Smáraskóla

· Skólaliðar í dægradvöl í Snælandsskóla

· Starfsmenn í dægradvöl í Vatnsendaskóla

Velferðarsvið

· Þroskaþjálfi á heimili fyrir fatlaða

· Starfsmenn á heimili fyrir fatlaða

· Starfsmaður í íbúðarkjarna fyrir fatlaða

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

Framleiðslufyrirtækið SILENT leitar að manneskju með 
reynslu í kvikmyndatöku í haust. Um er að ræða fullt 
starf frá og með 1. september.

Við hjá SILENT sérhæfum okkur í upptöku og 
framleiðslu myndbanda fyrir vefinn. Við tökum upp 
og eftirvinnum allt mögulegt, t.d. myndbönd fyrir 
samfélagsmiðla, ráðstefnur, viðburði, kynningarefni fyrir 
hin ýmsu fyrirtæki og fleira í þeim dúr. Einnig tökum við 
að okkur stærri verkefni eins og sjónvarpsauglýsingar 
og tónlistar myndbönd, en kjarninn okkar er snögg og 
flott myndvinnsla á contenti og öðru markaðsefni. 

Helstu hæfniskröfur eru:
• Reynsla af kvikmyndatöku
• Reynsla og hraði í eftirvinnslu á Premier
• Gott auga fyrir fallegum skotum og gera skapandi 

sögu
• Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð
• Sveigjanleiki, jákvæðni og brennandi áhugi á 

framleiðslu og upptöku myndbanda

Okkur finnst alveg hrikalega gaman í vinnunni!  
Ef þú hefur áhuga á að taka þátt í gleðinni með 
okkur, vinsamlegast sendu ferilskrá á info@silent.is

TÖKUMAÐUR ÓSKAST
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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: 

Verkefnastjóri 
hjá einu stærsta 
byggingarfélagi 
landsins

GER Innflutningur óskar eftir að ráða starfsmann í 

100% stöðu við bakvinnslu í birgðahaldi. Í starfinu 

felst umsjón með bókun reikninga innan félagsins  

og eftirlit með birgðageymslum.

Helstu störf:
- Eftirlit með birgðageymslum

- Bókun sölu- og innkaupakreditreikninga milli 

félaga innan samsteypunnar

- Færsla vara á milli birgðageymsla

Hæfniskröfur:
- Góð almenn tölvukunnátta

- Þekking á Navision

- Menntun og reynsla sem nýtist í starfi nu

- Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð

- Frumkvæði og metnaður í starfi

Hægt er að hefja störf strax.

Umsóknir ásamt upplýsingum  
um umsækjanda sendist á netfangið 

vinna@ger.is

Starfsferilskrá og meðmæli eru æskileg.

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 
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Skóla- og frístundasvið

Ölduselsskóli
umsjónarkennari á miðstigi

Við Ölduselsskóla er laus staða umsjónarkennara í 7. bekk

Umsóknarfrestur er til og með 15. ágúst 2016 og 
skal umsóknum skilað á vef Reykjavíkurborgar 
http://reykjavik.is/laus-storf

Nánari upplýsingar um starfið veitir Börkur Vígþórsson 
skólastjóri í  tölvupósti borkurv@rvkskolar.is og 
síma 4117470

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut 
kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það 

margbreytilega samfélag sem borgin er.

Hjá Bakarameistaranum starfa nú um 130 sam-
heltnir starfsmenn við framleiðslu og þjónustu í
þeim fimm verslunum sem fyrirtækið rekur. 
Bakarameistarinn ehf. er staðsettur í Suðurveri,
Mjóddinni, Glæsibæ, Húsgagnahöllinni og á Smára-
torgi.

Sért þú þeim kostum gæddur sem við leitum að,
hvetjum við þig að leggja inn umsókn. 
Umsóknareyðublöð er að finna á heimasíðu 
Bakarameistarans www.bakarameistarinn.is
og í afgreiðslu verslana okkar.

Bakarameistarinn opnaði sína fyrstu verslun árið
1977 í Suðurveri. Stefna Bakarameistarnans hefur
verið allt frá stofnun sú að vera leiðandi smá-
sölufyrirtæki sem býður breitt úrval af brauðum, 
tertum og bakkelsi, jafnframt því að vera í farar-
broddi með nýjungar og öflugt vöruþróunarstarf.
Bakarameistarinn ehf. vill veita viðskiptavinum 
sínum hraða og góða þjónustu með jákvæðu og
metnaðarfullu starfsmönnum.

Viltu ganga 
til liðs við okkur ?
Við hjá Bakarameistarnum ehf. leitum að jákvæðum 
metnaðarfullum einstaklingum með ríka þjónustulund til að
ganga til liðs við okkur. Í boði eru bæði hlutastörf og fullt
starf en vaktir eru frá 7 til 13, 8 til 16, 10 til 19 og 12 til 19.

Kaffihús bakarameistarans 
Ferskur vinnustaður

Við leitum af ábyrgðarfullum, heilsuhraustum og  
duglegum einstaklingum til starfa.

Starfið felst í afgreiðslu og þjónustu við viðskiptavini,  
bakstri, kaffigerð, þrifum og áfyllingu. 

Ýmsir vinnutímar í boði, fullt starf virka daga,  
eins hlutastarf með skóla.

Áhugasamir umsækjendur geta fyllt út umsókn á  
heimasíðu okkar bakarameistarinn.is

Skólaþjónusta Árnesþings óskar eftir
talmeinafræðingi til starfa

Staða talmeinafræðings fyrir leik- og grunnskóla í 
Hveragerðisbæ er laus til umsóknar. Um er að ræða 75% 
stöðu. Talmeinafræðingur mun þjónusta tvo leikskóla og 
einn grunnskóla. Nemendafjöldi er um 440

Starfssvið talmeinafræðings 
• Stuðla að fyrirbyggjandi aðgerðum til að koma í veg  
 fyrir að frávik í málþroska verði að langvinnum 
 námserfiðleikum.
• Veita ráðgjöf til kennara og foreldra varðandi  
 talmeinamál.
• Halda námskeið fyrir kennara og foreldra með áherslu  
 á fyrirbyggjandi aðgerðir og snemmtæka íhlutun.
• Gerir málþroska og framburðargreiningar og sinnir  
 þjálfun og eftirfylgd.
• Mótar starf talmeinafræðings með öðrum  
 sérfræðingum Skólaþjónustunnar.
• Vinnur að endurmati og þróun skólaþjónustu  
 Árnesþings.  

Talmeinafræðingur hefur frumkvæði að verkefnum í anda 
markmiða þjónustunnar og vinnur í þverfaglegu samstarfi 
við starfsmenn skólanna, kennsluráðgjafa, sálfræðinga, 
talmeinafræðing, félagsráðgjafa, starfsfólk heilbrigðis-
þjónustu, aðra sérfræðinga, foreldra o.fl., til að stuðla að 
skilvirkni þjónustunnar. 

Menntunar- og hæfniskröfur talmeinafræðings
• Nám í talmeinafræðum frá H.Í. eða öðrum  
 sambærilegum menntastofnunum.
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Reynsla af sambærilegu starfi er æskileg.
• Hæfni í þverfaglegu samstarfi.
• Lipurð og færni í samskiptum

Umsóknarfrestur er til 25. ágúst 2016.

Umsóknir sendist til Hveragerðisbæjar, Sunnumörk 2, 
810 Hveragerði eða á netfangið maria@hveragerdi.is. 
Með umsóknum fylgi ferilskrá um störf umsækjanda og 
menntun.  Í samræmi við jafnréttisstefnu sveitarfélaganna 
eru bæði karlar og konur hvött til að sækja um störfin.. 

Nánari upplýsingar veita:  
María Kristjánsdóttir forstöðumaður Skóla- og velferðar-
þjónustu Árnesþings netfang maria@hveragerdi.is og 
Hrafnhildur Karlsdóttir kennsluráðgjafi og teymisstjóri, 
netfang hrafnhildur@arnesthing.is

 

Sunnulækjarskóli
Vegna forfalla vantar sérkennara og  

forfallakennara til starfa við Sunnulækjarskóla.

Störfin krefjast kennsluréttinda, góðra skipulags
hæfileika og mikillar hæfni í mannlegum samskiptum.  
Reynsla af teymisvinnu og áhugi á þróunarstarfi eru 
mikilvægir eiginleikar. 

Í skólanum er lögð áhersla á sveigjanlega og fjöl
breytta kennsluhætti, einstaklingsmiðað nám, teymis
vinnu kennara, ábyrgð nemenda og góða samvinnu 
allra sem að skólastarfinu koma. Laun og starfskjör 
eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar Sveitar
félaga og KÍ. Starfið hentar jafnt konum sem körlum.
Nánari upplýsingar má finna á vefsíðu skólans:  
http://www.sunnulaekjarskoli.is 

Umsóknarfrestur er til 22. ágúst 2016.

Umsókn með upplýsingum um menntun, starfsreynslu 
og umsagnaraðilum sendist Birgi Edwald, skólastjóra, 
birgir@sunnulaek.is eða Sunnulækjarskóli, Norður
hólum 1, 800 Selfoss. 

Skólastjóri

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.

Okkur vantar bifreiðasmiði 
og eða vana menn til starfa í réttingadeild.

Áhugasamir sendi inn umsóknir á  
bjarni@bilastjarnan.is eða hringi í síma 778 6380

Leikskólinn Hulduberg í Mosfellsbæ 
auglýsir lausar stöður

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

Auglýst eru laus eftrfarandi störf:

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

í framkvæmd

• Staða matráðs (75% - 100% starf )

 Hæfnikröfur: 
- Þekking á gerð matseðla og samsetningu fæðis fyrir 

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

- Frumkvæðni og skipulagshæfni við innkaup  
og vörustjórnun.

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

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

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

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

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

Leikskólinn Hulduberg í Mosfellsbæ 
auglýsir lausar stöður

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

Auglýst eru laus eftrfarandi störf:

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

í framkvæmd

• Staða matráðs (75% - 100% starf )

 Hæfnikröfur: 
- Þekking á gerð matseðla og samsetningu fæðis fyrir 

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

- Frumkvæðni og skipulagshæfni við innkaup  
og vörustjórnun.

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

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

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

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

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

Lágafellsskóli Mosfellsbæ
Má bjóða þér að taka þátt í metnaðarfullu skólastarfi?

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

Lausar eru eftirtaldar stöður við skólann:
•	 Staða	þroskaþjálfa,		80-100%	starfshlutfall
•	 Tímabundin	50%	staða	sundkennara	
•	 Staða	matráðs	við	Höfðaberg,	útibú	skólans
•	 Stöður	frístundaleiðbeinenda

Nánari	upplýsingar	um	störfin	má	finna	á	vefsíðu	Mosfellsbæjar	
www.mos.is

Upplýsingar	um	störfin	veitir	Jóhanna	Magnúsdóttir	skólastjóri	
í	síma	5259200	eða	8968230.	Umsóknir	með	upplýsingum	um	
menntun, starfsreynslu og umsagnaraðila sendist rafrænt á 
netfangið johannam@lagafellsskoli.is 

Umsóknarfrestur um stöðurnar er til 19. ágúst 2016.

Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um.

Þarftu að ráða starfsmann?

RÁÐUM EHF • Sími 519 6770 • www.radum.is • radum@radum.is

 Ráðum sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf. 
Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum 
lausnir sem henta hverjum viðskiptavini.



Urð og Grjót ehf óskar eftir vönum Gröfumönnum í 
vinnu, bæði til skammtíma og langtíma.

Óskum einnig eftir Verkamönnum, bæði til skammtíma 
og langtíma.

Áhugasamir hafið samband á urdoggrjot@urdoggrjot.is 
eða í S:660-0040.

Gröfumenn / Verkamenn

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 

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.



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-

- -

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

Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Rafstöðvarvegur, endurnýjun 2016,  útboð nr. 13768.

Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod 

Alvöru sjókajak 16,5 fet eða 5,03 metrar
Perception kajak gulur með stýri kostar nýr minnst 350.000 kr.  
Fæst fyrir 100.000 við snögga sölu. Er líka með mjög góðan 
stakk og blautbúning ef stærðir passa. 

Sverrir sími 616 6368

Sorphirða og rekstur móttökustöðva 
á Akranesi og í Borgarbyggð 2016-2021

 
Akraneskaupstaðar og Borgarbyggð óska eftir tilboðum í sorphirðu fyrir 
heimili í þéttbýli og dreifbýli, umsjón grenndarstöðva, rekstur móttöku-

stöðva, og flutning sorps. Útboð þetta er auglýst á EES svæðinu.
 

Helstu magntölur fyrir Akranes eru:
Sorpílát í þéttbýli 3.964 stk
Sorp frá heimilum 1.300 tonn/ári
Sorp frá móttökustöð 3.000 tonn/ári

 
Helstu magntölur fyrir Borgarbyggð eru:

Sorpílát í þéttbýli 1.587 stk
Sorpílát í dreifbýli 602 stk
Grenndarstöðvar 14 stk
Sorp frá heimilum 700 tonn/ári
Sorp frá grenndarstöðvum 1.000 tonn/ári
Sorp frá móttökustöð 900 tonn/ári

 
Verktími er 1. desember 2016 til 30. nóvember 2021.

 
Útboðsgögn eru afhent á stafrænu formi með því að senda

 tölvupóst með ósk þar um, þar sem fram kemur nafn, netfang 
og símanúmer, á netfangið akranes.utbod@mannvit.is.

 
Tilboð verða opnuð í ráðhúsi Akraneskaupstaðar, Stillholti 16-18, 

Akranesi, þriðjudaginn 11. október 2016 kl. 11.00.
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Óskum eftir að ráða 
í fastar stöður og 
afleysingar:
•	 Starfsfólk	í	aðhlynningu

•	 Sjúkraliða

•	 Hjúkrunarfræðinga

•	 Hjúkrunarnema

Allar	nánari	upplýsingar	og	umsóknareyðublöð	má	nálgast	á	
heimasíðu	Hrafnistu,	www.hrafnista.is	og	heimasíðu	Talent	
ráðningar	&	ráðgjöf,	www.talent.is

Viltu vinna með okkur?
Á	Hrafnistuheimilunum	starfa	um	1.000	manns	og	þar	er	boðið	upp	
á	heimilislegt	umhverfi	og	góðan	starfsanda	auk	þess	sem	lögð	er	
áhersla	á	faglega	þjónustu	við	heimilisfólkið.	Starfsfólki	gefst	þar	
ómetanlegt	tækifæri	til	að	afla	sér	reynslu	og	kynnast	starfi	á	sviði	
öldrunar.

Hæfniskröfur:

• Góð færni í samskiptum
• Sjálfstæði og stundvísi
• Jákvæðni og metnaður í starfi
• Góð íslenskukunnátta
• 18 ára aldurstakmark

Hrafnistuheimilin leita að starfsfólki í fjölbreyttar stöður innan heimilanna. 
Um er að ræða bæði fastar stöður og afleysingar. 

HRAFNISTA
Reykjavík  I 

Kópavogur  I  Reykjanesbær

HRAFNISTA  REYKJAVÍK			HAFNARFIRÐI			KÓPAVOGI			REYKJANESBÆ

TIL KYNNIS- OG NÁMSFERÐA

Um er að ræða ferðastyrki til þeirra sem vinna að sam-
starfsverkefnum sem varða tvö af löndunum þremur hið 
minnsta. Hámarksstyrkur á hvern einstakling er 1.000 
danskar krónur vegna ferða milli Íslands og Grænlands 
annars vegar og Íslands og Færeyja hins vegar. Ekki eru 
veittir styrkir vegna gistingar og uppihalds. 

Sækja má um styrk til kynnis- og námsferða eftirtaldra:
  • Skóla 
  • Íþróttahópa
  • Tónlistarhópa
  • Annars menningarsamstarfs

TIL VERKEFNA Í FERÐAÞJÓNUSTU 

Allir sem starfa að eflingu ferðaþjónustu í samstarfi 
landanna þriggja geta sótt um styrki til samstarfs-
verkefna á eftirfarandi sviðum ferðaþjónustu:

  • Til sameiginlegra markaðssetningarverkefna
  • Til nýsköpunar- og vöruþróunarverkefna
  • Til þekkingarheimsókna og miðlunar 
 gagnkvæmrar reynslu milli ferðaþjónustuaðila 

  • Til gæða- og umhverfismála innan 
 ferðaþjónustunnar

Hámarksstyrkur til verkefnis er 100 þúsund danskar 
krónur, eða að hámarki 50% kostnaðaráætlunar.

Styrkir frá NATA

NATA er samstarfssamningur ferðamálaráðuneyta í Færeyjum, á Grænlandi og á Íslandi. Markmið samningsins er að auka skilvirkni í samstarfi aðila er sinna ferðamálum 
í Færeyjum, á Grænlandi og á Íslandi með því að styrkja, samhæfa og tryggja framboð samvinnuverkefna aðildarlandanna á þeim sviðum ferðamála þar sem þau eiga 
einkum sameiginlegra hagsmuna að gæta.

Samstarf Íslands, Grænlands og Færeyja á sviði ferðamála

Ítarlegar upplýsingar ásamt umsóknareyðublöðum á ensku og dönsku er að finna á vef NATA 
www.nata.is. Frekari upplýsingar veitir Birita Johansen hjá NATA - nata@industry.fo

Lokafrestur til að skila umsókn er 13. september 2016 

 og mun niðurstaða stjórnar NATA liggja fyrir 14. október.
Athugið að verkefni með áætluð verklok fyrir 14. október 2016 teljast ekki styrkhæf.

Í ár leggur stjórn NATA sérstaka áherslu á umsóknir sem tengjast sjálfbærri ferðamennsku.



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

Hótel Bitra & Ferðamannamiðstöð, staðsett 
v ið  gatnamót  Hr ingvegs nr .1  og 
Seiðarvegar, u.þ.b. 15 km. austan við 
Selfoss. 
Búið er að samþykkja aðalskipulag að  allt 
að 5.000 fm ferðamannamiðstöð á horninu 
auk þess er fyrirhugað að stækka hótelið  í 
5.500 fm eða um 120 herbergi.

Allar nánari uppl. veitir Jóhann Friðgeir
Sími: 896-3038 eða á johann@hofdi.is

Um er að ræða einstakt tækifæri til að kaupa 
rekstur á gistiheimili (Hótel) sem stendur á 
u.þ.b. 150 ha. Landi  í Flóahreppi, allt á 
láglendi. Miklir möguleikar eru þarna fyrir hendi 
t.d. að byggja við og stækka reksturinn. Húsið 
sjálft er um 581 fm. að stærð, á þremur 
hæðum, byggt 1985, reisulegt og vel byggt 
með þykkum útveggjum. Íbúðarhúsið 
samanstendur af sér 3ja herbergja ca. 80 fm. 
íbúð, 18 herbergjum (37 fleti) sem leigð eru til 
ferðamanna, stóru eldhúsi, borðsal, setustofu 
og annarri sameiginlegri aðstöðu fyrir gesti. 
Umhverfi hússins er hið snyrtilegasta og við 
inngang er nýlegur stór pallur. Jörðinni tilheyra 
nokkrar ferskvatns-uppsprettur, s.s. Bitrulindir 
o.fl. Óskað er eftir tilboðum í eignina og 
reksturinn.

Runólfur Gunnlaugsson lögg.fast 
Ásmundur Skeggjason lögg.fast.

BITRA - FRÁBÆR STAÐSETNING !BITRA - FRÁBÆR STAÐSETNING !

MIKIÐ TÆKIFÆRI Í 
FERÐAMANNAÞJÓNUSTU
MIKIÐ TÆKIFÆRI Í 
FERÐAMANNAÞJÓNUSTU

TIL SÖLU

TIL SÖLU



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

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

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

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

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

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

Nýbygging 

í Vesturbæ Reykjavíkur !

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  MIKLABORG 569 7000

MIKLABORG www.miklaborg.is

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

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

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

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

Lágmúla 4  108 Reykjavík   www.miklaborg.is   5697000

Nánari upplýsingar veita:

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 14. ágúst kl. 14:00 - 16:00



Vel skipulögð íbúð á 3ju hæð 
við Flyðrugranda 20 í Vesturbæ Reykjavíkur 
3ja herbergja 70,5 fm 
Stórar svalir 
Góð staðsetning þar sem stutt er 
í alla helstu þjónustu 

Flyðrugrandi 20 

Verð : 31,0 millj.
Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 899 5856

Fallegt einbýlishús á einni hæð
Heildarstærð eignar 242,8 fm
Íbúðarhúsið er 195,7 fm og bílskúr 47,1fm
Endurnýjað baðherbergi
Garðskáli með palli að stærð 14fm
Fallegur garður  Hiti í innkeyrslu

Látraströnd 7

Verð : 87,4 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

.

Freyjubrunnur 29

Verð : 53,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 17.ágúst kl.17:00-17:30

Álklætt 5 íbúða einingahús 

Gluggar eru ál tré 

Íbúðirnar eru tvær 3ja herbergja, 

tvær 4ra herbergja

.

Perlukór 1C
Lúxusíbúð 

Verð : 89,0 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 16.ágúst kl.17:00-17:30

Íbúð á tveimur hæðum að stærð 255,0 fm
Vandað til vinnu, hönnunar og efnisvals
Glæsilegt stórt opið eldhús
Fallegar stofur með miklu útsýni allan hringinn
Svefnherbergin útaf fyrir sig með baðherb.
Upphitaðar útsýnissvalir allan hringinn
Stæði í lokaðri bílageymslu
Sérhönnuð lýsing

.

Meðalbraut 2

Verð : 63,5 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 16.ágúst kl.17:00-17:30

Fallegt og vel skipulagt einbýli innst í botnlanga 

við rólega götu í Kópavogi

206 fm 

2 stofur 

4 svefnherbergi 

Glæsilegur garður

.

Skaftahlíð 8

Verð : 47,5 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 15.ágúst kl.17:00-17:30

Falleg og vel skipulögð íbúð í góðu húsi 

við Skaftahlíð 8 127 fm 5 herbergja Góð 

staðsetning þar sem stutt er í skóla og alla 

helstu þjónustu

.

Vindakór 4

Verð : 42,5 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 15.ágúst kl.18:00-18:30

Nýleg og veglega innréttuð 4ra herbergja íbúð

Jarðhæð með sér inngangi og stórri afgirtri verönd

Góðar sérsmíðaðar innréttingar og vönduð tæki

Kamína í stofu,  Þrjú fín svefnherbergi

Baðherbergi með sturtu og baðkari

Eigninni fylgir stæði í bílageymslu

.

Þinghólsbraut 6

Verð : 75,9 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 15.ágúst kl.17:00-17:30

Rúmgott og fallegt einbýlishús, 310 fm

Góð stofurými, auk sólstofu með heitum potti

 5-6 rúmgóð svefnherbergi, þrjú baðherbergi

Möguleiki á að útbúa sér íbúð á neðri hæð

Eftirsótt staðsetning, mikil veðursæld

Einstaklega falleg 8700 fm sumarbústaðarlóð með 
útsýni yfir Þingvallavatn. Aðeins hálftíma akstur 
frá Reykjavík í Bláskógarbyggð Þingvallasveit 
Vegur og kalt vatn að lóðarmörkum 
Dreifikerfi RARIK er á svæðinu 
Læst öryggishlið við Þjóðveg

Skálabrekkugata

Verð : 10,0 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 773 6000

.

Stakkholt 2a
íbúð 102

Verð : 38,5 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 15.ágúst kl.17:00-17:30

2ja herbergja íbúð á jarðhæð, 72,1 fm 

Stór 42 fm pallur sem snýri inní garðinn 

Nýleg bygging í miðbæ Reykjavíkur 

Fallegt 60 fm sumarhús á 8000 fm leigulandi 

Kalt vatn og rafmagn 

Tvö svefnherbergi 

Húsið er staðsett innarlega í hverfinu

Hallkelshólar

TILBOÐ
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Glæsilegt 109 fm sumarhús í Úthlíð 

Innbú utan persónulegra muna fylgir 

Steyptur kjallari með breiðum dyrum 

Sjónvarpsloft með þakgluggum, Þrjú svefnh. og 

einnig hægt að nota kjallara sem gistiaðstöðu

Miðfellsvegur

Verð : 33,5 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

41 fm sumarhús, stendur ofarlega 

Tvö svefnherbergi Stofa og eldhús í opnu rými 

Vatn úr sameiginlegum brunni 

Sólarsellur á þaki sjá um rafmframleiðslu

Fitjahlíð 

Verð : 8,9 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Sér inngangur og verönd
Glæsilegt 182,4 fm ósvikið penthouse á 
8. og efstu hæð með frábæru útsýni
Lyftan gengur beint upp í þakíbúðina sem 
nær yfir alla hæðina
Þaksvalir og suðursvalir úr hjónaherbergi
Tilbúið til innréttinga, einstakt tækifæri til að hanna 
glæsieign eftir sínu höfði. Tvö stæði í bílageymslu

Vatnsstígur 14

Verð :149,5 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 773 6000

Lúxus penthouse

3ja herb íbúð, á 5 hæð í lyftuhúsi 

Eignin er samtals 99,8 fm 

Tvö svefnherbergi, baðherbergi 

Rúmgóðar suðursvalir með útsýni 

út á golfvöll

Breiðavík 18

Verð : 34,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

4ra herbergja íbúð á 2. hæð 

Alls 104,8 fm íbúð í lyftuhúsi 

Stæði í bílageymslu

Sandvað 1

Verð : 39,5 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Afar falleg og vel skipulögð fimm herbergja 138,4 fm 
íbúð. Útsýni til sjávar, út á hraunið og til Bessastaða 
Hvíttað vírað eikarparket á gólfum og 
ekta steinn á borðum. Stæði í bílageymslu 
Fjögur svefnherbergi og þvottahús innan íbúðar 
Stórar glæsilegar stofur og skjólgóðar suðursvalir 

Strandvegur

Verð : 54,9 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 773 6000

Öndverðarnes 

Golfvöllur og sundlaug á svæðinu 

9 lóðir á mismunandi stöðum 

Leigulóðir, 100 þús lóðarleiga á ári

Lóðir í Grímsnesinu

Verð : 2,6 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Glæsilegt sumarhús með útsýni 

Vandaðar innréttingar og tæki 

Alls 174 fm

Öndverðarnes 

TILBOÐ
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

60 fm bústaður - 3 svefnherbergi

Rúmur hektari, leigulóð

Kjarri vaxin lóð

Snæfoksstaðir

Verð : 18,9millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Falleg og björt 100 fm 4ra herbergja 

Eldhús og gólfefni hefur verið endurnýjað 

Fallegt útsýni og björt eign 

Efsta hæð 

Ljósvallagata 8

Verð : 49,5 millj.
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 822 2307

Laus strax

Laus strax

4 glæsileg 227 fm raðhús í Garðabæ

Afhent um næstu áramót

Tilbúið til innréttinga, fullfrágengin lóð

Nýbygging á góðum stað í Akralandinu

Byggakur

Verð : 72,9 millj.
Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Einstök íbúð að stærð 148,3 fm 

Þrjú svefnherbergi, eitt þeirra mjög rúmgott 

Fallegir boga gluggar sem setja mikinn svip 

á eignina. Gott eldhús opið inn í stofu 

Mjög rúmgott baðherbergi

Básbryggja 15

Verð : 48,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Heilsárshús í Ásgarðslandi

Með gólfhita, Heitur pottur 

2 svefnherbergi 90 fm auk rislofts 

Eignarlóð 0,6 hektari 

Vandað hús

Vesturbrúnir

Verð : 29,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Nánari upplýsingar veitir: 

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

128,5 fm íbúð á 5. hæð 

Frábært útsýni til sjávar 

Stórar stofur 

Bílskúr

Sléttuvegur 17 

Verð : 54,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Fallega, vel skipulagða og mikið endurnýjaða 
íbúð á 3ju hæð í góðu húsi við Bogahlíð 20.
4ra herbergja
116,5 fm
Sérmerkt bílastæði
Aðeins ein íbúð á hverjum stigapalli

Bogahlíð 20

Verð : 46,9 millj.
Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 899 5856

Glæsilegt og vandað einbýlishús á einni hæð 
með glæsilegum garði við Steinás í Garðabæ
5 herbergja, 217 fm  
Tvöfaldur bílskúr
Glæsilegur verðlaunagarður með palli og 
heitum potti Vel skipulögð eign á einni hæð 

Steinás 1

Verð : 84,9 millj.
Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 899 5856

Bókaðu skoðun:

Jason Ólafsson, aðstm. fasteignasala
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

Jórunn Skúladóttir, lögg. fasteignasali
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

Bókaðu skoðun:

Jason Ólafsson, aðstm. fasteignasala
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

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

Bókaðu skoðun:

Atli S. Sigvarðsson aðstm. fasteignasala
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

Gunnar Helgi Einarsson, lögg. fasteignasali
gh@miklaborg.is sími: 615 6181

Bókaðu skoðun:

Atli S. Sigvarðsson aðstm. fasteignasala
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

Gunnar Helgi Einarsson, lögg. fasteignasali
gh@miklaborg.is sími: 615 6181

.

Fornhagi 13

Verð : 41,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 16.ágúst kl.17:30-18:00

Falleg og vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á 4.hæð 
við Fornhaga 13, íbúðin er skráð 88,6 fm, 
að meðtalinni sér geymslu í kjallara.   

Mjög góð útsýnisíbúð þar sem sést til Esjunnar, 
gott útsýni er yfir Vesturbæinn og yfir sjóinn 
á Ægisíðunni, frábær staðsetning.

Bókaðu skoðun:

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

Gunnar S. Jónsson, lögg. fasteignasali
gunnar@miklaborg.is sími: 899 5856
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569 7000
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltir fasteignasalar

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími:  897 0634

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Atli S. Sigvarðsson
aðstm. fasteignasala
Sími:  899 1178

Hilmar Jónasson
aðstm. fasteignasala
Sími: 695 9500

Davíð Jónsson
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 3080

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Svan G. Guðlaugsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 9300

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Helgi Jónsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 780 2700

Gunnar Helgi Einarsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Bryndís Alfreðsdóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 569 7024

Páll Þórólfsson 
aðstm. fasteignasala 
Sími: 893 9929

Jason Ólafsson 
aðstm.fasteignasala
Sími: 775 1515

Ásgrímur Ásmundsson
hdl. og lögg. fasteignasali 
Sími: 865 4120



Vel skipulögð íbúð á 3ju hæð 
við Flyðrugranda 20 í Vesturbæ Reykjavíkur 
3ja herbergja 70,5 fm 
Stórar svalir 
Góð staðsetning þar sem stutt er 
í alla helstu þjónustu 

Flyðrugrandi 20 

Verð : 31,0 millj.
Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 899 5856

Fallegt einbýlishús á einni hæð
Heildarstærð eignar 242,8 fm
Íbúðarhúsið er 195,7 fm og bílskúr 47,1fm
Endurnýjað baðherbergi
Garðskáli með palli að stærð 14fm
Fallegur garður  Hiti í innkeyrslu

Látraströnd 7

Verð : 87,4 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

.

Freyjubrunnur 29

Verð : 53,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 17.ágúst kl.17:00-17:30

Álklætt 5 íbúða einingahús 

Gluggar eru ál tré 

Íbúðirnar eru tvær 3ja herbergja, 

tvær 4ra herbergja

.

Perlukór 1C
Lúxusíbúð 

Verð : 89,0 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 16.ágúst kl.17:00-17:30

Íbúð á tveimur hæðum að stærð 255,0 fm
Vandað til vinnu, hönnunar og efnisvals
Glæsilegt stórt opið eldhús
Fallegar stofur með miklu útsýni allan hringinn
Svefnherbergin útaf fyrir sig með baðherb.
Upphitaðar útsýnissvalir allan hringinn
Stæði í lokaðri bílageymslu
Sérhönnuð lýsing

.

Meðalbraut 2

Verð : 63,5 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 16.ágúst kl.17:00-17:30

Fallegt og vel skipulagt einbýli innst í botnlanga 

við rólega götu í Kópavogi

206 fm 

2 stofur 

4 svefnherbergi 

Glæsilegur garður

.

Skaftahlíð 8

Verð : 47,5 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 15.ágúst kl.17:00-17:30

Falleg og vel skipulögð íbúð í góðu húsi 

við Skaftahlíð 8 127 fm 5 herbergja Góð 

staðsetning þar sem stutt er í skóla og alla 

helstu þjónustu

.

Vindakór 4

Verð : 42,5 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 15.ágúst kl.18:00-18:30

Nýleg og veglega innréttuð 4ra herbergja íbúð

Jarðhæð með sér inngangi og stórri afgirtri verönd

Góðar sérsmíðaðar innréttingar og vönduð tæki

Kamína í stofu,  Þrjú fín svefnherbergi

Baðherbergi með sturtu og baðkari

Eigninni fylgir stæði í bílageymslu

.

Þinghólsbraut 6

Verð : 75,9 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 15.ágúst kl.17:00-17:30

Rúmgott og fallegt einbýlishús, 310 fm

Góð stofurými, auk sólstofu með heitum potti

 5-6 rúmgóð svefnherbergi, þrjú baðherbergi

Möguleiki á að útbúa sér íbúð á neðri hæð

Eftirsótt staðsetning, mikil veðursæld

Einstaklega falleg 8700 fm sumarbústaðarlóð með 
útsýni yfir Þingvallavatn. Aðeins hálftíma akstur 
frá Reykjavík í Bláskógarbyggð Þingvallasveit 
Vegur og kalt vatn að lóðarmörkum 
Dreifikerfi RARIK er á svæðinu 
Læst öryggishlið við Þjóðveg

Skálabrekkugata

Verð : 10,0 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 773 6000

.

Stakkholt 2a
íbúð 102

Verð : 38,5 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 15.ágúst kl.17:00-17:30

2ja herbergja íbúð á jarðhæð, 72,1 fm 

Stór 42 fm pallur sem snýri inní garðinn 

Nýleg bygging í miðbæ Reykjavíkur 

Fallegt 60 fm sumarhús á 8000 fm leigulandi 

Kalt vatn og rafmagn 

Tvö svefnherbergi 

Húsið er staðsett innarlega í hverfinu

Hallkelshólar

TILBOÐ
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Glæsilegt 109 fm sumarhús í Úthlíð 

Innbú utan persónulegra muna fylgir 

Steyptur kjallari með breiðum dyrum 

Sjónvarpsloft með þakgluggum, Þrjú svefnh. og 

einnig hægt að nota kjallara sem gistiaðstöðu

Miðfellsvegur

Verð : 33,5 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

41 fm sumarhús, stendur ofarlega 

Tvö svefnherbergi Stofa og eldhús í opnu rými 

Vatn úr sameiginlegum brunni 

Sólarsellur á þaki sjá um rafmframleiðslu

Fitjahlíð 

Verð : 8,9 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Sér inngangur og verönd
Glæsilegt 182,4 fm ósvikið penthouse á 
8. og efstu hæð með frábæru útsýni
Lyftan gengur beint upp í þakíbúðina sem 
nær yfir alla hæðina
Þaksvalir og suðursvalir úr hjónaherbergi
Tilbúið til innréttinga, einstakt tækifæri til að hanna 
glæsieign eftir sínu höfði. Tvö stæði í bílageymslu

Vatnsstígur 14

Verð :149,5 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 773 6000

Lúxus penthouse

3ja herb íbúð, á 5 hæð í lyftuhúsi 

Eignin er samtals 99,8 fm 

Tvö svefnherbergi, baðherbergi 

Rúmgóðar suðursvalir með útsýni 

út á golfvöll

Breiðavík 18

Verð : 34,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

4ra herbergja íbúð á 2. hæð 

Alls 104,8 fm íbúð í lyftuhúsi 

Stæði í bílageymslu

Sandvað 1

Verð : 39,5 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Afar falleg og vel skipulögð fimm herbergja 138,4 fm 
íbúð. Útsýni til sjávar, út á hraunið og til Bessastaða 
Hvíttað vírað eikarparket á gólfum og 
ekta steinn á borðum. Stæði í bílageymslu 
Fjögur svefnherbergi og þvottahús innan íbúðar 
Stórar glæsilegar stofur og skjólgóðar suðursvalir 

Strandvegur

Verð : 54,9 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 773 6000

Öndverðarnes 

Golfvöllur og sundlaug á svæðinu 

9 lóðir á mismunandi stöðum 

Leigulóðir, 100 þús lóðarleiga á ári

Lóðir í Grímsnesinu

Verð : 2,6 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Glæsilegt sumarhús með útsýni 

Vandaðar innréttingar og tæki 

Alls 174 fm

Öndverðarnes 

TILBOÐ
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

60 fm bústaður - 3 svefnherbergi

Rúmur hektari, leigulóð

Kjarri vaxin lóð

Snæfoksstaðir

Verð : 18,9millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Falleg og björt 100 fm 4ra herbergja 

Eldhús og gólfefni hefur verið endurnýjað 

Fallegt útsýni og björt eign 

Efsta hæð 

Ljósvallagata 8

Verð : 49,5 millj.
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 822 2307

Laus strax

Laus strax

4 glæsileg 227 fm raðhús í Garðabæ

Afhent um næstu áramót

Tilbúið til innréttinga, fullfrágengin lóð

Nýbygging á góðum stað í Akralandinu

Byggakur

Verð : 72,9 millj.
Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Einstök íbúð að stærð 148,3 fm 

Þrjú svefnherbergi, eitt þeirra mjög rúmgott 

Fallegir boga gluggar sem setja mikinn svip 

á eignina. Gott eldhús opið inn í stofu 

Mjög rúmgott baðherbergi

Básbryggja 15

Verð : 48,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Heilsárshús í Ásgarðslandi

Með gólfhita, Heitur pottur 

2 svefnherbergi 90 fm auk rislofts 

Eignarlóð 0,6 hektari 

Vandað hús

Vesturbrúnir

Verð : 29,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Nánari upplýsingar veitir: 

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

128,5 fm íbúð á 5. hæð 

Frábært útsýni til sjávar 

Stórar stofur 

Bílskúr

Sléttuvegur 17 

Verð : 54,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Fallega, vel skipulagða og mikið endurnýjaða 
íbúð á 3ju hæð í góðu húsi við Bogahlíð 20.
4ra herbergja
116,5 fm
Sérmerkt bílastæði
Aðeins ein íbúð á hverjum stigapalli

Bogahlíð 20

Verð : 46,9 millj.
Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 899 5856

Glæsilegt og vandað einbýlishús á einni hæð 
með glæsilegum garði við Steinás í Garðabæ
5 herbergja, 217 fm  
Tvöfaldur bílskúr
Glæsilegur verðlaunagarður með palli og 
heitum potti Vel skipulögð eign á einni hæð 

Steinás 1

Verð : 84,9 millj.
Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 899 5856

Bókaðu skoðun:

Jason Ólafsson, aðstm. fasteignasala
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

Jórunn Skúladóttir, lögg. fasteignasali
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

Bókaðu skoðun:

Jason Ólafsson, aðstm. fasteignasala
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

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

Bókaðu skoðun:

Atli S. Sigvarðsson aðstm. fasteignasala
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

Gunnar Helgi Einarsson, lögg. fasteignasali
gh@miklaborg.is sími: 615 6181

Bókaðu skoðun:

Atli S. Sigvarðsson aðstm. fasteignasala
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

Gunnar Helgi Einarsson, lögg. fasteignasali
gh@miklaborg.is sími: 615 6181

.

Fornhagi 13

Verð : 41,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 16.ágúst kl.17:30-18:00

Falleg og vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á 4.hæð 
við Fornhaga 13, íbúðin er skráð 88,6 fm, 
að meðtalinni sér geymslu í kjallara.   

Mjög góð útsýnisíbúð þar sem sést til Esjunnar, 
gott útsýni er yfir Vesturbæinn og yfir sjóinn 
á Ægisíðunni, frábær staðsetning.

Bókaðu skoðun:

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

Gunnar S. Jónsson, lögg. fasteignasali
gunnar@miklaborg.is sími: 899 5856
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569 7000
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltir fasteignasalar

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími:  897 0634

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Atli S. Sigvarðsson
aðstm. fasteignasala
Sími:  899 1178

Hilmar Jónasson
aðstm. fasteignasala
Sími: 695 9500

Davíð Jónsson
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 3080

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Svan G. Guðlaugsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 9300

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Helgi Jónsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 780 2700

Gunnar Helgi Einarsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Bryndís Alfreðsdóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 569 7024

Páll Þórólfsson 
aðstm. fasteignasala 
Sími: 893 9929

Jason Ólafsson 
aðstm.fasteignasala
Sími: 775 1515

Ásgrímur Ásmundsson
hdl. og lögg. fasteignasali 
Sími: 865 4120



Til sölu sumarbústaðalönd
Í Áshildarmýri, Skeiða- og Gnúpverjahreppi 75 km frá 
Reykjavík og 18 km frá Selfossi. Nokkrar lóðir eftir á frábæru 
verði og góðum greiðslukjörum. Sumar lóðirnar henta vel 
fyrir hjólhýsi og eða ferðaþjónustu. 

Upplýsingar veitir Hlynur í síma 824-3040  
www.ashildarmyri.is

Fasteignafélag ehf – Njálsgata  
Höfum til tölu þrjár íbúðir í nýlegu húsi við Njálsgötu í 

Reykjavík. Lyfta, mjög snyrtileg sameign.
Góðar leiguíbúðir í miðbæ Rvík.  

Stærð íbúðanna er frá 45 – 50 fm. 
Uppl. veitir Kristinn B. Ragnarsson lgf. í síma 898 4125 eða 

á netfanginu kristinn@eignastofan.is

Eignastofan  fasteignamiðlun - Síðumúla 29 – 108 Reykjavík – Sími 5377500

Suðurlandsbraut 20
Sími 533 6050

Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is

Sumarhús við Þingvallavatn í landi Miðfells.

Suðurlandsbraut 52 
108 Reykjavík

Sími 533 6050
Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is

Runólfur Gunnlaugsson viðsk.fr. lögg.fast. • Ásmundur Skeggjason lögg.fast. 

Stórglæsilegt nýlegt 105 fm heilsárshús á steyptir plötu með gólfhita 
ásamt 30 fm bílskúr. Húsið er í fremstu línu við þingvallavatn. 4246 fm 
eignarlóð. Eigin borhola fyrir heilsárs vatni. Stórar verandir, heitur 
pottur og gufubaðshús. Kamína er í húsinu, þrjú rúmgóð herbergi og fl. 
Einstök eign á lokuðu svæði með milljón dollara útsýni. Til afhendingar 
strax. Verð 49,5 millj. Allar nánari upplýsingar veitir Ásmundur 
Skeggjason fasteignasali, asmundur@hofdi.is  s: 895 3000.

Birkihæð 6
210 GARÐABÆR

Vandað og vel staðsett raðhús á 
einni hæð með tvöföldum bílskúr við 
Birkihæð 6 í Garðabæ. Marmari og 
blágrýti á gólfum. Fallegur sælureitur 
í bakgarði.

STÆRÐ: 185,5 fm
FJÖLDI HERBERGJA: 4

   69.900.000

Heyrumst

Kristín Skjaldardóttir 
Löggiltur fasteignasali

  824 4031  
  kristin@fastlind.is

Heyrumst

Þórunn Gísladóttir 
Löggiltur fasteignasali

  510 7900  
  thorunn@fastlind.is

OPIÐ HÚS    16. ágúst 17:30 – 18:00

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

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

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

42,5 millj.Verð:

Nýleg og veglega innréttuð  
4ra herbergja íbúð

Jarðhæð með sér inngangi og  
stórri afgirtri verönd

Góðar sérsmíðaðar innréttingar  
og vönduð tæki

Kamína í stofu,  Þrjú fín svefnherbergi

Baðherbergi með sturtu og baðkari

Eigninni fylgir stæði í bílageymslu

Vindakór 4

OPIÐ HÚS 
mánudaginn 15.ágúst kl.18:00-18:30

Sér inngangur og verönd

Opið hús: mánud. 15. ágúst  kl. 19:30 til 20:00 
Afar vönduð og vel skipulögð 3ja herb. 120,0 fm íbúð á jarðhæð auk 
stæðis í snyrtilegri bílageymslu í glæsilegu lyftuhúsi á þessum  
eftirsótta stað í Fossvogsdal. Eins og sérbýli í lúxús fjölbýlishúsi 
með garði. Verð 47,9 millj.

Lundur 1, 200 Kóp 

Kristján Ólafsson
Lögmaður

894-4388

Albert B. Úlfarsson
Lögg. fasteignasali

414-4488

Höfuðborg
Fasteignasala

Falleg og björt 4ra herb. íbúð í góðu lyftuhúsi. 
Eignin er á 2. hæð með yfirbyggðum svölum. 

Innréttingar og gólfefni eru vönduð. Stutt í flesta 
þjónustu, verslun og skóla. SKOÐIÐ ÞESSA  

Allar nánari upplýsingar veitir 
Kristján í s. 894-4388 / kol@hofudborg.is

Rjúpnasalir 12 ∙ 201 KÓP

nei3m2

109

Opið hús mið 7. jan kl 18:00 - 18:30

Verð 33,7

Höfuðborg fasteignasala ∙ Hlíðasmára 2, 6. hæð ∙ 414-4488

Albert B. Úlfarsson
Lögg. fasteignasali

414-4488

Höfuðborg
Fasteignasala

Falleg og björt 4ra herb. íbúð í góðu lyftuhúsi. 
Eignin er á 2. hæð með yfirbyggðum svölum. 

Innréttingar og gólfefni eru vönduð. Stutt í flesta 
þjónustu, verslun og skóla. SKOÐIÐ ÞESSA  

Allar nánari upplýsingar veitir 
Kristján í s. 894-4388 / kol@hofudborg.is

Rjúpnasalir 12 ∙ 201 KÓP

nei3m2

109

Opið hús mið 7. jan kl 18:00 - 18:30

Verð 33,7

Albert B. Úlfarsson 
Löggiltur fasteignasali 
albert@hofudborg.is 
gsm: 821-0626 

Höfuðborg fasteignasala ∙ Hlíðasmára 2, 6. hæð ∙ 414-4488

Kristján Ólafsson
Lögmaður

894-4388

Albert B. Úlfarsson
Lögg. fasteignasali

414-4488

Höfuðborg
Fasteignasala

Falleg og björt 4ra herb. íbúð í góðu lyftuhúsi. 
Eignin er á 2. hæð með yfirbyggðum svölum. 

Innréttingar og gólfefni eru vönduð. Stutt í flesta 
þjónustu, verslun og skóla. SKOÐIÐ ÞESSA  

Allar nánari upplýsingar veitir 
Kristján í s. 894-4388 / kol@hofudborg.is

Rjúpnasalir 12 ∙ 201 KÓP

nei3m2
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Opið hús mið 7. jan kl 18:00 - 18:30

Verð 33,7

Opið hús mánud. 15. ágúst  kl. 17:45 til 18:30 
Fallegt 239,2 fm einbýlishús með 42,9 fm tvöföldum bílskúr samtals 
282,1 fm. Góð innkeyrsla. Vel skipulagt hús í góðu ásigkomulagi.  
Möguleiki á aukaíbúð. Afar skemmtilegt staðsetning við 
Ægissíðuna, KR svæðið og Háskóla Íslands. Verð 110 millj.

Sörlaskjól 18, 107 Rvk. 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

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

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

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

Breiðvangur 24, 
220 Hafnarfjörður

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

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

Hrísnes 9 Borgarnes
OPIÐ HÚS! 

Sunnudaginn 14. ágúst 
15:00 - 16:00

Elías Haraldsson  
 s. 777 5454
Lögg. fasteignasali   
elias@hollfasteignasala.is

Kristberg Snjólfsson  
 s. 892 1931
Sölumaður  
kristberg@hollfasteignasala.is

18.400.000
Hóll þjónustu- og viðskiptamiðlun Sími: 450-0000 
KYNNIR: Fallegt og vel við haldið 77,4 fm sumarhús á 
frábærum stað rétt utan við Borgarnes. 
Húsið er byggt árið 2005.  Í því eru 2 góð herbergi, 
rúmgóð stofa, eldhús, baðherbergi með sturtu, lítið 
gestahús/geymsla, stór verönd og heitur pottur á 
pallinum. Einungis 10 mín keyrsla til Borganes. 
Nánari upplýsingar á hollfasteignasala.is

Ertu að leita 
að talent?

Við finnum 
starfsmanninn fyrir þig

lind@talent.is

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


