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

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

LANDSPÍTALI ... KOMDU MEÐ!

Hjúkrunarfræðingur óskast til starfa á hjarta-, lungna- og augnskurð-
deild á skurðlækningasviði. Á deildinni starfa um 50 manns í þver-
faglegu teymi og sinna einstaklingum sem farið hafa í aðgerð vegna 
sjúkdóma í hjarta og lungum, einnig er þar legurými fyrir 
augnsjúklinga.

Góður starfsandi er ríkjandi á deildinni sem einkennist af vinnugleði, 
metnaði og sveigjanleika. Margvísleg tækifæri eru til að þróa með sér 
mikla og faglega þekkingu á hjúkrun og hæfni í sjálfstæðum vinnu-
brögðum sem og tækifæri til náms. Boðið verður upp á sérstakt 
starfs þróunarár fyrir nýútskrifaða hjúkrunarfræðinga í vetur í formi 
fyrirlestra, umræðufunda, handleiðslu og ráðgjafar.

HJÚKRUNARFRÆÐINGUR

Hjarta-, lungna- og augnskurðdeild

Hefur þú áhuga á svæfingarhjúkrun? Óskað er eftir tveimur 
faglegum og metnaðarfullum hjúkrunarfræðingum til starfa  
á móttökum svæfingadeildar við Hringbraut. 

Hér er kjörið tækifæri fyrir hjúkrunarfræðinga sem hafa áhuga  
á námi í svæfingahjúkrun til að kynnast starfinu. Við bjóðum 
einstak lingsaðlagaða þjálfun eftir þörfum hvers og eins,  
á góðum vinnustað sem er í fararbroddi í faglegu starfi og þróun.  
Á svæfingadeild Landspítala starfa um 35 svæfinga hjúkrunar-
fræðing ar við fjölbreytt og krefjandi verkefni, í nánu samstarfi við 
fagfólk í öðrum sérgreinum. Svæfingadeild heyrir undir aðgerða-
svið sem annast rekstur skurðstofa, gjörgæsludeilda, Blóðbanka, 
dauðhreinsunardeildar auk speglunardeildar.

HJÚKRUNARFRÆÐINGAR/ 
DAGVINNA

Móttaka svæfingadeilda

Starf hjúkrunardeildarstjóra á gjörgæsludeild Landspítala við 
Hringbraut er laust til umsóknar. Við viljum ráða einstakling með 
jákvætt viðmót og afburðahæfni í mannlegum samskiptum.

Hjúkrunardeildarstjórinn er yfirmaður hjúkrunar á deildinni, 
stjórnar daglegum rekstri og er leiðandi um hjúkrunarfræðileg 
málefni innan deildarinnar. Á deildinni eru 11 gjörgæslurými auk 
vöknunardeildar við Hringbraut og á kvennadeild. Deildin þjónar 
öllu landinu og er þar veitt almenn gjörgæslumeðferð sem og 
sérhæfð meðferð m.a. sjúklinga eftir alvarleg hjartaáföll, þeirra  
sem fara í aðgerðir á brjóstholi og kviðarholi og alvarlegra  
veikra barna. 

HJÚKRUNARDEILDARSTJÓRI

Gjörgæsludeild

Við óskum eftir fjórum áhugasömum hjúkrunarfræðingum til starfa 
við hjúkrun hjartasjúklinga. Hér er um afar spennandi nýjung að ræða 
sem hefði í för með sér mikil tækifæri á sérhæfingu viðkomandi í 
hjúkrun hjartasjúklinga. Hjúkrunarfræðingar geta valið að starfa  
á báðum deildum samhliða eða í völdum tilvikum á öðrum staðnum 
eingöngu. 
 
Á deildunum starfar stór hópur metnaðarfullra hjúkrunarfræðinga  
og starfsandinn er einstaklega góður. 

Hjartadeild Landspítala er eina sérhæfða hjartadeildin á landinu.  
Þar er sjúklingum með margvísleg hjartavandmál veitt þjónusta á 
legudeildum 14EG sem og á Hjartagátt þar sem er veitt bráðaþjónusta 
auk fjölbreyttrar dag- og göngudeildarþjónustu. 

HJÚKRUNARFRÆÐINGUR

Hjartadeild og Hjartagátt

Fagval óskar eftir starfsmönnum  
Fagval óskar eftir að ráða starfsmann til starfa við smíði á 
álhurðum og gluggum. 
Vel kemur til greina að ráða laghentan mann og þjálfa upp 
frá grunni.  Starfsumhverfið er þrifalegt og vel tækjum búið.

Upplýsingar veitir Guðmundur Víðir sími 899 4411

Áhugasamir vinsamlegast leggið inn umsókn á efirfarandi 
netfang; fagval@fagval.is

REKSTRARSTJÓRI
Hönnunarfyrirtækið Tulipop leitar að 
öflugum einstaklingi í starf rekstrarstjóra.

Við leitum að metnaðarfullum og úr ræða
góðum einstaklingi, sem hefur áhuga á 
að vinna við fjölbreytt verkefni í vaxandi 
fyrirtæki.  

Nauðsynlegt er að viðkomandi sé 
nákvæmur, með frábæra skipulags  hæfileika, 
sé góður í mannlegum samskiptum og njóti 
þess að starfa sjálfstætt.

Starfssvið:

Umsjón með rekstri skrifstofu 
Verkefni tengd fjármálum fyrir
tækisins, s.s. vinna við bókhald, 
uppgjör og áætlanagerð 
Samskipti við samstarfsaðila,  
bæði innlenda og erlenda
Fjölbreytt verkefni í samvinnu  
við framkvæmdastjóra

Hæfniskröfur:

Háskólamenntun, t.d. á sviði     
viðskiptafræði eða verkfræði  
Reynsla af reikningshaldi og 
fjárhagslegum greiningum æskileg 
Góð hæfni í Excel og Power Point 
nauðsynleg
Mjög góð enskukunnátta 
nauðsynleg

Allar nánari upplýsingar má finna á www.tulipop.is/job.
Umsóknir skal senda á job@tulipop.com fyrir 29. ágúst nk.

Tulipop er ört vaxandi fyrirtæki sem hannar og fram
leiðir gjafavörur fyrir börn á öllum aldri. Vörur Tulipop 
eru seldar víða um heim og hafa hlotið alþjóðleg 
hönnunarverðlaun. 

Tulipop ehf. | Fiskislóð 31 | 101 Reykjavík | Sími 519 6999 

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



Ríkiseignir

Fjármálastjóri

 Capacent — leiðir til árangurs

Ríkiseignir urðu til við 
sameiningu Fasteigna 
ríkissjóðs og Jarðeigna ríkisins. 
Í umsjón stofnunarinnar 
eru rúmlega 500 þús. m² 
húsnæðis, ríflega 300 jarðir, 
auk auðlinda á ríkislandi. Árlegt 
rekstrarumfang er rúmir 5 
milljarðar króna.  
 
Umsækjendur eru beðnir að 
sækja um starfið á heimasíðu 
Capacent.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/3525 

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf í viðskiptafræði eða sambærileg menntun sem 
nýtist í starfi.
Reynsla af bókhaldi og uppgjörum.
Reynsla af gerð kostnaðar- og rekstraráætlana.
Reynsla á sviði mannauðsmála. 
Reynsla af framsetningu á tölulegum gögnum.
Lipurð í mannlegum samskiptum og jákvætt viðmót.
Frumkvæði og faglegur metnaður.
Gott vald á íslensku. 
Þekking á opinberri stjórnsýslu og opinberum fjármálum 
æskileg.
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Umsóknarfrestur

5. september 

Helstu verkefni
Yfirumsjón og ábyrgð á bókhaldi og uppgjörum.
Áætlanagerð og eftirfylgni.
Umsjón með reikningagerð og gerð húsaleigusamninga.
Aðstoð við stjórnendur í mannauðs- og kjaramálum.
Umsjón með launavinnslu.
Aðstoð við gerð starfsmannahandbókar, starfslýsinga og 
stofnanasamninga.
Samskipti við Fjársýslu ríkisins og Ríkisendurskoðun vegna 
bókhalds og uppgjörsmála. 
Daglegur rekstur skrifstofu.

Ríkiseignir óska eftir að ráða fjármálastjóra til starfa. Verkefnin eru fjölbreytt og krefjandi á sviði fjármála, rekstrar og 
mannauðsmála.

Veist þú allt um

Kjaramál

 Capacent — leiðir til árangurs

SFR er stéttarfélag í 
almannaþjónustu og er 
félagssvæði þess allt landið. 
Félagsmenn eru um 6000 og 
er SFR stærsta félagið innan 
Bandalags starfsmanna 
ríkis og bæja (BSRB). Helstu 
verkefni SFR eru að bæta kjör 
félagsmanna og verja réttindi 
þeirra.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/3528 

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólamenntun eða sambærilegt, sem nýtist í starfi, s.s. 
hagfræði, vinnumarkaðsfræði, viðskipta- eða verkfræði.
Víðtæk reynsla af tölfræði- og greiningarvinnu og notkun 
töflureikna.
Áhugi og reynsla/þekking af kjaramálum.
Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt.
Góð samskipta- og samstarfshæfni.
Góð íslenskukunnátta og færni í textagerð.
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Umsóknarfrestur

7. september 

Helstu verkefni
Vinna að kjaramálum og stofnanasamningum SFR.
Tölfræðigreiningar og upplýsingaöflun er varða kjaratengd 
málefni.
Uppsetning gagangrunna vegna kjara- og 
stofnanasamninga.
Vinna að kjara- og launakönnunum félagsins.
Þjónusta við félagsmenn er varðar kjör og réttindi.
Kennsla og fræðsla varðandi kjaramál.
Vinna við félags- og gagnakerfi SFR.
Önnur verkefni skv. ákvörðun framkvæmdastjóra.

SFR óskar eftir að ráða sérfræðing á kjara- og félagssvið.  Leitað er að öflugum og framsæknum einstaklingi sem hefur áhuga 
á kjara- og réttindamálum launafólks.

Ert þú öflugur

Verkstjóri

 Capacent — leiðir til árangurs

AÞ-Þrif ehf. er ungt 
og framsækið 
hreingerningafyrirtæki 
sem formlega tók til starfa 
í júlí 2006. Helsta sérsvið 
fyrirtækisins er iðnaðarþrif 
fyrir byggingarverktaka og 
gluggaþvottur, en einnig 
hefur það verið að bjóða upp á 
almenn þrif í auknum mæli.

Menntunar- og hæfniskröfur
Bílpróf og hreint sakarvottorð skilyrði.
Reynsla af ræstingum skilyrði.
Verður að vera Íslensku- og/eða enskumælandi.
Heiðarleiki og frumkvæði.
Þjónustulund og metnaður.
Sjálfstæði í vinnubrögðum.
Framúrskarandi færni í samskiptum.
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Umsóknarfrestur

4. september 

Upplýsingar og umsókn 

vinna.is/storf/verkstjori

AÞ-Þrif óskar eftir að ráða öflugan verkstjóra með framúrskarandi samskiptahæfni. Um er að ræða krefjandi starf í 
fjölþjóðlegu umhverfi. 
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Ertu með yfirsýn og orku?

Landsnet | Gylfaflöt 9 | 112 Reykjavík | Sími 563 9300 | landsnet@landsnet.is | www.landsnet.is

Umsóknarfrestur er til og með 4. september 2016.
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is. Umsóknum þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og 
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfi. Nánari upplýsingar veita Helga Jónsdóttir 
(helga.jonsdottir@capacent.is) og Tinni Kári Jóhannesson (tinni.johannesson@capacent.is) hjá Capacent.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun á sviði tækni- eða verkfræði
• Reynsla af og þekking á rekstri og viðhaldi raforkukerfa er æskileg
• Frumkvæði, sjálfstæði, færni í mannlegum samskiptum og skipulögð vinnubrögð
• Reynsla af miðlun upplýsinga í töluðu og rituðu máli og hæfileiki til að setja fram efni á skýran hátt

Um Landsnet
Við flytjum raforku á Íslandi og stýrum 
uppbyggingu flutningskerfisins. Við 
sjáum fyrir okkur rafvædda framtíð 
sem er í takt við samfélagið og höfum 
sett okkur það markmið að tryggja 
örugga afhendingu á raforku til 
framtíðar og að ná sátt um þær leiðir 
sem farnar verða. Við viljum taka 
tillit til þarfa samfélagsins á hverjum 
tíma og sýnum ábyrgð í umgengni 
við náttúruna. Við berum umhyggju 
hvert fyrir öðru og viljum skapa góðan 
vinnustað með spennandi verkefnum. 
Við höfum að leiðarljósi gildin okkar: 
samvinnu, ábyrgð og virðingu.

Landsnet leitar að öflugum einstaklingi til að sjá um áætlanagerð og skipulagningu verkefna 
hjá Netþjónustu er snúa að rekstri og viðhaldi á flutningskerfi Landsnets. Netþjónusta tilheyrir 
framkvæmda- og rekstrarsviði Landsnets og sér um viðhald og rekstur á tengivirkjum, raflínum og 
öðrum einingum flutningskerfisins á landinu öllu.

Í starfinu felst stýring mannafla og úthlutun tækja til verkefna, ábyrgð á eftirfylgni verkefna og þátttaka í 
tæknilegum greiningum og útfærslum varðandi mannvirki og búnað. Starfið krefst frumkvæðis og áhuga á 
raforkumálum. Rík áhersla er lögð á öryggis-, heilsu- og umhverfismál.

Byggðastofnun

Forstöðumaður fyrirtækjasviðs

 Capacent — leiðir til árangurs

Byggðastofnun hefur það 
hlutverk að efla byggð og 
atvinnulíf með sérstakri 
áherslu á jöfnun tækifæra allra 
landsmanna til atvinnu og 
búsetu. Í samræmi við hlutverk 
sitt undirbýr, skipuleggur og 
fjármagnar stofnunin verkefni 
og veitir lán með það að 
markmiði að treysta byggð, efla 
atvinnu og stuðla að nýsköpun 
í atvinnulífi. Byggðastofnun 
hefur það markmið að vera 
eftirsóknarverður vinnustaður 
fyrir hæfa og metnaðarfulla 
starfsmenn. Hjá stofnuninni 
starfa 24 vel menntaðir 
starfsmenn með fjölbreytta 
reynslu. 

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/3522 

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólamenntun á sviði viðskipta- eða hagfræði eða önnur 
sambærileg menntun sem nýtist í starfi.
Þekking eða reynsla af stjórnun og rekstri.
Góð fjármálaþekking og reynsla af lána- og/eða 
bankastarfsemi.
Reynsla af greiningarvinnu og mjög góð greiningarhæfni.
Góð þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu er æskileg.
Góð færni í að tjá sig í rituðu og töluðu máli á íslensku, 
ensku. 
Forystu- og leiðtogahæfileikar.
Mjög góð hæfni í mannlegum samskiptum og þjónustulund.
Frumkvæði í starfi ásamt hæfni til að vinna sjálfstætt og í 
hópi.
Nákvæmni, öguð vinnubrögð og hæfni til að vinna undir 
álagi.
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Umsóknarfrestur

5. september 

Helstu verkefni
Yfirumsjón með starfi fyrirtækjasviðs.
Ábyrgð og eftirfylgni með ákvörðunum stjórnar sem falla 
undir sviðið.
Stjórnun, skipulag og útdeiling verkefna á sviðinu og umsjón 
með greiningu lánsbeiðna.
Umsjón með áhættumati útlána- og hlutabréfasafns og 
gerð tölfræðiupplýsinga um safnið.
Ábyrgð á útborgun lána og eftirfylgni.
Ráðgjöf og þjónusta til viðskiptavina stofnunarinnar og 
annarra hagsmunaaðila.

Byggðastofnun óskar eftir að ráða öflugan og traustan einstakling til starfa sem forstöðumann fyrirtækjasviðs. Viðkomandi 
er staðgengill forstjóra og stýrir fundum lánanefndar í fjarveru hans.  Starfstöðin er á Sauðárkróki og er æskilegt að 
viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Við finnum rétta  
einstaklinginn í starfið www.capacent.is

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.
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bryndis@talent.is

Umsjón með starfinu hafa Lind, lind@talent.is og 
Bryndís, bryndis@talent.is, s: 552-1600

Umsóknarfrestur er til og með 30. ágúst nk. 
Sótt er um starfið á www.talent.is. 

Menningarfulltrúi Vestfjarða

Starfssvið:
• Dagleg umsýsla, skýrsluhald og stefnumótun á sviði menningar og lista
• Þróunarstarf á sviði menningarmála og skapandi greina
• Fagleg ráðgjöf og verkefnastjórnun í völdum þróunarverkefnum
• Efling samstarfs á sviði menningar og lista
• Vinna að framgangi Sóknaráætlunar Vestfjarða
• Önnur verkefni á starfssviði Fjórðungssambands Vestfirðinga

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf sem nýtist í starfi
• Skipulagshæfileikar og stjórnunarreynsla
• Þekking og reynsla af lista- og menningarstarfi
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Góð tölvu- og tungumálakunnátta

Fjórðungssamband Vestfirðinga auglýsir laust til umsóknar starf menningarfulltrúa Vestfjarða 
með aðsetur á Hólmavík. Um er að ræða fullt starf við stefnumótun, ráðgjöf og þróunarverkefni 
á sviði menningarstarfs og lista á Vestfjörðum, auk verkefna tengdum Sóknaráætlun Vestfjarða, 
starfsemi Uppbyggingarsjóðs Vestfjarða og tilfallandi verkefna á starfssviði Fjórðungssambands.

Við leitum að kraftmiklum og metnaðarfullum einstaklingi sem á auðvelt með samskipti við fólk, er vanur sjálfstæðum vinnubrögðum og frumkvæði í störfum.
Vinnutími krefst nokkurs sveigjanleika og starfinu fylgja ferðalög. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 
Launakjör eru í samræmi við kjarasamninga BHM og sveitarfélaga. 

Nánari upplýsingar veitir Aðalsteinn Óskarsson framkvæmdastjóri Fjórðungssambandsins í síma 
450 3001, netfang: adalsteinn@vestfirdir.is. 

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg ferilskrá og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Fjórðungssambandið áskilur sér rétt til að framlengja umsóknarfrestinn, ef nauðsyn krefur.   www.talent.is  |  talent@talent.islind@talent.is

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. 

BAUHAUS leitar að vörumóttökustjóra og fulltrúa á skrifstofu

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Ef þú ert með létta lund, hraðar hendur og reynslu sem nýtist í starfi skaltu endilega hafa samband.

Vörumóttökustjóri
Vörumóttökustjóri heyrir undir framkvæmdastjóra 
BAUHAUS og er yfirmaður starfsmanna vörumóttöku
svæðisins. Hann þarf að hafa reynslu af sambærilegu starfi.

Helstu verkefni:
• Yfirumsjón með vöruhúsi og ábyrgð á öllum vörusendingum 
• Meðhöndlun varnings og eftirfylgni gæða í vörumóttöku
• Þjálfun starfsmanna
• Ábyrgð á að viðskiptavinir BAUHAUS fái bestu þjónustu 

sem völ er á

Fulltrúi á skrifstofu
Fulltrúi á skrifstofu þarf að hafa reynslu af 
skrifstofu störfum, menntun sem nýtist í 
starfinu og góða almenna tölvukunnáttu.

Helstu verkefni:
• Greiðsla reikninga
• Undirbúningur funda
• Símsvörun og móttaka gesta  
• Önnur tilfallandi verkefni

Upplýsingar veita:

Geirlaug Jóhannsdóttir 
geirlaug@hagvangur.is 

Sverrir Briem 
sverrir@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 29. ágúst nk.

Er verið að leita að þér?
RÁÐUM EHF • Vegmúla 2, 108 Reykjavík • Sími 519 6770 • radum@radum.is
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Landspítali er lifandi og fjölmennur vinnustaður með um 5.100 starfsmenn. Hann er aðalsjúkrahús landsins 
og miðstöð menntunar og rannsókna í heil  brigðisvísindum. Á Landspítala er lögð áhersla á öryggi, jafnrétti, 
ábyrgan rekstur, góðan starfsanda og bættan húsakost. 

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

Laus eru til umsóknar tvö störf sérfræðilækna í svæfinga- og 
gjörgæslulækningum á Landspítala. 

Við svæfinga- og gjörgæslulækningar, sem heyra undir aðgerðasvið, 
starfa rúmlega 40 sérfræðilæknar í öflugu þverfaglegu teymi og í nánu 
samstarfi við aðrar fagstéttir. Starfsvettvangur innan spítalans verður 
ýmist við Hringbraut eða í Fossvogi. 

SÉRFRÆÐILÆKNIR

Svæfinga- og gjörgæslulækningar

Við viljum fá þig í liðið! Við bjóðum lækna velkomna í starfsnám í 
geðlækningum á geðsviði Landspítala. 

Í boði er fjölbreytt og lærdómsríkt starfsnám til allt að 2ja ára í 
geðlækningum sem getur einnig nýst sem hluti af sérnámi í öðrum 
sérgreinum. Hægt er að taka sérnámið að hluta eða ljúka því hér á 
landi. Námið nýtist einnig sem hluti af sérnámi í öðrum sérgreinum en 
geðlæknisfræði, s.s. heimilis-, endurhæfingar- og öldrunarlækningum. 
Möguleiki er á styttri ráðningum í 4-12 mánuði fyrir almenna lækna 
og lækna í öðrum sérgreinum frá sama tíma eða eftir samkomulagi.  

STARFSNÁM DEILDARLÆKNA

Geðlækningar

Laust er til umsóknar starf aðstoðardeildarstjóra á Hjartagátt 
Landspítala. Við viljum ráða framsækinn og metnaðarfullan 
hjúkrunarfræðing með brennandi áhuga á hjúkrun hjartasjúklinga, 
stjórnun ásamt gæða- og umbótastarfi. 

Á Hjartagátt starfa um 50 manns sem veita bráðaþjónustu við 
hjarta sjúklinga auk fjölbreyttrar dag- og göngudeildarþjónustu. Að 
auki er veitt þjónusta við aðra sjúklingahópa eftir þörfum. Deildin er 
sólar hrings deild sem er opin alla daga vikunnar.

AÐSTOÐARDEILDARSTJÓRI

Hjartagátt

LANDSPÍTALI ... TIL GÓÐRA VERKA!

Ertu hugmyndaríkur og tilbúinn að takast á við krefjandi verkefni í 
öflugu teymi?
Við viljum ráða tvo lífeindafræðinga til starfa á rannsóknarkjarna þar 
sem fara fram greiningar, rannsóknir, ráðgjöf og kennsla 
heilbrigðisstétta í klíniskri lífefnafræði. 

Rannsóknarkjarni heyrir undir rannsóknarsvið og starfa þar um 130 
manns í nánu samstarfi við aðra starfsmenn. Lögð er rík áhersla á 
jákvæðni, fagmennsku og virðingu gagnvart vinnustaðnum og 
samstarfsfólki.

LÍFEINDAFRÆÐINGAR

Rannsóknakjarni

Viltu vinna með skemmtilegu fólki og þar sem þú færð tækifæri til að 
öðlast breiða þekkingu innan fagsins? 

Við óskum eftir 4 sjúkraþjálfurum til starfa við sjúkraþjálfun á 
Landspítala. Lögð er áhersla á fagþróun, rannsóknir og kennslu 
heilbrigðisstétta og þverfaglegt samstarf. Við tökum vel á móti nýjum 
starfsmönnum.

SJÚKRAÞJÁLFARAR

Sjúkraþjálfun

Laust er til umsóknar fullt starf umsjónarmanns lagers á skurðstofum 
Landspítala við Hringbraut. Á skurðstofum starfa 70 manns á 9 
skurðstofum sem þjóna 5 sérgreinum og árlega eru framkvæmdar þar 
um 10.000 aðgerðir og mikilvægt að ávallt sé til staðar rétt vara, í 
réttu magni.

Við viljum ráða einstakling með góða tölvukunnáttu, jákvætt viðmót 
og skipulagshæfni.

UMSJÓNARMAÐUR LAGERS

Skurðstofur

Viltu starfa með reynsluboltum á heilbrigðis- og upplýsingatæknideild? 
Við viljum ráða metnaðarfullan tæknimann með hæfni í mannlegum 
samskiptum. 

Deildin sér um almennan rekstur, viðhald og viðgerðir á lækninga-
tækjum spítalans. Á deildinni starfa um 20 starfsmenn með mikla 
reynslu og fjölbreytta menntun. 

TÆKNIMAÐUR

Heilbrigðis- og upplýsingatæknideild (HUT)

Laust er til umsóknar starf aðstoðardeildarstjóra á svæfingadeild 
12CD við Hringbraut. Við leitum eftir metnaðarfullum og framfara-
sinnuðum svæfingahjúkrunarfræðingi með ríkan áhuga á umbóta- 
og gæðastarfi.

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

AÐSTOÐARDEILDARSTJÓRI

Svæfingadeild
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Laus er til umsóknar staða sálfræðings við unglingadeild Sjúkrahússins Vogs. 
Starfshlutfall er 100%. Staðan er laus nú þegar.
Helstu verkefni og ábyrgð
Þátttaka í einstaklingsmiðaðri meðferðarvinnu og þjónustu við sjúklinga auk þverfaglegrar samvinnu.

Menntun og hæfniskröfur
- Réttindi til að starfa sem sálfræðingur á Íslandi
- Áhugi og reynsla af störfum með unglingum ásamt áfengis- og vímuefnamálum æskileg  
- Góð færni í mannlegum samskiptum og skipulögð vinnubrögð
- Þekking, reynsla og áhugi á einstaklingsmiðaðri meðferðarvinnu er æskileg
- Þekking og reynsla í hugrænni atferlismeðferð og áhugahvetjandi samtalstækni

Sálfræðingur

SÁÁ
Efstaleiti 7

103 Reykjavík
Sími: 530 7600

saa@saa.is
www.saa.is

Kjör fara eftir kjarasamningi SÁÁ og Sálfræðingafélags Íslands. 
Umsóknum skal skilað á Sjúkrahúsið Vog, Stórhöfða 45, 110 Reykjavík  
eða í tölvupósti á ingunn@saa.is 

Nánari upplýsingar veitir Ingunn Hansdóttir, yfirsálfræðingur SÁÁ, 
í síma 530 7600, ingunn@saa.is  

1 9 6 6 - 2 0 1 6

Starf verkefnisstjóra svæðisskipulags Austurlands er nýtt starf á vegum SSA. Um er 
að ræða krefjandi og spennandi starf fyrir aðila með reynslu og brennandi áhuga á 
skipulagsmálum. Verkefnisstjórinn heyrir undir stjórn SSA og starfar með verkefnisstjóra 
sveitarstjórnarmála og svæðisskipulagsnefnd Austurlands auk þess að starfa náið með 
sveitarfélögum og öðrum hagsmunaðilum.

Gerð er krafa um að viðkomandi sé búsettur á starfssvæði SSA á Austurlandi og geti 
hafið störf 1. september nk. Gert er ráð fyrir að verkefninu ljúki árið 2020, ráðið er til 
eins árs en með möguleika á framlengingu til þriggja ára. Launakjör eru í samræmi  
við kjarasamninga Sambands íslenskra sveitarfélaga.

Verkefnið er hluti af Sóknaráætlun Austurlands.

Umsóknarfrestur er til 26. ágúst nk. og senda ber umsóknir á ssa@ssa.is.  
Umsókn skal samanstanda af kynningarbréfi, þar sem gerð er grein fyrir  
ástæðu umsóknar og rökstuðningi fyrir hæfni viðkomandi í starfið, og ferilskrá.

Nánari upplýsingar veitir Sigrún Blöndal, formaður stjórnar SSA  
(sigrunblondal@egilsstadir.is).

Starfssvið
•	 umsjón með og ábyrgð á stjórn

sýsluþætti svæðisskipulagsins 
•	 umsjón með uppbyggingu og viðhaldi 

gagnagrunna
•	 undirbúningur fundar og eftirfylgni 

ákvarðana nefnda
•	 áætlana og skýrslugerð vegna vinnu 

við gerð svæðisskipulagsins
•	 umsjón með útboðum og samningum 

vegna vinnu ráðgjafa og verktaka sem 
taka þátt í svæðisskipulaginu

•	 samskipti við aðildarsveitarfélög 
svæðisskipulagsins, stofnanir,  
hagsmunaaðila og fl.

•	 uppbygging og viðhald heimasíðu 
svæðisskipulagsins

Verkefnisstjóra svæðisskipulags Austurlands

Samband sveitarfélaga á Austurlandi (SSA) óskar eftir

Hæfniskröfur
•	 háskólamenntun sem nýtist í starfi, 

æskilegt er að umsækjandi uppfylli 
kröfur um menntun og starfsreynslu 
skipulagsfulltrúa samkvæmt 7. gr. 
skipulagslaga

•	 reynsla af verkefna og fjármála
stjórnun

•	 þekking á starfsumhverfi opinberrar 
stjórnsýslu 

•	 mjög góð tölvukunnátta
•	 reynsla af vinnu með gagnagrunna
•	 reynsla af greiningu á tölfræði

upplýsingum
•	 leiðtogahæfileikar, frumkvæði í starfi, 

framsýni og skipulagsfærni
•	 framúrskarandi samskiptaeiginleikar
•	 reynsla og hæfni til að miðla  

upplýsingum

Skóla- og frístundasvið

Matráð vantar til starfa í Hlíðaskóla

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

Um er að ræða 100% stöðu og þarf viðkomandi að geta 
hafið störf sem fyrst. 

Umsóknir með upplýsingum um menntun og starfs-
reynslu berist til Krist rúnar   Guðmundsdóttur skólastjóra 
(kristrun.g.gudmundsdottir@reykjavik.is). Einnig er hægt að 
hafa samband við skólastjóra í síma 664-8225 vegna starfsins.  

Upplýsingar um Hlíðaskóla má finna á heimasíðu skólans 
hlidaskoli.is. 

 Sálfræðingur
Skólaþjónusta Árborgar auglýsir lausa til umsóknar stöðu sál-
fræðings. Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi með brennandi 
áhuga á starfi í skólum. Í sveitarfélaginu er m.a. unnið að styrkingu 
heildstæðrar nærþjónustu við börn, foreldra og skóla. Lögð er 
áhersla á snemmtæka íhlutun, samstarf fagsviða og stofnana, m.a. 
um þróun úrræða fyrir börn og foreldra.  Í Sveitarfélaginu Árborg 
búa rúmlega 8 þúsund íbúar, þar af um 1800 börn í fimm leikskólum 
og þremur grunnskólum. 

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið: 
•	 Ráðgjöf	til	nemenda,	foreldra	og	kennara,	 

m.a. v/hegðunar- og tilfinningavanda barna
•	 Þverfaglegt	samstarf	um	málefni	barna	í	leik-	og	grunnskólum
•	 Sálfræðilegar	skimanir	og	greiningar
•	 Fræðsla	fyrir	foreldra,	börn	og	starfsfólk	skóla

Menntunar- og hæfniskröfur: 
•	 Kandidatspróf	(cand.	psych.	gráða)	í	sálarfræði
•	 Reynsla	af	starfi	með	börnum	æskileg
•	 Góðir	skipulagshæfileikar	
•	 Hæfni	í	mannlegum	samskiptum

Frekari	upplýsingar	veitir	Þorsteinn	Hjartarson,	fræðslustjóri,	sími	
480-1900, 852-3918. 

Áhugasamir geta sent umsóknir á skolathjonusta@arborg.is eða í 
pósti	merktum	fræðslusviði	Árborgar	v/sálfræðings,	Austurvegi	2,	
800 Selfoss. 

Umsóknarfrestur er til 5. september 2016. Miðað er við að ráðið 
verði í stöðuna frá 1. nóvember nk. eða eftir samkomulagi. Starfið 
hæfir jafnt konum sem körlum. Laun fara eftir kjarasamningi Launa-
nefndar sveitarfélaga og viðeigandi stéttarfélags. 

www.rumfatalagerinn.is

ATVINNA
STARFSKRAFTUR ÓSKAST Í 

VERSLUN OKKAR Á KORPUTORGI
Leitum að jákvæðum og þjónustulunduðum 

einstaklingi til að sjá um smávörudeildina okkar. 
Skemmtilegt starf í lifandi umhverfi.

Áhugasamir hafið samband við
Ívar 820-8011 

Vilma 842-8064
korputorg.verslun@rfl.is

Umsóknarfrestur er til 31. Ágúst 2016

Spennandi og krefjandi starf þar sem miklir möguleikar eru á að vaxa í starfi. 
Góð árangurstengd laun í boði fyrir réttan aðila. 

Ath. umsækjandi þar að vera yfir tvítugt. 

Starfslýsing:
• Sjá um pantanir
• Verðbreytingar og fara yfir bæklinga
• Fylla á og sjá um að deild sé í lagi
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Vinnumálastofnun

Atvinnuráðgjafi

Verkefni og ábyrgð:

•	Vinnumiðlun og ráðgjöf með sérstaka áherslu  
á atvinnuleitendur með fötlun. 

•	Mat á starfsgetu og þjónustuþörf atvinnuleitenda.

•	Stuðningur í starf m.a. samkvæmt hugmyndafræði  
AMS (atvinna með stuðningi).

•	Styðja við atvinnuleitendur og fyrirtæki eftir að 
ráðningarsamband er komið á.

•	Kynningar, námskeið og upplýsingamiðlun.

•	Koma á og viðhalda tengslum við vinnuveitendur.

•	Koma á og viðhalda tenglsum við ólíka samstarfs-  
og hagsmunaaðila.

Menntunar- og hæfnikröfur:

•	Háskólapróf sem nýtist í starfi s.s.  
á sviði þroskaþjálfunar, iðjuþjálfunar, 
félagsráðgjafar, náms- og starfsráðgjafar eða 
önnur menntun á félags- og heilbrigðissviði. 

•	Reynsla af vinnu með fötluðu fólki æskileg.

•	Samskipta-og skipulagshæfni.

•	Sveigjanleiki. 

•	Bílpróf

Vinnumálastofnun óskar eftir að ráða atvinnuráðgjafa á þjónustuskrifstofu sína  
á Suðurnesjum sem mun leggja áherslu á þjónustu við atvinnuleitendur með fötlun.  
Leitað er eftir einstaklingi sem á auðvelt með að tileinka sér gildi Vinnumálastofnunnar:  
Fyrirmyndarþjónusta; Virðing; Áreiðanleiki.
Næsti yfirmaður er forstöðumaður þjónustuskrifstofu. 

Vinnumálastofnun   Kringlunni 1, 103 Reykjavík   Sími 515 480 www.vmst.is

Fyrirmyndarþjónusta Virðing Áreiðanleiki

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra  
og hlutaðeigandi stéttarfélags.

Sækja skal um starfið á Starfatorgi: www.starfatorg.is.  
Starfið er með númerið 201608/1072

Umsóknarfrestur er til og með 5. september 2016.

Nánari upplýsingar um starfið veita  
Íris Guðmundadóttir forstöðumaður (iris.
gudmundsdottir@vmst.is) og Ragnheiður 
Hergeirsdóttir forstöðumaður(ragnheidur.
hergeirsdottir@vmst.is) í síma 515-4800. 

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu liggur fyrir.

Borgun leitar að öflugum og reynslumiklum starfsmönnum í spennandi 
störf. Borgun er leiðandi fjármála fyrirtæki í þróun og hagnýtingu lausna 
á sviði rafrænnar greiðslumiðlunar.   
Við leggjum áherslu á lipra og persónulega þjónustu og vinnum eftir 
gildunum vilji, virði og vissa. 

Spennandi tækifæri 

Viðskiptavinnsla Fjármálasvið

Helstu verkefni

Móttaka, villuleit og leiðréttingar  vegna 
færsluhirðingar

Þjónusta og uppgjör við seljendur

Þjónusta við útgefendur  og 
korthafaleiðréttingar

Reikningagerð

Önnur tilfallandi verkefni

Helstu verkefni

Dagleg umsjón fjárstýringar og 
gjaldeyrisstýringar 

Skýrslugerð til innri og ytri aðila, s.s. 
Seðlabankans, FME og kortasamteypa

Verkefni tengd uppgjörum til seljenda í
viðskiptum við Borgun

Samskipti við innlendar og erlendar 
bankastofnanir

Önnur tilfallandi verkefni

Menntun og hæfniskröfur

3-5 ára reynsla af bókhalds- og/eða 
uppgjörsstöfum skilyrði 

Menntun sem nýtist í starfi

Góð tölvukunnátta

Nákvæm og skipulögð vinnubrögð

Reynsla úr fjármálageiranum kostur

Góð þjónustulund og samskiptahæfileikar

Sjálfstæði í starfi og hæfni til að vinna undir 
álagi

Menntun og hæfniskröfur

Háskólapróf á sviði viðskipta, fjármála eða 
verkfræði

Góð Excel kunnátta

Nákvæm og skipulögð vinnubrögð

Góð þjónustulund og samskiptahæfileikar 

Sjálfstæði í starfi og hæfni til að vinna undir 
álagi

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja um störfin á www.borgun.is. 
Umsóknarfrestur er til og með 29. ágúst nk. 

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

Verslunin Leonard leitar að 

framtíðarstarfs mönnum í helgarstarf 

í Kringluna. Áhugasamir eru beðnir um 

að senda umsókn á leonard@leonard.is. 

Umsóknar frestur er til 1. september.

s ta r f s m a ð u r 
í  v e r s l u n

Húsasmiðir
Óskum eftir að ráða húsasmiði

Verkamenn 
Óskum eftir að ráða byggingaverkamenn

Kranamenn
Óskum eftir að ráða kranamenn

Upplýsingar gefur Magnús í síma 660 4472



OG LAGERMANN TIL STARFANORÐANFISKUR ÓSKAR
EFTIR AÐ RÁÐA SÖLUMANN

 
 Starfslýsing:
      • Sala og ráðgjöf til núverandi viðskiptavina
      • Öflun nýrra viðskiptavina
      • Heimsóknir og kynningar á vörum 
      • Önnur tilfallandi verkefni

 Hæfniskröfur:
      • Reynsla og þekking á matvælamarkaði
      • Þjónustulund og fagleg framkoma
      • Frumkvæði, metnaður og sjálfstæð vinnubrögð
      • Jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum
      • Bílpróf skilyrði
     • Tölvukunnátta

 Starfslýsing:
      • Almenn lagerstörf
      • Afgreiðsla pantana
      • Vörumóttaka 
      • Önnur tilfallandi verkefni

 Hæfniskröfur:
      • Skipulagshæfileika
      • Bílpróf skilyrði
      • Lyftarapróf kostur
      • Frumkvæði, metnaður og sjálfstæð vinnubrögð

   SÖLUMAÐUR    LAGERMADUR

Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf fljótlega. Konur og karlar eru hvött til að sækja um. Norðanfiskur er ört vaxandi 
framleiðslufyrirtæki sem sérhæfir sig í áframvinnslu sjávarafurða í stóreldhús- og neytendapakkningar. Viðkomandi 

starfsmenn verða með aðstöðu í nýjum húsakynnum fyrirtækisins í Reykjavík. Nánari upplýsingar um fyrirtækið má finna á 
www.nordanfiskur.is. Umsóknir og óskir um frekari upplýsingar sendist á netfangið petur@nordanfiskur.is fyrir 5. september.

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.

Bókunardeild

Hæfniskröfur:
• Góð reynsla af hótelstörfum og þekking á bókunarkefi hótela. 
• Þekking á bókunarkerfi Opera er kostur.
• Nákvæm vinnubrögð.
• Mjög góð færni í íslensku og ensku er skilyrði.
• Sveigjanleiki í starfi.
• Geta til að vinna undir álagi. 
• Glaðlegt viðmót og vilji til að þjónusta viðskiptavini hótelsins.

Morgunverðarþjónar

Hæfniskröfur:  
• Starfsreynsla sem nýtist í starfi. 
• Sjálfstæð vinnubrögð og hæfni í mannlegum samskiptum.
• Stundvísi og reglusemi.
• Áhugasemi og metnaður í starfi 
• Góð færni í íslensku og ensku.

Umsóknarfrestur er til og með 31. 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. 
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Spyrlar

MMR / Markaðs og miðlarannsóknir ehf / Laugavegi 174 / 105 Reykjavík

MMR óskar eftir að ráða starfsfólk við úthringingar vegna markaðsrannsókna.
Sveigjanlegur vinnutími - hentar vel með námi eða sem aukastarf.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Góð framkoma, íslenskukunnátta og tölvufærni
• Nákvæmni í vinnubrögðum
• Stúdentspróf eða hærra
• Mikill áhugi á samskiptum við annað fólk

Nánari upplýsingar um MMR á www.mmr.is

MMR / Markaðs og miðlarannsóknir ehf / Ármúla 32, 108 Reykjavík

MMR óskar eftir að ráða starfsfólk við úthringingar vegna markaðsrannsókna.
Sveigjanlegur vinnutími á kvöldin og um helgar - hentar vel með námi eða sem aukastarf.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Góð framkoma, íslenskukunnátta og tölvufærni
• Nákvæmni í vinnubrögðum
• Stúdentspróf eða meira
• Mikill áhugi á samskiptum við annað fólk

Nánari upplýsingar um MMR á www.mmr.is

MMR / Markaðs og miðlarannsóknir ehf / Ármúla 32, 108 Reykjavík

MMR óskar eftir að ráða starfsfólk við úthringingar og fleira vegna markaðsrannsókna.
Sveigjanlegur vinnutími á kvöldin og um helgar - hentar vel með námi eða sem aukastarf.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Góð framkoma, íslenskukunnátta og tölvufærni
• Nákvæmni í vinnubrögðum
• Stúdentspróf eða meira
• Mikill áhugi á samskiptum við annað fólk

Nánari upplýsingar um MMR á www.mmr.is

Umsóknir sendist til Rakelar Gyðu Pálsdóttur, rakel@mmr.is, merkt ,„spyrlar“.

Blikksmiður / Rafvirki / Vélvirki
Blikksmiðurinn hf óskar eftir starfsmanni í þjónustudeild  

fyrirtækisins, óskað er eftir manni með góða þekkingu á vél  
og tæknibúnaði loftræsikerfa.  

Um framtíðarstarf er að ræða, góð laun í boði fyrir réttan aðila.  
Upplýsingar um starfið veitir Karl Hákon s: 892 8379, karlh@blikk.is 

 Hafnargata 44, 710 Seyðisfjörður
sfk@sfk.is | www.seydisfjordur.is

Yfirhafnarvörður og verndarfulltrúi 
Seyðisfjarðarhafnar

Seyðisfjarðarhöfn auglýsir eftir yfirhafnarverði sem jafnframt er 
verndarfulltrúi hafnarinnar frá og með 1. október 2016. Í starfinu 
felst umsjón með daglegri starfsemi og þjónustu hafnarinnar. 

Móttaka skipa og báta sem til hafnarinnar leita, stjórn umferðar 
um höfnina, ákvörðun legustaða og eftirlit með skipum við 
bryggjur.  Ábyrgð á öryggismálum hafnarinnar og tilheyrandi 
búnaði. Að sjá um umgengni og þrif hafnarsvæða, mannvirkja og 
starfstöðva. Vinnur að viðhaldi í samvinnu við bæjarverkstjóra. 
Ber ábyrgð á framkvæmd hafnar- og siglingaverndaráætlunar 
hafnarinnar og sér um að starfsemi hafnarinnar samræmist 
henni. Að sjá um vigtun sjávarafla og skráningu hans í aflakerfi 
Fiskistofu. Reikningsgerð og aðrar skráningar viðkomandi starf-
semi hafnarinnar. Sér um verkstjórn þeirra sem koma til starfa á 
höfninni við almenna hafnarvörslu eða verndarstörf.

Leitað er eftir  einstaklingi með mikinn metnað og  áhuga á að 
takast á við fjölbreytt, og krefjandi starf í líflegu umhverfi.

Menntunar og hæfiskröfur: 
•	 Hafnsöguréttindi	og	30	tonna	skipstjórnarréttindi(pungapróf)	 

og eða vélstjórnarréttindi eru æskileg.
•	 Gerð	er	krafa	um	stúdentspróf	eða	iðnmenntun.
•	 Gerð	er	krafa	um	góða	alhliða	tölvukunnáttu	s.s.	excel,	word	og	

æskilegt að viðkomandi kunni að nota navision skráningarkerfi.
•	 Gerð	er	krafa	um	góða	kunnáttu	í	ensku,	jafnframt	æskileg	góð	

kunnátta í einu norðurlandamáli, og þýsku.
•	 Gerð	er	krafa	um	réttindi	til	að	vera	verndarfulltrúi	hafnar.	 
(Port	Facility	Security	Officer).

•	 Þarf	að	hafa	réttindi	til	að	sjá	um	vigtun	afla.
•	 Góðir	leiðtogahæfileikar,	frumkvæði,	skipulagshæfni	og	sjálf-

stæði í vinnubrögðum.
•	 Góð	þjónustulund	og	mikil	færni	í	mannlegum	samskiptum.
•	 Reynsla	af	stjórnunarstörfum,	gerð	fjárhagsáætlana,	annarra	

áætlana og rekstri.
•	 Gerð	er	krafa	um	snyrtimennsku	og	góða	framkomu.

Umsóknarfrestur er til kl. 14:00 31. ágúst 2016.

Umsóknum ásamt ferilskrá. skal skilað á skrifstofu kaupstaðarins 
eða rafrænt á netfangið sfk@sfk.is. á eyðublöðum sem þar fást. 
Umsókn skal fylgja greinargóð skýrsla um störf og menntun, 
ábendingar um umsagnaraðila og greinargerð um hugmyndir 
umsækjanda um starfið og hvernig hann sér það þróast undir 
sinni stjórn. Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum 
tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun hefur verið tekin.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands Íslenskra sveitar-
félaga fyrir hönd Seyðisfjarðarkaupstaðar og Félags opinberra 
starfsmanna á Austurlandi.

Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um stöðuna.

Nánari upplýsingar veitir hafnarstjóri í síma 4702300, netfang 
vilhjalmur@sfk.is. 

Virka óskar eftir starfsmanni í hlutastarf 
í fataefna- og bútasaumsdeild. 

Leitum eftir jákvæðum og þjónustuliprum 
einstaklingi á aldrinum 18 ára og upp úr! 

Upplýsingar í síma 825 0022, 
eða sendið umsókn á dagbjort@virka.is 

Virka óskar eftir starfsmanni í hlutastarf 
í fataefna- og bútasaumsdeild. 

Leitum eftir jákvæðum og þjónustuliprum 
einstaklingi á aldrinum 18 ára og upp úr! 

Upplýsingar í síma 825 0022, 
eða sendið umsókn á dagbjort@virka.is Vinsamlegast athugið - hentar ekki með skóla

Virka óskar eftir starfsmanni í hlutastarf 
í fataefna- og bútasaumsdeild. 

Leitum eftir jákvæðum og þjónustuliprum 
einstaklingi á aldrinum 18 ára og upp úr! 

Upplýsingar í síma 825 0022, 
eða sendið umsókn á dagbjort@virka.is 

Virka óskar eftir starfsmanni í hlutastarf 
í fataefna- og bútasaumsdeild. 

Leitum eftir jákvæðum og þjónustuliprum 
einstaklingi á aldrinum 18 ára og upp úr! 

Upplýsingar í síma 825 0022, 
eða sendið umsókn á dagbjort@virka.is Vinsamlegast athugið - hentar ekki með skólaEinnig sumarstarf í boði.

Afgreiðslustarf
Virka óskar eftir starfsmanni í hálfsdagsstarf.
Við leitum eftir jákvæðum og þjónustuliprum
einstaklingi með einhverja grunn þekkingu 

á saumaskap. Má gjarnan vera 50+

Umsóknir og fyrirspurnir sendist á 
dagbjort@virka.is



 

Erum að leita að bókara í ca. 70% starf. 
Viðkomandi þarf að hafa reynslu í dk 

bókhaldskerfi. 

Umsóknir óskast sendar á 
bokari123@outlook.com 

Bókari 

    

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

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

Við óskum eftir starfsmönnum 
í fullt starf og í hlutastarf.

Helstu verkefni 
Sala og þjónusta við viðskiptavini

Hæfniskröfur
• Reynsla af verslunar- og þjónustustarfi 
 er æskileg en ekki nauðsynleg 
• Góð almenn tölvukunnátta
• Framúrskarandi þjónustulund
• Færni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

Umsóknir berist fyrir 26. ágúst

Skechers, Kringlunni: Fullt starf - gunnar@s4s.is
Kaupfélagið, Smáralind: Virka daga frá 11-19 - kfs@s4s.is
Toppskórinn, Smáratorg: Önnur hvor helgi - hermann@s4s.is

Steinar Waage, Kringlunni - swk@s4s.is
Tvær stöður lausar á eftirfarandi vaktir
1.  Mán, þri, mið: 12-18,30
  Fim, fös: 12-18
2.  Alla þriðjudaga: 10-18
  Annan hvern fimmtudag: 18-21
  Annan hvern laugardag: 12-18

SKEMMTILEGU OG METNAÐARFULLU FÓLKI

S4S LEITAR AÐ

Markaður Smáratorgi

VIÐHALD
fasteignaviðgerðir

Iðnaðarmenn óskast
Vegna mikilla anna erum við að bæta kraftmiklum smiðum,  
múrurum og málurum í okkar hóp.
Við óskum eftir lærðum iðnaðarmönnum og verkamönnum með 
reynslu af byggingavinnu.

Óskum einnig eftir að ráða reynslumikinn smið til starfa á verkstæði 
fyrirtækisins að Vagnhöfða. Í starfinu felst m.a. umsjón með verk-
stæði, lager, verkfærum og bílum. Skipulagshæfileikar og sjálfstæð 
vinnubrögð eru skilyrði. 

Áhugasamir sendi inn umsókn á netfangið: vidhald@vidhald.is 

Hjá Viðhaldi starfa um 50 manns. Fyrirtækið sérhæfir sig í viðhaldi fasteigna, 
bæði innan húss og utan. Meðal viðskiptavina eru stærstu fasteignafélög land-
sins ásamt húsfélögum, fyrirtækjum, einstaklingum og opinberum stofnunum.

Viðhald fasteignaviðgerðir, Vagnhöfða 19, Sími 567-6699

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

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

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

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

Umsóknarfrestur er til og með 10. ágúst 2015.

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

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

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

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

www.hagstofa.is

Hagstofa Íslands
óskar eftir að ráða metnaðarfullan 
og áhugasaman starfsmann
óskar eftir að ráða metnaðarfullan  
og áhugasaman starfsmann

Starfið felst í rekstri og þróun aðalvefsíðu Hagstofu Íslands ásamt öðrum sértækum tólum og 
vefsíðum. Starfsmaðurinn mun annast hugbúnaðarlausir, þá sérstaklega fyrir vefinn. Í starfinu felst 
ábyrgð á rekstri undirliggjandi stýrikerfa, hugbúnaðarþróun og aðstoð við tæknilega framsetningu.

HÆFNISKRÖFUR
•	 Geta	til	að	sökkva	sér	í	og	leysa	upplýsingatæknivandamál
•	 Reynsla	og	þekking	á	almennt	viðurkenndum	hugbúnaðarþróunarvenjum	 
	 (s.s.	hugbúnaðarprófanir	og	útgáfustýringu)
•	 Reynsla	af	hugbúnaðarþróun,	sér	í	lagi	fyrir	vef
•	 Þekking	á	helstu	öryggisógnum	upplýsingakerfa	er	æskileg
•	 Þekking	og	reynsla	af	uppsetningu	og	rekstri	stýrikerfa	fyrir	netþjóna	er	æskileg
•	 Háskólapróf	sem	nýtist	í	starfi	er	kostur	
•	 Góðir	samstarfs-	og	samskiptahæfileikar

Um er að ræða fullt starf og æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytisins og hlutaðeigandi stéttarfélags. 
Umsóknarfrestur er til og með 5. september 2016 og skulu umsóknir berast til:  
Starfsumsókn,	Borgartúni	21a,	150	Reykjavík	eða	rafrænt	á	netfangið	starfsumsokn@hagstofa.is.

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

Nánari	upplýsingar	um	starfið	veitir	Helga	Hauksdóttir	í	síma	5281000.

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

Sérfræðingur í vefforritun 
og vefumsjón (DevOp)

GRINDAVÍKURBÆR 

GRINDAVÍKURBÆR 

Grindavíkurbær auglýsir lausa 
stöðu sérfræðings í 80%  

starfshlutfalli á félagsþjónustu- 
og fræðslusviði

Helstu verkefni og ábyrgð
• Könnun og meðferð barnaverndarmála, auk ýmissa  
 verkefna hjá félagsþjónustu sveitarfélagsins.

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun er nýtist í starfi
• Reynsla í vinnslu barnaverndarmála 
• Þekking og reynsla af PMTO er æskileg
• Frumkvæði, nákvæmni og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Hæfni í mannlegum samskiptum og áhugi á teymisvinnu

Umsókn ásamt ferilskrá skal berast eigi síðar en 31. 
ágúst 2016 á bæjarskrifstofur Grindavíkurbæjar að 
Víkurbraut 62, 240 Grindavík eða á netfangið 
nmj@grindavik.is.  

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi stéttafélags 
viðkomandi og Sambands íslenskra sveitarfélaga. 
Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Nökkvi Már 
Jónsson, sviðsstjóri (netfang: nmj@grindavik.is/sími: 
420-1100)

Ertu að leita að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

lind@talent.is bryndis@talent.is

  www.talent.is  |  talent@talent.is



SÖLUMAÐUR MAZDA
Öflugur sölumaður óskast í söludeild 

Brimborgar fyrir nýja og notaða Mazda bíla.

Kynntu þér starfið nánar og sæktu um í dag á www.brimborg.is

Umsóknarfrestur er til 2. september 2016
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Rafholt ehf.   |   Smiðjuvegur 8   |   200 Kópavogur   |   517 7600   |   www.rafholt.is

Rafholt óskar eftir rafvirkjum til starfa
Rafholt er framsækið fyrirtæki sem starfar jafnt á 
útboðsmarkaði og í þjónustu við fyrirtæki og stofnanir. 
Fyrirtækið er eitt stærsta sinnar tegundar á sviði rafverk-
töku á Íslandi. Fagleg vinnubrögð og framúrskarandi 
árangur eru leiðarljós fyrirtækisins.

Helstu verkefni eru almennar raflagnir, tölvu- og 
ljósleiðaralagnir, töflu- og stjórnskápasmíði og þjónusta við 
fjarskiptafyrirtæki.

Rafholt  ehf. leggur áherslu á að ráða kraftmikla og 
metnaðarfulla einstaklinga af báðum kynjum sem hafa 
áhuga á að sýna frumkvæði og sjálfstæði í vinnu.

Allir starfsmenn Rafholts fá máltíð í hádeginu og vinnuviku 
lýkur í hádeginu á föstudögum.

Öflugt starfsmannafélag er starfrækt hjá fyrirtækinu og er 
aðstaða starfsmanna öll hin glæsilegasta. Árshátíðir og 
aðrar skemmtanir Rafholts eru metnaðarfullar og farið er 
reglulega erlendis með allan hópinn.

Rafholt ehf. er á lista Creditinfo yfir framúrskarandi fyrirtæki 
á Íslandi árið 2015, þriðja árið í röð.

Vegna góðrar verkefnastöðu þurfum við að bæta í hóp starfsmanna. Við leitum að 
öflugum einstaklingum sem treysta sér til að gera það sem þarf til þess að ná 
frábærum árangri í krefjandi umhverfi.  Rafholt er samhent fyrirtæki sem tileinkar sér 
stundvísi og samviskusemi. Einstaklingar af báðum kynjum eru hvattir til að sækja um 
en eitt af stefnumálum fyrirtækisins er að auka hlutfall kvenna í greininni.

Þjónustudeild
Auglýsum eftir vönum rafvirkjum til starfa við þjónustudeild fyrirtækisins.  Viðkomandi þurfa 
að vera sjálfstæðir, þjónustuliprir og hafa áhuga á því að tileinka sér nýjungar.

Rafholt sinnir þjónustu fyrir fyrirtæki og stofnanir. Má þar helst nefna Mílu, Vodafone, Nova, 
Símann, Neyðarlínuna, Björgunarmiðstöðina í Skógarhlíð, Verne Global, Ölgerðina, N1, Eik 
Fasteignafélag, Húsasmiðjuna, Héðinn, Nathan & Olsen, Hörpu Tónlistarhús og fleiri aðila.

Almenn rafvirkjastörf
Auglýsum eftir vönum rafvirkjum, nemum og aðstoðarmönnum í fjölbreytt verkefni á 
höfuðborgarsvæðinu og á Suðurnesjum. Reynsla af sambærilegum störfum er kostur en alls 
ekki skilyrði. Einstaklingar með brennandi áhuga á tölvum, tækni og nýjungum eru einnig 
hvattir til að sækja um.

Umsóknir ásamt ferilsskrá skal senda á starf@rafholt.is

LOGOS lögmannsþjónusta óskar eftir að ráða ábyrgðarfulla og drífandi 
einstaklinga til starfa. Viðkomandi þurfa að vera nákvæmir og agaðir í 
vinnubrögðum, traustir, samviskusamir og með góða samskiptafærni. 
Um er að ræða 100% starf í fjölbreyttum og krefjandi störfum hjá 
stærstu lögmannsstofu landsins.

AÐSTOÐARMAÐUR LÖGMANNA

Starfið felur í sér aðstoð við lögmenn, s.s. skjalavinnslu, gerð 
málsgagna og yfirlestur, sem og vinnu við ýmis starfsmanna- og 
markaðsmál og skipulagningu viðburða. Staðan heyrir undir 
skrifstofustjóra, Hildi Rögnu Kristjánsdóttur, sem veitir nánari 
upplýsingar, hildurragna@logos.is.

Menntunar- og hæfniskröfur:
•  Háskólapróf
•  Góð almenn tölvukunnátta
•  Góð íslensku- og enskukunnátta
•  Reynsla af markaðsmálum er kostur
•  Hæfni til að vinna sjálfstætt og undir álagi
•  Frumkvæði, skipulagshæfni og metnaður til að ná árangri í starfi

BÓKHALD OG REIKNINGAGERÐ

Starfið felur í sér færslu á bókhaldi, afstemmingar og reikningagerð í 
fjárhagsdeild félagsins. Staðan er tímabundin í eitt ár með möguleika á 
framtíðarstarfi. Staðan heyrir undir forstöðumann fjárhagsdeildar, Sigrúnu 
Jónsdóttur, sem veitir nánari upplýsingar, sigrunj@logos.is.

Menntunar- og hæfniskröfur:
•  Háskólapróf
•  Reynsla af bókhaldi eða reikningagerð
•  Góð tölvukunnátta
•  Þekking á bókhaldskerfinu Navision æskileg
•  Góð íslensku- og enskukunnátta
•  Frumkvæði, skipulagshæfni og hæfni til að vinna sjálfstætt  

Áhugasamir eru beðnir um að senda inn ferilskrá ásamt kynningarbréfi
á netfangið umsoknir@logos.is fyrir 30. ágúst nk.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

SPENNANDI STÖRF
HJÁ LOGOS

Efstaleiti 5
103 Reykjavík

Iceland
+354 5 400 300
+354 5 400 3 0 1
logos@logos.is

logos.is

Paternoster House
65 St Paul’s Churchyard

London EC4M 8AB
United Kingdom

+44 (0) 207 920 3020
logos@logoslegalservices.com

Við leitum að sjálfstæðum og skipulögðum starfsmanni sem 
getur tekist á við �ölbreytt og kre�andi störf við fræðslu, 
verkefnastjórnun og þjónustu í tengslum við nýsköpun og 
frumkvöðlastarf. Verkefnin eru um allt land en starfsstöð er í 
Reykjavík. 

Starfssvið
Fræðsla og upplýsingamiðlun 
Leiðsögn og upplýsingaþjónusta í þágu fyrirtækja   
og frumkvöðla
Kynningar- og hvatningarstarf
Verkefnastjórnun og verkefnasókn  

Hæfniskröfur
Háskólamenntun á sviði viðskipta, markaðsfræði, 
stjórnunar eða sambærileg menntun
Þekking á sviði �arkennslu er kostur
Frumkvæði, dugnaður og sköpunargleði
Góð þekking og reynsla af íslensku atvinnulí�
Færni í töluðu og rituðu máli á íslensku og ensku
Samstarfshæfni og lipurð í mannlegum samskiptum
Æskilegt er að umsækjandi ha� reynslu af verkefnastjórnun

Nýsköpunarmiðstöð Íslands veitir leiðsögn og stuðning í 
tengslum við nýsköpun, viðskiptahugmyndir, frumkvöðlastarf 
og stofnun og rekstur fyrirtækja.  Star�ð er á Impru á 
Nýsköpunarmiðstöð.

Nánari upplýsingar um star�ð veitir Berglind Hallgrímsdóttir, 
berglind@nmi.is.  

Hvatt er til umsókna frá konum jafnt sem körlum. 

Umsóknum skal skila fyrir 5.september á netfangið hildur@nmi.is 

Árleyni 8 - 12, 112 Reykjavík  Sími 522 9000  www.nmi.is

Nýsköpunarmiðstöð Íslands hvetur til nýsköpunar og e�ir framgang 
nýrra hugmynda í íslensku atvinnulí� með virkri þátttöku í rannsók-
num og stuðningi við frumkvöðla og fyrirtæki. Nýsköpunarmiðstöð 
Íslands heyrir undir atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti. 

Verkefnastjóri 
í nýsköpun og frumkvöðlastarfi

101 Hótel auglýsir eftir brosmildum og lífsglöðum einstaklingi 
sem veitir framúrskarandi þjónustu. Starfið er fjölbreytt og 
felst m.a í móttöku og aðstoð við gesti, umsjón með minibar, 
bókunum, og símavörslu. Unnið er á 2 -2 -3 vöktum allt árið um 
kring. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Hæfniskröfur
• Góð almenn tölvukunnátta 
• Góð töluð og rituð íslenska og enska
• Snyrtimennska og reglusemi
• Stundvísi og sveigjanleiki í starfi
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Jákvætt lífsviðhorf
• Reyklaus

Vinsamlegast sendið kynningarbréf og ferilskrá með mynd 
merkt „Gestamóttaka 101 hótel“ á netfangið job@101hotel.is

Umsóknarfrestur er til og með 26. ágúst 2016.

Starfsmaður í gestamóttöku 
c.a 80% starfshlutfall
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Framtíðar
starfsfólk

óskast

Ísafoldarprentsmiða er önnur stærsta prentsmiðja landsins. 
Hjá félaginu starfa um 60 starfsmenn, við mjög 

fjölbreytta prentvinnslu. 
Fréttablaðið er m.a. prentað hjá Ísafoldarprentsmiðju.  

Suðurhraun 1
Garðabæ

Sími: 595 0300
www.isafold.is 

u u u u

Óskum eftir að ráða offsetprentara til starfa. 
Hér er um fjölbreytt starf  að ræða bæði við 

rúllu- og arkarprentun. 

Við leitum að dugmiklum og  sjálfstæðum 
einstaklingi sem vill vinna við fjölbreytt 

og krefjandi verkefni. 

Umsóknir og fyrirspurnir sendist á 
halldor@isafold.is.

Umsóknarfrestur er til 26. ágúst 2016.

Óskum eftir að ráða bókbindara til starfa. 
Reynsla af  umbúðaframleiðslu og almennri 

bókbands- og vélavinnu er kostur. 

Við leitum að dugmiklum og  sjálfstæðum 
einstaklingi sem vill vinna við fjölbreytt 

og krefjandi verkefni. 

Umsóknir og fyrirspurnir sendist á 
emil@isafold.is.

Umsóknarfrestur er til 26. ágúst 2016

Bókbindari

Prentari

Aðstoðarmaður
Óskum eftir aðstoðarmanni til starfa.

Starfsreynsla í prentsmiðju er kostur 
en ekki skilyrði.

Óskum eftir jákvæðum einstakling 
með ríka þjónustulund.

Umsóknir og fyrirspurnir sendist á
halldor@isafold.is

Umsóknarfrestur er til 26. ágúst 2016
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Sérfræðingur í myndgreiningalækningum
Laus er til umsóknar staða sérfræðings við myndgreiningadeild Sjúkrahússins á Akureyri. 

Myndgreiningadeildin veitir fjölþætta þjónustu og nær þjónustusvæðið til Norður- og Austurlands. Deildin er mjög vel tækjum búin. 
Auk almennra röntgentækja eru á deildinni ný tölvusneiðmyndatæki (CT) og segulómtæki (MR) auk þess sem gerðar eru brjóstamyn-
datökur (hópskoðanir), beinþéttnimælingar og ómskoðanir á deildinni.
Næsti yfirmaður er forstöðulæknir myndgreiningalækninga. 
Staðan veitist frá 1. janúar 2017 eða eftir nánara samkomulagi. 

Um er að ræða fulla klíníska stöðu sem fylgir vaktaskylda og þátttaka í kennslu heilbrigðisstétta. Stöðuhlutfall er samkomulags atriði.
Umsækjendur skulu hafa íslenskt lækningaleyfi og fullgild réttindi í myndgreiningalækningum.
Við ráðningu verður lögð áhersla á faglega þekkingu ásamt hæfileikum á sviði samskipta, samvinnu og sjálfstæra vinnubragða. 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Læknafélags Íslands og fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs.

Nánari upplýsingar veitir Jóhann Davíð Ísaksson, forstöðulæknir myndgreiningalækninga í síma 4630100 eða tölvupósti  
johannd@sak.is Einnig gefur Hildigunnur Svavarsdóttir, framkvæmdastjóri bráða-, fræðslu- og gæðasviðs upplýsingar um stöðuna í 
síma 4630100 eða netfang hildig@sak.is 
Umsóknarfrestur er til og með 05.09.2016

Umsóknum skil skilað rafrænt á vef sjúkrahússins www.sak.is
Umsóknum skulu fylgja ítarlega upplýsingar um nám og starfsferil ásamt með upplýsingum um fræðilegar rannsóknir, rit- og 
kennslustörf og staðfest afrit af fylgigögnum. 

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

Gildi Sjúkrahússins á Akureyri eru: Öryggi – samvinna – framsækni
Við ráðningar í störf er tekið er mið af jafnréttisstefnu sjúkrahússins sem er reyklaus vinnustaður.

Sjúkrahúsið hefur hlotið alþjóðlega gæðavottun á starfsemi sinni
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Umsóknarfrestur
1. september  2016

Farið verður með allar 
umsóknir sem trúnaðarmál

EFLA leitar að liðsauka
Sérfræðingur í verkbókhald, reikningagerð og greiningar 

EFLA leitar að öflugum starfsmanni í verkbókhalds- og reikningateymi á  rekstarsviði 
fyrirtækisins. Starfið felur í sér skipulag og vinnu við reikningagerð, frágang verkbókhalds og 
gerð afkomu- og framlegðargreininga. Starfið krefst frumkvæðis og sjálfstæðra vinnubragða 
sem og hæfni til að starfa í hóp. 

EFLA er alhliða verkfræði- og ráðgjafarfyrirtæki sem starfar á öllum helstu sviðum 
verkfræði og tækni. EFLA býður upp á afbragðs starfsumhverfi, áhugaverðan 
starfsvettvang í alþjóðlegu umhverfi og sterka liðsheild yfir 300 samhentra starfsmanna.

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

Hæfniskröfur:

• Viðskiptafræðimenntun eða sambærileg

 háskólamenntun

• Reynsla í Navision er skilyrði

•  Góð þekking í Microsoft Excel er skilyrði

• Reynsla af verkbókhaldi og reikningagerð  

 er æskileg

• Nákvæm vinnubrögð, vandvirkni og

 greiningarhæfni

• Þjónustulipurð og samstarfshæfni

Umsókn með upplýsingum um menntun og starfsreynslu skal berast gegnum heimasíðu 
EFLU, www.efla.is/umsokn-um-starf, fyrir 1. september næstkomandi. Öllum umsóknum 
verður svarað og farið verður með þær sem trúnaðarmál.

Nánari upplýsingar
412 6000 eða job@efla.is

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

Starf við launavinnslu í Kjaradeild 

Fjármálaskrifstofa/Kjaradeild

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

Kjaradeild sinnir launavinnslu Reykjavíkurborgar og hefur eftirlit með framkvæmd kjarasamninga. Deildin ber ábyrgð á túlkun kjarasamninga 
og vinnuréttar og fer með fyrirsvar þeirra mála gagnvart viðsemjendum og aðilum vinnumarkaðar.  Deildin sinnir auk þess ráðgjöf á sviði 
vinnuréttar og kjarasamninga innan Reykjavíkurborgar og hefur umsjón með og ber ábyrgð á mannauðsupplýsingakerfi borgarinnar og þróun 
þess. Hjá Kjaradeild starfa 25 starfsmenn og hefur deildin aðsetur að Borgartúni 12.  

Óskað er eftir öflugum starfsmanni til starfa við launavinnslu.  Leitað er að einstaklingi sem býr yfir mikilli samskiptahæfni, sýnir frumkvæði 
og hefur tileinkað sér sjálfstæð vinnubrögð.  Unnið er með mannauðs- og launakerfi SAP og krefst vinnan skipulagshæfni og nákvæmni.

Helstu verkefni:
• Skráning og yfirferð ráðningar- og launagagna
• Eftirlit með rafrænni skráningu
• Eftirlit með réttri framkvæmd kjarasamninga
• Samskipti og leiðbeiningar til stjórnenda vegna launa- 
  og viðverukerfa 

Hæfniskröfur: 
• Menntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af launavinnslu og þekking á kjarasamningum
• Skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum 
• Greiningarhæfni
• Góðir samskiptahæfileikar og lipurð í mannlegum samskiptum

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.  Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja 
um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf 

Umsóknarfrestur er til og með 4. september 2016.

Nánari upplýsingar veita Atli Atlason, deildarstjóri Kjaradeildar í netfangi atli.atlason@reykjavik.is og Þorbjörg Atladóttir í Kjaradeild 
í netfangi thorbjorg.atladottir@reykjavik.is 

Sundþjálfari
Íþróttafélag fatlaðra í Reykjavík óskar að ráða íþrótta- 

kennara/sundþjálfara til sunddeildar félagsins. 

Upplýsingar veitir framkvstj. ÍFR í síma  862-8276 eða ifr@ifr

Íþróttafélag fatlaðra í Reykjavík

Samskip óska eftir bílstjórum í akstur og 
dreifingu vöru innan höfuðborgarsvæðisins, 
sem og á landsbyggðinni.   

Hæfnikröfur bílstjóra:
• Meirapróf er skilyrði og réttindi til þess að aka 

með tengivagn eru kostur
• ADR réttindi til flutnings á hættulegum farmi  

eru kostur
• Gerð er krafa um sterka öryggisvitund, góða 

ástundun og samviskusemi
• Stundvísi, heiðarleiki og hæfni í mannlegum 

samskiptum 
• Umsækjendur verða að hafa náð 18 ára aldri og 

hafa hreina sakaskrá

Við leggjum metnað okkar í að flytja viðskipta-
vinum vörur skjótt og örugglega hvert á land sem 
er og til þess þurfum við öfluga og snjalla bílstjóra.
 
Áhugasamir eru hvattir til að sækja um sem fyrst. 
Umsóknarfrestur er til og með 28. ágúst 2016. 

Nánari upplýsingar veitir Jóhannes Karl Kárason 
flotastjóri, johannes.karl.karason@samskip.com, 
eða í síma 858 8660.

Saman náum við árangri

Samskip vilja þig 
í bílstjórasætið



Ábyrgðarsvið
· Þá�taka í uppbyggingu og rekstri gagnagrunnskerfa 
· Vinna við gagnagrunnsforritun og gagnaúrvinnsla
· Skýrslugerð og gögn gerð aðgengileg notendum
· Þá�taka í stöðugum úrbótum upplýsingatækniferla
· Starfið krefst mikillar samvinnu við annað starfsfólk

Sérfræðingur í gagnagrunnskerfum og gagnavinnslu
Hæfniskröfur
· Menntun og reynsla í tölvunar–, kerfis– eða verkfræði
· Reynsla af forritun og hönnun SQL gagnagrunna
· Þekking á Microso� stýrikerfum og hugbúnaði
· Reynsla af .NET forritunarmáli æskileg
· Mjög góð íslensku– og enskukunná�a
· Lipurð í samskiptum

Sérfræðistörf í 
upplýsingatækniteymi

Alcoa Fjarðaál leitar að öflugum sérfræðingum í upplýsingatækniteymi si�. Iðntölvukerfi Fjarðaáls eru 
með þeim stærstu í Evrópu og verkefnin því ölbrey� og miklir möguleikar á símenntun og þróun í starfi. 

Skipuleggjandi framleiðslu 
og útflutnings í steypuskála

Alcoa hefur verið leiðandi í áliðnaði frá því að fyrirtækið var stofnað árið 1888. Álver Fjarðaáls er meðal þeirra 
fullkomnustu í heiminum og er staðse� við Reyðar�örð í fallegu, �ölskylduvænu umhverfi. Heilsa, öryggi og 
umhverfismál eru í forgangi. Mikið er lagt upp úr teymisvinnu, aðbúnaði, félagsstarfi og stuðningi við samfélagið.

Skriflegri umsókn ásamt ferilskrá skal skila á www.alcoa.is.  Umsóknarfrestur er til og með 
mánudeginum 5. september. Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um.

Ábyrgðarsvið
· Skipulagning framleiðslu og útflutnings með
  framleiðslu– og söluteymi Alcoa í Evrópu
· Að meta og tryggja ré�an a�endingartíma
· E�irfylgni gæðastaðla og úrlausn frávika í framleiðslu
· Mánaðarleg uppgjörsvinna og birgðatalning 
· Greining gagna, skýrslugerð og upplýsingagjöf
· Gagnavinnsla í framleiðslukerfi Alcoa og Oracle

Hæfniskröfur
· Viðskiptamenntun eða önnur hagnýt menntun
· Reynsla af skipulagningu, framleiðslu og áætlanagerð
· Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
· Vilji til að miðla upplýsingum og lipurð í samskiptum
· Tölvukunná�a, s.s. færni í Excel og Oracle er kostur
· Góð íslensku– og enskukunná�a

Alcoa Fjarðaál framleiðir álvíra, melmisstangir og hleifa úr hreinu áli fyrir viðskiptavini í Evrópu. 
Við leitum að jákvæðum og drífandi liðsmanni í steypuskálateymi okkar. 

Upplýsingar veitir Davíð Þór Sigurðarson: david.sigurdarson@alcoa.com eða 470 7700.

Ábyrgðarsvið
· Rekstur og þróun iðntölvukerfa og iðnstýringa
· Bilanagreining og úrlausn tæknilegra vandamála
· Stjórnun margvíslegra tæknilegra verkefna
· Þá�taka í stöðugum úrbótum upplýsingatækniferla
· Starfið krefst mikillar samvinnu við annað starfsfólk

Sérfræðingur í iðnstýringum
Hæfniskröfur
· Háskólamenntun á sviði rafmagnsverkfræði eða 
  rafmagnstæknifræði — eða sambærileg menntun
· Þekking og reynsla af rekstri iðntölvukerfa
· Mjög góð íslensku– og enskukunná�a
· Hæfni til að miðla og þjálfa — og lipurð í samskiptum

Upplýsingar veitir Stefán Karl Guðjónsson: stefan.gudjonsson@alcoa.com eða 470 7700.



Heilsugæslan Hamraborg er hverfisstöð og er 
fyrst og fremst ætlað að þjóna íbúum vesturhluta 
Kópavogs. Á heilsugæslustöðinni starfa sex 
sérfræðingar í heimilislækningum ásamt sálfræðingi, 
hjúkrunarfræðingum, ljósmæðrum og riturum. 
Heilsugæslunni Hamraborg er ætlað að veita íbúum 
Kópavogs almenna læknis- og hjúkrunarþjónustu. 
Nánari upplýsingar um starfsemi stöðvarinnar má finna 
á vef Heilsugæslunnar (www.heilsugaeslan.is).

Helstu verkefni og ábyrgð 
Starfssvið heilsugæslulæknis er víðtækt og felst m.a. 
í almennum lækningum, heilsuvernd, vaktþjónustu 
og kennslu nema. Hann veitir fræðslu og upplýsingar 
og leiðbeinir skjólstæðingum og aðstandendum. 
Heilsugæslulæknir er ennfremur virkur þátttakandi 
í þróun sinnar faggreinar innan starfsstöðvar og 
er þátttakandi í vísindarannsóknum, gæða- og 
umbótaverkefnum. 

Hæfnikröfur
  Krafist er að umsækjendur hafi sérfræði- 
  menntun í heimilislækningum
  Skipulagshæfni, sjálfstæði í starfi og  
  öguð vinnubrögð 
  Góð hæfni í mannlegum samskiptum                
  Reynsla af og vilji til þverfaglegrar teymis- 
  vinnu 
  Áreiðanleiki, faglegur metnaður, jákvæðni 
  og sveigjanleiki  
  Góð íslenskukunnátta skilyrði  
  Reynsla af kennslu æskileg

Frekari upplýsingar um starfið:
Upplýsingar um starfið veitir Kristjana Sigrún Kjartansdóttir, 
yfirlæknir Heilsugæslunnar Hamraborg í síma 594-0500 eða 
í tölvupósti 
(kristjana.sigrun.kjartansdottir@heilsugaeslan.is). 

Laun eru greidd samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og Læknafélags Íslands.

Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilskrá þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og kynningarbréf þar sem fram kemur 
rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Jafnframt skal leggja fram staðfestar upplýsingar um læknismenntun, læknisstörf, 
vísinda- og rannsóknarstörf. Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast Svövu Þorkelsdóttur, mannauðsstjóra Heilsugæslu 
höfuðborgarsvæðisins, Álfabakka 16, 109 Reykjavík. 

Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist ákvörðun um ráðningu í starfið á þeim og innsendum gögnum. Öllum umsóknum verður 
svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. Umsókn getur gilt í allt að 6 mánuði.

Við ráðningar í störf hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins er ávallt tekið mið af jafnréttisstefnu stofnunarinnar. Sækja skal um starfið 
rafrænt á vef Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins (www.heilsugaeslan.is), undir laus störf eða á Starfatorgi (www.starfatorg.is).

Ábyrgð  –  Fagmennska  –  Traust  –  Þjónusta  –  Framþróun

Sérfræðingur í heimilislækningum við 
Heilsugæsluna Hamraborg
Um er að ræða 100% starfshlutfall eða eftir nánara samkomulagi. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið 
störf þann 15. sept. 2016 eða eftir samkomulagi. Til greina kemur að ráða lækni með aðra sérgrein sem 
hefur áhuga á að kynna sér heimilislækningar.

Umsóknarfrestur er til og með 5. september 2016.

Leikskólinn Hulduberg í Mosfellsbæ 
auglýsir lausar stöður

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

Auglýst eru laus eftrfarandi störf:

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

í framkvæmd

• Staða matráðs (75% - 100% starf )

 Hæfnikröfur: 
- Þekking á gerð matseðla og samsetningu fæðis fyrir 

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

- Frumkvæðni og skipulagshæfni við innkaup  
og vörustjórnun.

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

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

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

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

Fólk af báðum kynjum er hvatt til að sækja um störfin. 
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Laus störf við Varmárskóla 
skólaárið 2016-2017

• Kennari óskast í námsver, tímabundið starf (50-70%)

• Íþróttakennsla, tímabundið verkefni v/fæðingarorlofs  
 (19.sept-18.nóv 2016).

• Húsvörður óskast til áramóta í 50-100% starf.

• Skólaliði óskast til starfa. Fjölbreytt verkefni.

• Skólaliði með ræstingu (50%).

• Stuðningsfulltrúi óskast með nemendum á miðstigi  
 (75%), hægt að bæta við með vinnu í frístundaseli.

• Frístundaleiðbeinendur óskast til starfa við  
 Frístundasel Varmárskóla (30-50%). 
 Möguleiki er á styttri vinnutíma og að vinna staka daga     
 Tilvalin aukavinna með skóla.

Laun samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra 
sveitar félaga og viðkomandi stéttarfélaga. 

Upplýsingar veita Þóranna Rósa Ólafsdóttir og Þórhildur 
Elfars dóttir skólastýrur í síma 525 0700 eða 899 8465 / 863 3297. 
Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á netfangið  
thoranna(hjá)varmarskoli.is eða thorhildur(hja)varmarskoli.is

Umsóknarfrestur um öll störfin er til 3. sept 2016.

Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um. Það 
sakar ekki að hafa samband og heyra í okkur.

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.

Helstu verkefni

Móttaka, f lokkun og akstur

Helstu verkefni Efnamóttökunnar eru að taka við spilliefnum og öðrum úrgangi frá fyrirtækjum og
einstaklingum og ganga frá þeim til endurvinnslu eða förgunar. Starfsstöð Efnamóttökunnar er að
Berghellu 1 í Hafnar�rði og hjá henni starfa að jafnaði 15 manns.

Við hvetjum konur jafnt sem karla til þess að sækja um. Fastur vinnutími er frá 7:30 til 17:10 alla virka
daga og byrjunarlaun eru að lágmarki 360.000 kr. Betri kjör eru í boði ef viðkomandi hefur lyftararéttindi, 
meirapróf eða önnur réttindi eða reynslu sem koma til góða í star�nu. Laun munu síðan hækka samhliða
aukinni færni í star�. Viðkomandi þarf að geta ha�ð störf sem fyrst.

Efnamóttakan leitar að liðsauka við móttöku og �okkun og einnig við akstur söfnunarbíls. 
Leitað er eftir duglegum og hraustum einstaklingum, konum jafnt sem körlum, sem rekast
vel í hópi og hafa góða þjónustulund.

 
 

Upplýsingar veita Jón H. Steingrímsson, framkvæmdastjóri
og Grétar Viðar Grétarsson, verkstjóri, í síma 559-2200.

ÍÞRÓTTA
FRÆÐINGUR

www.heilsuborg.is
Heilsuborg ehf.  •  Faxafeni 14  •  108 Reykjavík  •  Sími 560 1010

- Þín brú til betri heilsu

Heilsuborg leitar að 
metnaðarfullum íþróttafræðingi. 
Starfið er fjölbreytt og 
samanstendur af hópþjálfun 
og þjálfun einstaklinga í tækjasal.

Hjá Heilsuborg starfar samhentur hópur 
starfsmanna að því markmiði að bæta heilsu 
og lífsgæði viðskiptavinanna. Fagmennska og 
virðing eru  höfð að leiðarljósi í starfseminni. 
Starfsumhverfið er frjótt og stöðugt er leitað 
nýrra leiða til að þjóna viðskiptavinum sem best.

Reynsla af hópþjálfun er kostur.  
Viðkomandi mun vinna sem verktaki og 
vinnutíminn er fyrst og fremst seinnipart dags. 
Nánari upplýsingar veitir Óskar Jón Helgason 
forstöðumaður heilbrigðisþjónustu. 

Umsókn sendist á oskar@heilsuborg.is 
fyrir 28. ágúst.  



VERKEFNASTJÓRI
Óskum eftir að ráða verkefnastjóra á framleiðslu- 
og þjónustusvið. Um er að ræða kre�andi starf fyrir 
metnaðarfullan einstakling.

Helstu verkefni:
• Stýring einstakra verkefna
• Kostnaðarútreikningar og tilboðsgerð
• Áætlanagerð og skipulagning verkefna
• Samskipti við, birg ja, undirverktaka og viðskiptavini.
• Þáttaka í innkaupum vegna verkefna
• Fjárhagsleg eftirfylgni og uppg jör verka
• Eftirfylgni gæða- og öryggiskrafna.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólagráða í vélaverkfræði/tæknifræði, meistara  
 gráða er kostur.
• A.m.k. 5 ára reynsla af verkefnastjórnun eða   
 sambærilegu starfi.
• Skipulagshæfileikar og dugnaður.
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum.
• Framúrskarandi hæfni í íslensku og ensku ásamt   
 kunnáttu í einu norðurlandamáli.

TÆKNITEIKNARI
Vegna aukinna verkefna á hönnunarsviði leitar 
Slippurinn á Akureyri ehf að tækniteiknara.

Helstu verkefni:
• Teikning framleiðsluteikninga vinnslubúnaðar 
 í fiskvinnslu
• Frágangur söluteikninga og kynningarefnis.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun í tækniteiknun eða véltækni.
• Yfirgripsmikil þekking á AutoCAD.
• Þekking og reynsla af Inventor
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum.
• Framúrskarandi hæfni í íslensku og ensku ásamt   
 kunnáttu í einu Norðurlandamáli.
 
Umsóknarfrestur er til og með 04.09.2016
Legg ja skal inn umsókn á www.slipp.is. 
Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál. 
Öllum umsóknum verður svarað. 

Nánari upplýsingar veitir: Eiríkur S. Jóhannsson 
í tölvupósti esj@slipp.is                                            
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SPENNANDI OG KREFJANDI STÖRF 
Í SLIPPNUM Á AKUREYRI

Slippurinn Akureyri ehf. veitir alhliða þjónustu við sjávarútveginn og teljast helstu útgerðir á Íslandi til viðskiptavina 
fyrirtækisins sem og erldendar útgerðir.

Slippurinn Akureyri ehf. er leiðandi fyrirtæki á sínu sviði hér á landi. Það rekur upptökumannvirki og viðgerðarstöð 
fyrir skip og annast hvers konar málmsmíði, vélsmíði, vélaviðgerðir, rennismíði og skipasmíðar. Fyrirtækið rekur 
ennfremur trésmíðaverkstæði, sand/vatnsblástur, málun og verslun með eigin framleiðslu og aðrar vörur til skipa. 
Skipaþjónusta Slippsins Akureyri annast þjónustu við sjávarútvegsfyrirtæki og býður heildarlausnir í hönnun, 
endurnýjun og viðhaldi á skipum og búnaði þeirra. Þá færast svonefnd landverkefni stöðugt í aukana hjá fyrirtækinu.

Sölufulltrúi fasteigna
Vegna mikilla anna og stækkunar aðstöðu 

fasteignasölunnar vantar okkur sölufulltrúa – fasteigna
sölunema og löggilta fasteignasala í sölustarfssemi.

Mjög góð skiptiprósenta.
Allar nánari upplýsingar veitir Þorbjörn Pálsson, 

framkvæmdastjóri, löggiltur fasteignasali.
thorbjorn@alltfasteignir.is

Bæjarhrauni 12 Hafnarfirði sími 560-5500 • Víkurbraut 46, Grindavík sími 426-8890

Síðumúli 29 108 Reykjavík, Sími 565 1233

Til sölu eða leigu glæsilegt skrifstofuhúsnæði á 1. hæð við 
Grensásveg 3. Húsnæðið er alls 501,5 fm. og skiptist í opið rými og af-
stúkuð skrifstofuherbergi.  Góð sameiginleg aðstaða, fundarherbergi, 
mötuneyti og eldhús með öllum grunntækjum. Gluggar á þrjár hliðar.

Til sölu eða leigu glæsilegt skrifstofuhúsnæði á 1. hæð við 
Grensásveg 7. Um er að ræða 226,6 fm. vandað skrifstofuhúsnæði.  
Húsnæðið er eitt opið rými með kaffistofu og snyrtingum.  Húsnæðið 
hentar vel undir margskonar rekstur.

Skrifstofuhúsnæði – Grensásvegur

Upplýsingar veitir Kristinn B. Ragnarsson 
viðsk.fr./lögg. fasteignasali í síma 8984125

Starfsmaður í mötuneyti  
í Menntaskólanum í Kópavogi

Menntaskólinn í Kópavogi óskar eftir að ráða starfsmann í 
mötuneyti skólans. Um er að ræða fullt starf og er vinnutími 
frá kl. 08:00-16:00. Starfið felur í sér afgreiðslu, undirbúning 
málsverða og frágang. Æskilegt er að umsækjandi hafi  
menntun á þessu sviði s.s. matartæknanám eða matsveinanám 
eða reynslu af vinnu í mötuneyti.

Áríðandi er að viðkomandi eigi gott með samskipti og sé 
þjónustulipur. Laun eru skv. sérstökum samningi Starfsmanna- 
félags ríkisins og fjármálaráðuneytis.

Nánari upplýsingar eru veittar á skrifstofu skólans í síma  
594 4000 hjá skrifstofustjóra eða umsjónarmanni mötuneytis.
      

Skólameistari

Sigló Hótel • Snorragata 3 • 580 Siglufjörður
s. 467 7730 • siglohotel@siglohotel.is • www.siglohotel.is

Viltu komast í fallegt umhverfi
með reglulegan vinnutíma?

Sigló Hótel leitar að reynlsumiklum þjónum og 
móttökustarfsfólki úr hótelgeiranum í fulla vinnu 

sem geta hafið störf á næstu mánuðum.

Einungis áreiðanlegir einstaklingar með gott 
frumkvæði koma til greina. 

Mikilvægt er að starfsmaður vinni vel í hópi,
sé sveigjanlegur, sýni öguð og góð vinnubrögð 

ásamt því að hafa áhuga á að taka þátt 
í nýju og spennandi verkefni.

Siglufjörður er fjölskylduvænn bær í notalegu 
umhverfi með frábærum afþreyingarmöguleikum. 

Gott tækifæri fyrir þá sem vilja skipta um umhverfi, 
vinna á fallegu hóteli með háu þjónustustigi og 
njóta útiveru eða afslöppunnar í frítíma sínum. 

Áhugasamir sendi umsóknir á 
sigmar@siglohotel.is eða hringi í síma 461-7730

ÞJÓNAR
& MÓTTÖKUSTARFSFÓLK

 Sími 575 0000  ¬  www.sindri.is

PIPA
R\TBW

A
 • SÍA

 • 163850

Við leitum að sölumanni í verslun Sindra í Hafnarfirði til að selja 
verkfæri og tengdan búnað. Starfið felur í sér tækniráðgjöf og 
tilboðsgerð fyrir viðskiptavini. 

Sindri er verslunar- og þjónustufyrir- 
tæki á sviði byggingalausna, festingar- 
vara, véla, verkfæra og vinnufatnaðar. 
Fyrirtækið var stofnað árið 1933 og er 
hluti af Johan Rönning hf.

Hjá félaginu starfa rúmlega 90 starfs- 
menn í Reykjavík, Kópavogi, Fjarða- 
byggð, Reykjanesbæ, Hafnarfirði, á 
Selfossi, Grundartanga og á Akureyri. 

Johan Rönning hefur í 5 ár í röð verið 
valið fyrirmyndarfyrirtæki VR og hlotið 
nafnbótina fyrirtæki ársins síðastliðin 
4 ár.

Hæfniskröfur 
¬ Reynsla af sölustörfum 
¬ Rík þjónustulund 
¬ Frumkvæði 
¬ Öguð vinnubrögð 

Sindri óskar 
eftir sölumanni

Upplýsingar um starfið veitir 
Þórður M. Kristinsson 
í síma 575 0000 eða thk@sindri.is. 

Starfslýsing 
¬ Sala og þjónusta við viðskiptavini 
¬ Tilboðsgerð og ráðgjöf 

Umsóknum skal skilað 
fyrir 3. september. 

 |  Skútuvogi 1  |  Viðarhöfða 6  |  Bæjarhrauni 12  | 

2016

Lager - framLeiðsLa
Bindir & stál ehf. óskar eftir að ráða starfskraft til 
framtíðarstarfa í útkeyrslu, afgreiðslu og framleiðslu 
á íhlutum til mannvirkjagerðar. Starfið getur hentað 
báðum kynjum.
Ferilskrá sendist á bindir@simnet.is. 
Frekari upplýsingar í síma 897 2794.
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Toyota Rétting og málun  
óskar eftir starfskrafti 

Bílaréttingar // Framtíðarstarf! 

Almennar bílaréttingar og rúðuísetningar 

Menntun æskileg en skoðum líka nema 

Starfsreynsla æskileg 

Hæfniskröfur 

Rík þjónustulund og frumkvæði í starfi 

Vandvirkni og stundvísi 

Skipulagshæfni 

Hæfni í mannlegum samskiptum 

Áhugasamir um bílaréttingar sendi umsókn ásamt ferilskrá á 

gunnar@toyotaselfossi.is 

eða mæti á staðinn og ræði við Gunnar Sveinsson

Byggingastjóri - verkefnastjóri

Fasteigna og byggingafélag óskar að ráða 
tæknifræðing eða húsameistara. 

Verkefni: Samningagerð við verktaka og birgja. 
Gerð verk- og kostnaðaráætlana. Umsjón með 
viðhaldsverkefnum. Hönnunarstýring, gæða og 

öryggismál. Góð tölvukunnátta og þekking á Revit. 
Reynsla af byggingastjórn nauðsynleg.

Umsóknir með ferilskrá óskast sendar á santon@mi.is
Nánari upplýsingar um starfið í síma 66 45 900.

Anton ehf byggingafélag. 30 ára  
Skútuvogi 6. 

Oddi prentun og umbúðir leitar af öflugum starfsmanni 
til að stýra þjónustuveri Odda.

Helsta ábyrgðarsvið þjónustuvers er afgreiðsla og 
móttaka viðskiptavina og gesta auk símavörslu.

Æskilegt er að viðkomandi hafi ríka þjónustulund og 
geta unnið vel bæði sjálfstætt og í hóp.

Upplýsingar um starfið veitir Kristján Geir Gunnarsson  
í síma 824 1836 eða kgeir@oddi.is

Áhugasamir sækja um starfið á oddi.is fyrir 29. ágúst.

Oddi er ein stærsta prentsmiðja landsins og er jafnframt einn stærsti og fjölbreyttasti  
framleiðandi umbúða á Íslandi, bæði úr pappa- og mjúkplasti. Oddi þjónar virtum hópi 
viðskiptavina, bæði innlendum og erlendum. Vegna góðrar aðstöðu er hægt að  laga 
þjónustuna að þörfum markaðarins á hverjum tíma og bjóða hámarks gæði og afköst á 
viðráðanlegu verði. Framleiðslan er vel tækjum búin og býr að stórum hópi reyndra og vel 
menntaðra starfsmanna.

Umsjónarmaður þjónustuvers 
óskast til starfa

Oddi prentun og umbúðir ehf.,  Höfðabakka 7,  110 Reykjavík,  sími 515 5000,  www.oddi.is

Oddi prentun og umbúðir leitar að öflugum sölumanni  
í fullt starf.

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

Upplýsingar um starfið veitir Kristján Geir Gunnarsson  
í síma 824 1836 eða kgeir@oddi.is

Áhugasamir sækja um starfið á oddi.is fyrir 29. ágúst.

Oddi er ein stærsta prentsmiðja landsins og er jafnframt einn stærsti og fjölbreyttasti  
framleiðandi umbúða á Íslandi, bæði úr pappa- og mjúkplasti. Oddi þjónar virtum hópi 
viðskiptavina, bæði innlendum og erlendum. Vegna góðrar aðstöðu er hægt að  laga 
þjónustuna að þörfum markaðarins á hverjum tíma og bjóða hámarks gæði og afköst á 
viðráðanlegu verði. Framleiðslan er vel tækjum búin og býr að stórum hópi reyndra og vel 
menntaðra starfsmanna.

Oddi óskar eftir 
öflugum sölumanni

Oddi prentun og umbúðir ehf.,  Höfðabakka 7,  110 Reykjavík,  sími 515 5000,  www.oddi.is
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Fagval óskar eftir starfsmönnum  
Fagval óskar eftir að ráða starfsmann til starfa við smíði á 
álhurðum og gluggum. 
Vel kemur til greina að ráða laghentan mann og þjálfa upp 
frá grunni.  Starfsumhverfið er þrifalegt og vel tækjum búið.

Upplýsingar veitir Guðmundur Víðir sími 899 4411

Áhugasamir vinsamlegast leggið inn umsókn á efirfarandi 
netfang; fagval@fagval.is

STÖRF HJÁ 
GARÐABÆ
Flataskóli
 • Leiðbeinandi í leikskóladeild
 • Stuðningsfulltrúar
 • Skólaliði
 
Hofsstaðaskóli
 • Umsjónarkennari í 4. bekk
 
Akrar
 • Leikskólakennari 
  50% starf fyrir hádegi
 
Bæjarból
 • Deildarstjóri
 • Leikskólakennari eða þroskaþjálfi
 • Aðstoð í eldhúsi

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

Nánari upplýsingar á www.gardabaer.is.

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

STÖRF HJÁ 
GARÐABÆ
Garðabær auglýsir eftir þjónustu- 
fulltrúa í fullt starf í Ráðhúsi 
bæjarins. 

Helstu verkefni:
 • Móttaka viðskiptavina í Ráðhúsinu
 • Símsvörun 
 • Almenn skrifstofustörf 

Menntun, reynsla og hæfni:
 • Stúdentspróf, skrifstofunám eða 
  sambærilegt nám
 • Reynsla af almennum 
  skrifstofustörfum 
 • Rík þjónustulund

Umsóknarfrestur er framlengdur til 
og með 28. ágúst 2016.

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

Nánari upplýsingar má finna á vef 
Garðabæjar www.gardabaer.is. 

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

lifland@lifland.is
Blönduós
Efstubraut

Hvolsvöllur 
Stórólfsvelli

Reykjavík
Lynghálsi

Akureyri
Óseyri

Borgarnes 
Borgarbraut

Spennandi störf í boði hjá traustu fyrirtæki

Verkstjóri í vöruhúsi
Lífland leitar að öflugum og framsæknum 
einstaklingi til að sjá um verkstjórn í vöruhúsi okkar.

Starfssvið
• Ábyrgð á vöruflæði og daglegum rekstri vöruhús.
• Samskipti við viðskiptavini.
• Mannaforráð.
• Ábyrgð á vörumóttöku og vörudreifingu.

Hæfniskröfur
• Reynsla og þekking á lagerhaldi.
• Skipulagshæfileikar og sjálfstæð vinnubrögð.
• Lyftararéttindi.
• Góð almenn tölvuþekking og þekking á Navision
    æskileg.
• Þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum.

Starfsmaður í vöruhúsi
Lífland óskar eftir duglegum starfsmanni í vöruhús 
Líflands í Reykjavík.

Starfsmaður þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Starfssvið
• Móttaka og frágangur á vörum í vöruhúsi.
• Tínsla og afgreiðsla á pöntunum.
• Almenn lagerstörf.

Hæfniskröfur
• Lyftararéttindi eru kostur.
• Góð almenn tölvuþekking og þekking á Navision        
    er kostur.
• Þjónustulund og lipurð í mannlegum 
    samskiptum.

Starfsmaður í tækjadeild
Lífland leitar að starfsmanni í sölu og ráðgjöf á 
tækjabúnaði fyrir landbúnað.  Lífland selur 
heildarlausnir á tækjabúnaði fyrir alifuglabændur og 
kúabændur.

Starfssvið
• Sala, tilboðsgerð og ráðgjöf til viðskiptavina.
• Vinna að úrlausnum verkefna með viðskiptavinum.
• Aðstoð við uppsetningu tækjabúnaðar.
• Bakvinnsla.
• Utanumhald á varahlutum.

Hæfniskröfur
• Tæknifræðimenntun er kostur.
• Reynsla af sölustörfum.
• Þekking á íslenskum landbúnaði.
•Góð almenn tölvuþekking og þekking á Navision
   æskileg.
•Þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum.

Starfsmaður á verkstæði
Lífland óskar eftir starfsmanni í fullt starf á
verkstæði okkar.

Starfssvið
•Viðgerðir og viðhald á tækjum Líflands.
•Önnur tilfallandi verkefni á verkstæði.

Hæfniskröfur
•Reynsla af viðgerðum og verkstæðisvinnu.
•Sjálfstæð og vönduð vinnubrögð.

Starfsmaður í verslun á Akureyri
Lífland óskar eftir starfsmanni í verslun Líflands 
á Akureyri.  
Vinnutími er frá kl. 10 – 18 virka daga og frá kl. 10 – 14 
annan hvern laugardag.
Starfsmaður þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Starfssvið
• Ráðgjöf og sala til viðskiptavina.
• Almenn verslunarstörf.

Hæfniskröfur
• Þekking á íslenskum landbúnaði og hestamennsku er           
    kostur.
• Þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum.
• Lyftararéttindi eru kostur.
• Góð almenn tölvuþekking og þekking á Navision 
    kostur.

Umsóknarfrestur starfanna er til og með 
5. september nk.

Nánari upplýsingar um starf í verslun veitir Ellert
verslunarstjóri Akureyri s. 540-1150, 895-7900.

Upplýsingar vegna annarra auglýstra starfa veitir
Arnar Þórisson í síma: 540-1162.

Áhugasamir eru vinsamlegast beðnir um að senda
umsókn og ferilskrá á atvinna@lifland.is.

Vinsamlegast takið fram hvaða starf sótt er um.
Við hvetjum bæði konur og karla að sækja um störf
hjá Líflandi.

Lífland er framsækið fyrirtæki sem sérhæfir sig í þjónustu tengdri landbúnaði, hestamennsku, dýrahaldi og þjónustu við 
matvælaiðnaðinn. Lífland rekur fóðurverksmiðju á Grundartanga sem framleiðir kjarnfóður, auk þess að reka Kornax, einu 
hveitimyllu landsins.  Lífland rekur að auki sex verslanir víðsvegar um landið.  Hjá Líflandi starfa 70 manns á 9 starfstöðvum.

Árbæjarapótek
Starfsmaður óskast til afgreiðslustarfa.

Um er að ræða fullt starf.

Reynsla úr apóteki æskileg.

Umsóknir sendist á póstfangið: arbapotek@internet.is

Einnig er hægt að hafa samband við Kristján í síma 567-4200 
á opnunartíma Árbæjarapóteks.

Árbæjarapótek
Sjálfstætt apótek frá 1971

Hraunbæ 115
110 Reykjavík



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.

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.

Tollvörður
Spennandi starf í lifandi umhverfi
Nokkrar stöður tollvarða í Reykjavík og á Keflavíkurflugvelli eru lausar til umsóknar hjá embætti Tollstjóra. Um er að 
ræða fjölbreytt og lifandi störf sem miða að því að vernda samfélagið gegn ólöglegum innflutningi og fela í sér mikil 
samskipti við viðskiptavini Tollstjóra. Störfin henta jafnt konum sem körlum.

Í tengslum við ráðningu þarf að þreyta þríþætt inntökupróf, bæði skriflegt og líkamlegt, en nánari upplýsingar um það 
er að finna á www.tollur.is.  Gera má ráð fyrir að þeir sem kallaðir verða í inntökupróf mæti 8. eða 9. september.

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

Nánari upplýsingar um starfið veitir Kári Gunnlaugsson, í síma 560-0300

Umsóknarfrestur er til 5. september nk. Sótt er um starfið rafrænt á www.tollur.is/laus-storf.

Starf tollvarða felur m.a. í sér:
• Afgreiðslu og eftirlit með skipum, flugvélum, farþegum   
 og áhöfnum.
• Eftirlit og skoðun vörusendinga og tollskjala
• Sérhæfðar leitir svo sem í bílum,  
 með gegnumlýsingarbúnaði o.s.frv.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Stúdentspróf eða menntun sem má meta til  
 slíks náms.
• Samviskusemi, nákvæmni og traust vinnubrögð 
• Hæfni í mannlegum samskiptum 
• Gott andlegt og líkamlegt atgervi 
• Gott vald á íslensku, ensku og einu Norðurlandamáli.
 Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti.
• Almenn ökuréttindi.
• Hreint sakavottorð.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra f.h. 
ríkissjóðs og Tollvarðafélags Íslands. 

Um starfskjör, réttindi og skyldur gilda að öðru leyti lög um  
réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996

Gildi Tollstjóra eru traust, samvinna og framsækni.  

Ráðningar hjá embættinu taka mið af þeim.

Bílabúð Benna leitar eftir drífandi, 
metnaðarfullu og skipulögðu fólki í hópinn.

Vörustjóri Porsche
Helstu verkefni:
• Pöntun á Porsche bifreiðum
• Birgða- og innkaupastýring
• Skýrslugerð og upplýsingagjöf til birgja 
     og stjórnenda
• Umsjón með skráningum bifreiða
• Sölu- og samkeppnisgreiningar

Hæfniskröfur:
• Góð Excel og almenn tölvukunnátta
• Reynsla af birgða- og innkaupastýringu æskileg
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Góð enskukunnátta í töluðu og rituðu máli
• Skipulögð og vönduð vinnubrögð

Ábyrgðarfulltrúi
Helstu verkefni:
• Frágangur ábyrgðaruppgjöra
• Samskipti við erlenda birgja
• Eftirfylgni ábyrgðarverkefna
• Samskipti við þjónustuaðila

Hæfniskröfur:
• Góð tungumálakunnátta
• Góð tölvukunnátta
• Þekking á bílum er kostur
• Skipulögð og vönduð vinnubrögð
• Háskólamenntun kostur

Standsetning -
notaðir bílar
Helstu verkefni:
• Standsetning á notuðum bílum
• Smáviðgerðir
• Innkaup varahluta

Hæfniskröfur:
• Þekking á bílum
• Bifvélavirki eða bifvélavirkjanemi kostur

Nánari upplýsingar um störfin veitir Björn Ragnarsson,
framkvæmdastjóri bílasviðs, bjorn@benni.is. 
Umsókn ásamt ferilskrá, merkt starfstitli, sendist í
síðasta lagi mánudaginn 29. ágúst, á
netfangið: bjorn@benni.is. Fullum trúnaði er heitið.
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L A G E R M A Ð U R  Ó S K A ST
Garri heildverslun óskar eftir að ráða kraftmikla 
starfsmenn á lager að Lynghálsi 2, Reykjavík.  
Í boði eru 100% störf sem og hlutastörf á kvöldvaktir. 

Helstu verkefni: 
- Tiltekt og frágangur
   pantana
- Almenn lagerstörf

Hæfniskröfur:
- Nákvæm vinnubrögð
- Góðir samskiptahæfileikar
- Reynsla af sambærilegum 
   störfum er kostur
- Íslenskukunnátta æskileg

Áhugasamir sendi inn ferilskrá með upplýsingum um 
menntun og fyrri störf á netfangið rocio@garri.is 
merkt; Lagerstarfsmaður 2016. 

Umsóknarfrestur er til og með 29. ágúst 2016.  

Garri er leiðandi innflutningsaðili á 
mat - og hreinlætisvöru til fyrirtækja og 
stofnana. Garri hefur starfað frá 1973. 

www.garri.is
5 700 300

INNOVATION MANAGER
Marel óskar eftir að ráða Innovation Manager í fiskiðnaði. Vöruþróunarteymi tryggir að Marel sjái 
fiskiðnaði fyrir nýjustu tækni í vinnslubúnaði á öllum stigum fiskvinnslu, allt frá stökum vogum til 
vinnslulína og heildarkerfa, um borð í fiskiskipum og vinnslum í landi. 

Marel er alþjóðlegt hátæknifyrirtæki með hátt í 4600 starfsmenn, þar af 500 á Íslandi. Fyrirtækið er 
brautryðjandi á heimsvísu í þróun og framleiðslu tækja og hugbúnaðar fyrir matvælaiðnað. Við leggjum 
ríka áherslu á nýsköpun og framþróun í öllu okkar starfi. Þess vegna viljum við ráða til okkur öflugar konur 
og karla sem hafa áhuga á að mæta nýjum og spennandi áskorunum á hverjum degi. Starfsumhverfið 
er fjölskylduvænt, vinnutíminn er sveigjanlegur, félagslífið gott, lögð er áhersla á heilsueflingu starfsfólks 
m.a. með góðu mötuneyti og framúrskarandi íþróttaaðstöðu.

Starfssvið:
•  Ber ábyrgð á vöruþróun og rannsóknarstarfi fyrir fiskiðnað.
•  Leiðir mótun á stefnu og framtíðarsýn í vöruþróun innan  
   fiskiðnaðar í samræmi við heildarstefnu Marel.
•  Leiðir og byggir upp öflugt vöruþróunarteymi.
•  Viðheldur nánu samstarfi við aðrar deildir innan Marel sem 
   og við lykilviðskiptavini. 
•  Tryggir skilvirkni og gott verklag.

Hæfniskröfur:
•  Háskólamenntun í verkfræði eða sambærilegu námi. 
•  Víðtæk þekking á fiskiðnaði og vinnuferlum matvælafyrirtækja.
•  Að lágmarki fimm ára stjórnunarreynsla.
•  Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum.
•  Býr yfir skipulagshæfni, hugmyndaauðgi og á auðvelt með að  
   aðlagast breytingum. 
•  Sýnir leiðtogahæfni, frumkvæði og drifkraft. 

Starfið heyrir undir Sigurð Ólason, framkvæmdastjóra fiskiðnar.
 
Umsóknarfrestur er til 11. september. Einungis er tekið á móti umsóknum á marel.is/störf. 
Nánari upplýsingar um starfið veitir Dagmar Viðarsdóttir, dagmar.vidarsdottir@marel.com, í síma 563-8000.

„Það er ótrúlega gaman að kynnast 
Marel tækjabúnaði frá hinum ýmsu 
sjónarhornum, allt frá hönnun 
og framleiðslu til söluferla og 
markaðsgreininga, með þarfir 
viðskiptavinarins í huga.“

Kristín Líf Valtýsdóttir vélaverkfræðingur 
í vöruþróun, húmoristi og heilsufrík.

Húsvörður 
í KaplaKriKa

Óskum eftir að ráða harðduglega og snyrtilega konu  
í 100% starf húsvarðar í Kaplakrika, hálft starf  

kemur til greina. Unnið er á vöktum.

Starfslýsing: Almenn þrif í húsinu og á svæðinu. Þjónusta 
iðkendur og aðra gesti, svara í síma og svara fyrirspurnum 

varðandi félagið, æfingatíma og fleira.

Hæfniskröfur: Stundvísi, áreiðanleg, snyrtileg og dugleg. 

Áhugasamir vinsamlegast sendið 
umsóknir á elsa@fh.is. fyrir 27 ágúst.

Deildarstjóri radíó og 
þráðlauss aðgangs
Laust er til umsóknar spennandi og krefjandi stjórnunarstarf 
sívaxandi deildar radíó og þráðlauss aðgangs. Deildarstjórinn 
ber ábyrgð á hönnun og rekstri farsíma-, útvarps- og 
sjónvarpsdreifikerfa Vodafone. Hann kemur einnig að 
stefnumörkun, áætlanagerð og öðrum framkvæmdum 
tengdum þráðlausum kerfum. Viðkomandi stýrir teymi 
sérfræðinga og vinnur náið með öðrum stjórnendum 
sem og birgjum fyrirtækisins. Starfið krefst góðra 
hæfileika og reynslu af stjórnun tæknimanna í 
krefjandi umhverfi.

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

Vodafone
Við tengjum þig
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Svæðisstjóri

Akureyrarbær óskar eftir að ráða Svæðisstjóra til 
starfa á skíðasvæðið í Hlíðarfjalli.  

Hlíðarfjall er vinsælasta skíðasvæði Íslands og er árlega heimsótt 
af tugþúsundum landsmanna til þess að renna sér á skíðum og 
snjóbrettum.

Helstu verkefni eru:
• Verkstjórn á skíðasvæðinu.
• Viðhaldsvinna á sumrin og haustin.
• Umsjón með öryggis- og gæðamálum.
• Þjálfun starfsfólks.
• Skipulag og vinna við snjóframleiðslu.
• Önnur tilfallandi verkefni. 

Hæfniskröfur: 
• Reynsla af stjórnun er kostur.
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi.
• Almenn skíða- eða snjóbrettakunnátta nauðsynleg.
• Iðnmenntun sem nýtist í starfi nauðsynleg.
• Vilji og geta við að vinna við erfiðar aðstæður.
• Grunnþekking á notkun helstu tölvuforrita æskileg.. 
• Meirapróf og vinnuvélaréttindi nauðsynlegt.
• Gerð er krafa um vammleysi, s.s. að vera með gott orðspor og að  
 framkoma og athafnir á vinnustað og utan hans samrýmist starfinu.

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

Umsóknarfrestur er til og með 31. ágúst 2016

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

Velferðarsvið

Verkefnastjóri í heimahjúkrun – Þjónustumiðstöð LaugardaLs og háaLeitis

Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis auglýsir eftir hjúkrunarfræðingi í starf verkefnastjóra í samþættri 
heimaþjónustu. Við samþætta heimaþjónustu starfa  hjúkrunarfræðingar, sjúkraliðar, félagsliðar og starfs-
fólk heimaþjónustu með það að markmiði að veita örugga og góða þjónustu við fólk í heimahúsum. Mark-
mið samþættrar heimahjúkrunar og heimaþjónustu er að veita skilvirka þjónustu til íbúa, einfalda aðgengi að 
þjónustu til einstaklinga í heimahúsum, til að einstaklingur geti verið eins lengi heima og mögulegt er. Um er 
að ræða fullt starf og þarf viðkomandi að geta hafið störf sem fyrst.

Helstu verkefni og ábyrgð
• Tekur þátt í skipulagi mönnunar, vinnubrögðum,  
 uppbyggingu í heimahjúkrun og félagslegri heimaþjónustu  
 í miðbyggð borgarinnar.
• Hefur umsjón með og tekur þátt í RAI mati og gæðamálum  
 hjúkrunar og félagsþjónustu.
• Hefur umsjón með mönnun fyrir kvöld og helgarþjónustu. 
• Hefur umsjón með daglegri lyfjatiltekt og útdeilingu lyfja. 
• Ber ábyrgð á móttöku nema í samstarfi við skóla og  
 aðra samstarfsaðila.
• Sinnir fræðslu  til samstarfsaðila. 
• Tekur þátt í samstarfs- og þróunarverkefnum innan ÞLH  
 og  þvert á hverfi borgarinnar og utan.

Hæfnikröfur
• Íslenskt hjúkrunarleyfi.  
• Framhaldsnám er nýtist í starfi. 
• 5 - 10 ára starfsreynsla.
• Reynsla af stjórnun og verkefnisstjórnun. 
• Þekking og reynsla af sjúkraskrárkerfinu Sögu.
• Gott vald á íslensku og , gott málfar og hæfni í frágangi  
 á texta.
• Frumkvæði, sveigjanleiki, góð samskipta-  
 og skipulagshæfni. 
• Góð tölvukunnátta m.a. exel og word.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ingibjörg Halla Þórisdóttir deildarstjóri í síma 411-1500 og tölvupósti ingibjorg.halla.
thorisdottir@reykjavik.is.

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is

Umsóknarfrestur er til 3. september n.k

Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis hefur að markmiði að veita íbúum hverfanna fyrirmyndarþjónustu og stuðla að 
góðu samfélagi fyrir alla í samvinnu við íbúa, félagasamtök og hagsmunaaðila. Unnið er á grundvelli þverfaglegs samstarfs 
og áhersla lögð á heildarsýn og samþætta þjónustu.

Starfssvið
• Mönnun og ráðningar
• Alþjóðlegar ráðningar og móttaka 

erlendra starfsmanna
• Starfsþróun og þjálfun nýrra starfsmanna
• Ráðgjöf við stjórnendur
• Innri samskipti
• Vinnustaðamenning og starfsandi 

MANNAUÐSSTJÓRI
Verkfræði- og náttúruvísindasvið Háskóla Íslands leitar að mannauðsstjóra til starfa. 
Við leitum að einstaklingi með þekkingu og frumkvæði í hóp úrvals starfsfólks sem 
hefur fagmennsku, góð samskipti og stöðugar umbætur að leiðarljósi.

Umsóknarfrestur er til og með 5. september 2016.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Hilmar Bragi Janusson, forseti Verkfræði- og náttúruvísindasviðs 
í síma 525 4085 og netfang hilmar@hi.is.
Sjá nánar um starfið á www.hi.is/laus_storf

Menntunar- og hæfniskröfur
• Meistarapróf í mannauðsstjórnun, vinnusálfræði 

eða skyldum greinum
• Haldgóð reynsla af stefnumiðaðri mannauðsstjórnun, 

starfsþróunarverkefnum og breytingastjórnun
• Þekking á helstu aðferðum innri samskipta
• Mikil samstarfshæfni, jákvætt viðmót og lipurð 

í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði í starfi og árangursmiðuð nálgun verkefna
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Leikskólinn Aðalþing 
óskar að ráða 

háskólamenntað fólk 
til starfa 

Aðalþing 
er einkarekinn leikskóli í Kópavogi, 
sem leggur áherslu á margskonar 
þróunarstarf og skemmtilega 

nýbreytni. 
 

Við leitum að starfsfólki með 
margvíslega háskólamenntun, 

t.d. á sviði uppeldis- og menntavísinda, 
félags- eða 

heilbrigðisvísinda og listgreina. 
 

Karlar jafnt sem konur eru sérstaklega 
hvattir til að sækja um starf með okkur 
en nú þegar er hátt hlutfall karlmanna 

starfandi við skólann.  

Upplýsingar veitir Hörður leikskólastjóri 
í síma 7703553 

eða á netfanginu hordur@adalthing.is 

Nánari upplýsingar um starÞð í Aðalþingi 
er að Þnna ‡ heimas’ðu skólans www.adalthing.is

LEIKSKÓLINN 
AÐALÞING



Áhættustýring Valitor leitar að sérfræð-
ingi í rekstraráhættu. Viðkomandi er 
ábyrgur fyrir að þróa og efla eftirlit með 
rekstri tengdum kortastarfsemi Valitor.

Unnið er náið með tekjusviðum fyrirtækisins við

öflugt eftirlit með rekstraráhættu sem jafnframt styður 

stefnu þeirra, áhættustýringu og góða viðskiptahætti.

Ábyrgð

//  Vinna að stöðugum umbótum með það að
 markmiði að minnka rekstraráhættu.

//  Tryggja að Valitor fylgi settum reglum og
 stefnu er snúa að rekstraráhættu.

Hæfni

//  Leitað er eftir háskólamenntuðum einstak-
 lingi með frumkvæði, sem getur unnið 
 sjálfstætt og hefur bakgrunn úr rekstrar-
 áhættu eða tengdum sviðum.

//  Árangur og reynsla af þróun og innleiðingu
 ferla í samvinnu við innri og ytri aðila er skilyrði.

//  Mjög góð enskukunnátta er skilyrði.

Umsækjendur eru beðnir um að skila inn ferilskrá
og kynningarbréfi á ensku.

Umsóknarfrestur er til og með 30. ágúst 2016.

Upplýsingar veitir Sverrir Briem, 
sverrir@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is

Valitor er traust og alþjóðlegt þekkingarfyrirtæki sem 

er stöðugt að skapa nýjar lausnir fyrir viðskiptavini 

sína. Gildin okkar, frumkvæði, traust og samvinna, 

knýja samhentan og metnaðarfullan starfshóp áfram 

í stöðugri viðleitni til að bæta þjónustuna.
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Sérfræðingur í 
rekstraráhættu

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.

Starfssvið Hæfniskröfur

Vaktstjóri

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

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

Tokyo Sushi óskar eftir að ráða metnaðarfullan og vandvirkan einstakling í starf vakstjóra.
Um vaktavinnu er að ræða og er unnið frá kl. 10:45 til kl. 21:30. Unnið er tvo daga aðra
vikuna og �mm daga hina.

Veitingastaðir Tokyo Sushi eru staðsettir í Glæsibæ og á Nýbýlavegi.

Sveitarfélag Hornafjarðar óskar eftir að ráða í eftirtaldar stöður

Starfsvið:
*

*

Hæfniskröfur

Starfsvið:
*

*

Hæfniskröfur til starfsins

Í boði eru

Umsóknarfrestur

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf.
stra@stra.is www.stra.is .

Á heimasíðu www.hornafjordur.is /atvinna má sjá nánari upplýsingar um fleiri áhugaverð störf.

Yfirumsjón með daglegum rekstri og starfsmannamálum Menningarmiðstöðvarinnar,
yfirumsjón með héraðsskjalasafni og byggða- og náttúrugripasafni, sem og bókasafni
sveitarfélagsins.

Forstöðumaður ber auk þess ábyrgð á þróun safnamála, vinnur að stefnumótun
og menningarmálum auk annarra fjölbreytilegra og krefjandi verkefna.

eru að umsækjendur séu með háskólamenntun (BS/MS) sem hentar í starfið.
Haldgóð þekking á safna- og menningarmálum er nauðsynleg auk starfsreynslu af
sambærilegu. Áhersla er lögð á sjálfstæð vinnubrögð, sveigjanleika í samstarfi,
hæfni í mannlegum samskiptum, tölvulæsi og góða íslensku- og enskukunnáttu í ræðu og riti.
Reynsla af stjórnun er nauðsynleg og kostur er ef viðkomandi hafa góða þekkingu á svæðinu.

Sveitarfélagið Hornafjörður auglýsir laust til umsóknar starf leikskólastjóra við sameinaðan
leikskóla á Höfn. Ákveðið hefur verið að sameina tvo leikskóla undir eitt þak.

Leikskólastjóri ber faglega- og rekstrarlega ábyrgð á starfi leikskóla, stjórnar honum og hefur
forgöngu um mótun faglegrar stefnu innan ramma laga, reglugerða, aðalnámskrár, stefnu
sveitarfélagsins og í samstarfi við skólasamfélagið.

Helstu verkefni leikskólastjóra eru að vera faglegur leiðtogi og móta framtíðarstefnu leikskólans,
vinna að sameiningu tveggja leikskóla og flutningi í nýtt hús, stýra og bera ábyrgð á daglegu
starfi og rekstri leikskólans, bera ábyrgð á starfsmannamálum s.s. ráðningum, vinnutilhögun,
og starfsþróun jafnframt að skipuleggja foreldrasamstarf í samvinnu við foreldra og starfsfólk
auk annarra þeirra fjölbreyttu verkefna er falla undir verksvið.

eru leikskólakennaramenntun og leyfi til að nota starfsheitið
leikskólakennari, kennslureynsla á leikskólastigi eða viðbótarmenntun í stjórnun. Áhersla er
lögð á leiðtogahæfileika og hæfni í stjórnun, faglegan metnað og frumkvæði í starfi, áhuga á
að leiða þróunarstarf í leikskóla auk samstarfshæfni og lipurðar í mannlegum samskiptum.
Hæfniskröfur eru einnig góð almenn tölvukunnátta og góð íslenskukunnátta. Þekking eða
reynsla af rekstri er æskileg.

áhugaverð framtíðarstörf í barnvænu umhverfi þar sem öll nútíma þægindi eru til staðar, næg
atvinnutækifæri, gott tómstundar- og félagslíf í friðsælu og framsæknu bæjarfélagi. Laun verða í samræmi við
kjarasamning launanefndar sveitarfélags og viðeigandi stéttarfélaga.

er til og með 18. september nk. Gengið verður frá ráðningum fljótlega.

veitir nánari upplýsingar um störfin í s: 588-3031 alla virka daga frá kl.13-
15. Vinsamlegast sendið umsóknir ásamt meðfylgjandi gögnum til , sjá nánar

Staða leikskólastjóra

Athygli er vakin á því að umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út með vísan til 3. tölul. 2. mgr. 2. gr.
reglna um auglýsingar á lausum störfum nr. 464/1996, með síðari breytingum, sem settar eru með stoð í 2. mgr. 7. gr. laga nr.
70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningar hefur
verið tekin.

Forstöðumaður Menningarmiðstöðvar Hornafjarðar



Hluti af atvinnulífinu

www.n1.is facebook.com/enneinn

Ertu á lausu? 
N1 óskar eftir að bæta við sig metnaðarfullu, kraftmiklu 
og lífsglöðu starfsfólki. Laus eru margvísleg störf 
víðsvegar um landið.

Kynntu þér málið og sæktu um  
á www.n1.is   
– merkt framtíðarstörf 
 
Hvetjum bæði kyn til að sækja um 
störf hjá fyrirtækinu.

Leikskólinn Hulduberg í Mosfellsbæ 
auglýsir lausar stöður

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

Auglýst eru laus eftrfarandi störf:

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

í framkvæmd

• Staða matráðs (75% - 100% starf )

 Hæfnikröfur: 
- Þekking á gerð matseðla og samsetningu fæðis fyrir 

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

- Frumkvæðni og skipulagshæfni við innkaup  
og vörustjórnun.

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

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

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

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

Fólk af báðum kynjum er hvatt til að sækja um störfin. 
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Laus störf við Varmárskóla 
skólaárið 2016-2017

• Kennari óskast í námsver, tímabundið starf (50-70%)

• Íþróttakennsla, tímabundið verkefni v/fæðingarorlofs  
 (19.sept-18.nóv 2016).

• Húsvörður óskast til áramóta í 50-100% starf.

• Skólaliði óskast til starfa. Fjölbreytt verkefni.

• Skólaliði með ræstingu (50%).

• Stuðningsfulltrúi óskast með nemendum á miðstigi  
 (75%), hægt að bæta við með vinnu í frístundaseli.

• Frístundaleiðbeinendur óskast til starfa við  
 Frístundasel Varmárskóla (30-50%). 
 Möguleiki er á styttri vinnutíma og að vinna staka daga     
 Tilvalin aukavinna með skóla.

Laun samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra 
sveitar félaga og viðkomandi stéttarfélaga. 

Upplýsingar veita Þóranna Rósa Ólafsdóttir og Þórhildur 
Elfars dóttir skólastýrur í síma 525 0700 eða 899 8465 / 863 3297. 
Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á netfangið  
thoranna(hjá)varmarskoli.is eða thorhildur(hja)varmarskoli.is

Umsóknarfrestur um öll störfin er til 3. sept 2016.

Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um. Það 
sakar ekki að hafa samband og heyra í okkur.

LEIKSKÓLI Í REYKJAVÍK
óskar eftir að ráða tónlistarkennara  

sem fyrst. Góð íslenskukunnátta nauðsynleg.

Umsóknir með upplýsingum um  
menntun og starfsreynslu sendist á  

box@frett.is merkt ,,Tónlistarkennari-RVK“

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Tollverðir Tollstjóri Reykjavík 201608/1113
Verkefnisstjóri Háskóli Íslands, félagsvísindasvið Reykjavík 201608/1112
Doktorsnemi Háskóli Íslands, félagsráðgjafadeild Reykjavík 201608/1111
Verkefnastjóri Nýsköpunarmiðstöð Íslands Reykjavík 201608/1110
Lögfræðingur á sviði mannréttinda Innanríkisráðuneytið Reykjavík 201608/1109
Forstöðumaður fyrirtækjasviðs Byggðastofnun Sauðárkrókur 201608/1108
Fjármálastjóri Ríkiseignir Reykjavík 201608/1107
Gagnafulltrúi Landhelgisgæsla Íslands Reykjanesbær 201608/1106
Mannauðsstjóri Háskóli Íslands, verkfræði- og náttúruvísindasviðReykjavík 201608/1105
Hjúkrunarfræðingur Sjúkrahúsið á Akureyri, Kristnesspítali Akureyri 201608/1104
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, skurðlækningar Reykjavík 201608/1103
Aðstoðarmenn á bráðadeild Landspítali, Fossvogi Reykjavík 201608/1102
Starfsfólk í matsali Landspítali Reykjavík 201608/1101
Starfsmaður í eldhús Landspítali, Hringbraut Reykjavík 201608/1100
Sérfræðingur í heimilislækningum Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Kópavogur 201608/1099
Doktorsnemi, Kerfislíffræðisetur Háskóli Íslands Reykjavík 201608/1098
Nýdoktor, Kerfislíffræðisetur Háskóli Íslands Reykjavík 201608/1097
Doktorsnemi, Kerfislíffræðisetur Háskóli Íslands Reykjavík 201608/1096
Sérfr. í vefforritun og vefumsjón Hagstofa Íslands Reykjavík 201608/1095
Yfirsálfræðingur Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201608/1094
Verkefnisstjóri Háskóli Íslands, Félagsvísindastofnun Reykjavík 201608/1093
Skógarvörður Skógræktin Suðurland 201608/1092
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, hjarta/lungna/augnskurðd. Reykjavík 201608/1091
Skrifstofumaður Landspítali, meinafræðideild Reykjavík 201608/1090
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Hafnarfjörður 201608/1089
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Hafnarfjörður 201608/1088
Héraðsdýralæknir Matvælastofnun Egilsstaðir 201608/1087
Sjúkraþjálfarar Landspítali Reykjavík 201608/1086
Starfsfólk í ræstingar Menntaskólinn í Reykjavík Reykjavík 201608/1085
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Ertu smiður eða hefurðu áhuga  
á byggingarvinnu? 
B.Ó. Smiðir ehf. eru að leita að smiðum og verkamönnum í 
framtíðarstarf vegna aukinna verkefna.  
Einnig stendur til boða að taka nema á samning. 
Verkefnastaða er víðsvegar um land, þó aðallega á  
höfuðborgarsvæðinu og Suðurlandi. 

Umsóknir og fyrirspurnir má senda á bosmidir@bosmidir.is

kopavogur.is

Kópavogsbær

Salaskóla vantar nokkra starfsmenn í dægradvöl sem og í mötuneyti skólans. Um er að ræða 50% starf 
eftir hádegi í dægradvöl en 100% starf í mötuneyti. Möguleiki er á meira starfshlutfalli í dægradvöl sé þess 
óskað.
Við bjóðum upp á skemmtilegan og lifandi vinnustað þar sem ríkir góður starfsandi. 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga.
Við hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um starfið.
Upplýsingar gefur Hafsteinn Karlsson, skólastjóri, í síma 4413200 eða á netfanginu hafsteinn@kopavogur.is 
Eingöngu er hægt að sækja um störfin á www.kopavogur.is 

Viltu vinna við lifandi 
og skemmtilegt starf í Salaskóla?

kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Leikskólakennari í leikskólann Arnarsmára

· Leikskólakennari í leikskólann Austurkór

· Leikskólasérkennari í leikskólann Austurkór

· Leikskólakennari eða þroskaþjálfi í 60%  
 starf í leikskólann Efstahjalla

· Leikskólakennari í leikskólann Kópastein

· Aðstoðarmatráður í leikskólann Læk

Grunnskólar

· Skólaliði í Álfhólsskóla

· Starfsmaður í eldhús í Álfhólsskóla

· Smíðakennari í Hörðuvallaskóla

· Stuðningsfulltrúi í Kársnesskóla

· Matráður í Salaskóla

· Skólaliðar í dægradvöl Salaskóla

· Stuðningsfulltrúi í Vatnsendaskóla

Velferðarsvið

· Starfsmaður í liðveislu, tilsjón og ráðgjöf

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

BÍLSTJÓRI

Óskum eftir lagerstarfsmanni í fullt starf. 
Helst koma þeir til greina sem búa yfir 
öguðum vinnubrögðum, nákvæmni og 

skipulagshæfileikum í bland við jákvætt 
hugarfar. Viðkomandi þarf að vera 

líkamlega hraustur og eiga gott með að 
vinna í samvinnu við hóp samstarfsmanna 

á lager. Æskilegt er að viðkomandi hafi 
meirapróf eða áhuga á að taka slíkt próf.

Áhugasamir vinsamlega fyllið 
út umsóknareyðublað 

á www.sm.is/job

RAFTÆKJAVERSLUN • SÍÐUMÚLA 2 • SÍMI 568 9090 • sm.is

RAFEINDAVIRKI
ÓSKUM EFTIR AÐ RÁÐA 

RAFEINDAVIRKJA / RAFVIRKJA

Umsækjendur þurfa að hafa brennandi 
áhuga á rafeindatækni og viðgerðum, vinna 

vel bæði í hóp og sjálfstætt og hafa ríka 
þjónustulund. Í starfinu felst að taka á 

móti, bilanagreina og gera við margvísleg 
raftæki ásamt samskiptum 

við viðskiptavini.

Raftækjaverkstæðið annast 
þjónustu á mörgum heimþekktum 
vörumerkjum á borð við Philips, 

Panasonic, Saeco, iRobot, 
Delonghi og Kenwood.

ÓSKUM EFTIR AÐ RÁÐA 
STARFSMANN Á LAGER

Samskip óska eftir bílstjórum í akstur og 
dreifingu vöru innan höfuðborgarsvæðisins, 
sem og á landsbyggðinni.   

Hæfnikröfur bílstjóra:
• Meirapróf er skilyrði og réttindi til þess að aka 

með tengivagn eru kostur
• ADR réttindi til flutnings á hættulegum farmi  

eru kostur
• Gerð er krafa um sterka öryggisvitund, góða 

ástundun og samviskusemi
• Stundvísi, heiðarleiki og hæfni í mannlegum 

samskiptum 
• Umsækjendur verða að hafa náð 18 ára aldri og 

hafa hreina sakaskrá

Við leggjum metnað okkar í að flytja viðskipta-
vinum vörur skjótt og örugglega hvert á land sem 
er og til þess þurfum við öfluga og snjalla bílstjóra.
 
Áhugasamir eru hvattir til að sækja um sem fyrst. 
Umsóknarfrestur er til og með 28. ágúst 2016. 

Nánari upplýsingar veitir Jóhannes Karl Kárason 
flotastjóri, johannes.karl.karason@samskip.com, 
eða í síma 858 8660.

Saman náum við árangri

Samskip vilja þig 
í bílstjórasætið



Helstu verkefni
• Kennsla á fagtengdum námskeiðum í málmsmíði, 

kælitækni, suðu og fleiru

• Hönnun og umsjón á námsefni

• Uppbygging á tengslaneti í iðnaðinum með 
fyrirtækjaheimsóknum og viðburðum

• Önnur verkefni sem sviðsstjóri og/eða 
framkvæmdastjóri IÐUNNAR fela honum

Hæfniskröfur:
• Sveinspróf á sviði málm- og vélaiðnaðar auk 

annarra tæknimenntunar sem nýtist í starfi

• Reynsla af kennslu er kostur

• Gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti

• Skipulögð, sjálfstæð og öguð vinnubrögð

• Framúrskarandi samskiptafærni, frumkvæði  
og árangursdrifni.

Umsóknarfrestur er til og með 7. september nk.  
Ráðið verður í starfið sem fyrst.

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um 
starfið með tölvupósti, mottaka@idan.is. Með umsókn 
skal fylgja greinargóð ferilskrá og kynningarbréf. 

Nánari upplýsingar gefur Kristján Kristjánsson, 
sviðsstjóri málm- og véltæknisviðs.

Verkefnastjóri á 
Málm- og véltæknisviði

Sími 590 6400   www.idan.is

Verkefnastjóri á málm- og véltæknisviði hannar, skipuleggur og kennir 
á námskeiðum málm- og véltæknisviðs. Hann framkvæmir vottanir á 
fagmönnum á þeim sviðum sem falla undir VMS. Verkefnastjóri 
heimsækir fyrirtæki og hefur umsjón með kennslu á vettvangi.

Ertu í stuði? 
 

Hófst þú nám í rafiðngrein,  
raf- eða rafvélavirkjun, rafveituvirkjun eða 

rafeindavirkjun en laukst því ekki? 
 
Ertu að starfa við þær greinar  þrátt fyrir að 
hafa ekki lokið sveinsprófi? 
Hefur þú hug á að ljúka því námi sem þú hófst? 
 
Kynningarfundur verður á Stórhöfða 27  
mánudaginn 29. ágúst 2016 kl. 17:00. 
 
 

“Ertu í stuði?” er verkefni sem ætlað er að finna leiðir 
til að meta þá færni sem þátttakendur hafa aflað sér í 
námi og starfi.  
Markmiðið er að þátttakendur ljúki sveinsprófi. 
 

Nánari upplýsingar er hægt að fá á 
heimasíðu Fræðsluskrifstofu rafiðnaðarins  
             www.rafnam.is - Raunfærnimat 

eða í  síma 580 5256 

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

Blikksmiður / Rafvirki / Vélvirki
Blikksmiðurinn hf óskar eftir starfsmanni í þjónustudeild  

fyrirtækisins, óskað er eftir manni með góða þekkingu á vél  
og tæknibúnaði loftræsikerfa.  

Um framtíðarstarf er að ræða, góð laun í boði fyrir réttan aðila.  
Upplýsingar um starfið veitir Karl Hákon s: 892 8379, karlh@blikk.is 
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Vatnagörðum 24 - 26 • Sími 520 1100 • www.bernhard.is

Bernhard leitar að starfsmanni í varahlutaverslun 
fyrirtækisins. Star�ð felur í sér sölu til viðskiptavina, 
verkstæða og þjónustuaðila, móttöku sendinga og 
lagerhald.

Um er að ræða 100% starf þar sem vinnutíma er skipti 
milli starfsmanna vikulega ýmist frá kl. 08:00 til kl. 17:00 
eða frá kl. 09:00 til kl. 18:00

Hæfniskröfur:
• Góður sölumaður með ríka þjónustulund.
• Hafa óbilandi áhuga á vara- og aukahlutum
 jafnt í bíla sem og mótorhjól.
• Geta sýnt frumkvæði og sköpun í star� 
• Góð tölvukunnátta.
• Stundvís og reyklaus. 

Viðkomandi þarf að geta ha�ð störf sem fyrst.  Farið er 
með allar umsóknir sem trúnaðarmál. Umsóknarfrestur 
er til 15. október nk. Upplýsingar eru ekki gefnar í síma 
en sótt er um star�ð á heimasíðu fyrirtækisins 
www.bernhard.is/storf eða á gyl�@bernhard.is

STARFSMAÐUR
Í VARAHLUTAVERSLUN

Vatnagörðum 24 - 26 • Sími 520 1100 • www.bernhard.is

Bernhard leitar að starfsmanni í standsetningu fyrir-
tækisins. Star�ð felur m.a. í sér standsetningu bifreiða 
og mótorhjóla, ásetningu aukabúnaðar, umfelganir og 
bílaþrifs. Um er að ræða 100% starf þar sem vinnutími 
er frá kl. 09:00 til kl. 18:00.

Hæfniskröfur:
• Handlaginn einstaklingur með gott verkvit. 
• Hafa óbilandi áhuga á bílum sem og mótorhjólum. 
• Geta sýnt frumkvæði og sköpun í starf.
• Gilt bílpróf.
• Stundvís.

Viðkomandi þarf að geta ha�ð störf sem fyrst. Farið er 
með allar umsóknir sem trúnaðarmál. 

STARFSMAÐUR
Í STANDSETNINGU

 

Landsnet óskar eftir tilboðum í  
jarðvinnu og lagningu 66 kV 

háspennu jarðstrengs á Austur
landi í samræmi við útboðs

gögnum NK101.

Verkið felur í sér jarðvinnu og lagningu 66 kV jarðstrengs frá 
endamastri 129, austan Grænaneseyju, að tengivirki Lands-
nets við Hafnarnaust á Neskaupstað. Heildarlengd 66 kV 
háspennujarðstrengja sem þarf að endurnýja er um 1600 m. 

Helstu verkliðir eru:

•	Gröftur	lagnaskurða,	lagning	ídráttarröra,	lagning	og	
ídráttur	háspennujarðstrengja	og	jarðvíra,	söndun,	lagning	
aðvörunar	borða	og	fylling.

•	 Innmæling	lagna	og	frágangur	yfirborðs	til	samræmis	 
við	umhverfið.

Útboðsgögn	verða	aðgengileg	rafrænt	frá	og	með,	22.	ágúst	
2016	og	tilboð	þurfa	að	hafa	borist	Landsneti	fyrir	kl.	14,	 
1.	september	2016.

Verkinu skal að fullu lokið október 2016.

Tilboð verða opnuð hjá Landsneti, Gylfaflöt 9, 112 Reykjavík  
að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

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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Í 7. grein reglugerðar um Orkusjóð nr. 185/2016 eru tilgreindar heimildir til

veitingu sérstakra styrkja úr Orkusjóði:

A) Styrkir til verkefna sem stuðla að samdrætti í olíunotkun til
 húshitunar eða rafmagnsframleiðslu utan veitna.

B) Styrkir til verkefna sem leiði til lægri kostnaðar við óniðurgreidda
 rafkyndingu húsnæðis eða mannvirkja í eigu sveitarfélaga.

C) Styrkir til verkefna er leiða til orkusparnaðar.

Ráðgjafarnefnd Orkusjóðs hefur ákveðið að styrkveitingar Orkusjóðs á árinu

2016 verði til verkefna samkvæmt B) lið ofangreindra heimilda.

Til greina koma meðal annars: Uppsetning  á varmadælum, uppsetning eða 

endurbætur hitastýringarkerfa og önnur verkefni sem leiða til minni 

raforkunotkunar við hitun

Við mat á umsóknum verður sérstaklega litið til:

• Að fyrir liggi ítarleg verk- og kostnaðaráætlun

• Að fyrirliggi raunhæft mat á áætluðum raforkusparnaði

• Verkefna þar sem hlutfallslega mikill orkusparnaður næst miðað 

 við kostnað

Umsóknarfrestur er til 1. október 2016
Skrifleg staðfesting á afgreiðslu umsókna mun berast umsækjendum eigi síðar en 

1. desember 2016.

Orkustofnun fylgir stefnu stjórnvalda um rafræna stjórnsýslu og skal senda 

rafrænar umsóknir af vef Orkustofnunar www.os.is

Nánari upplýsingar á www.os.is og hjá Orkusjóði, Rangárvöllum við Hlíðarfjallsveg, 

603 Akureyri í símum 569 6083 – 894 4280 – Netfang Orkusjóðs er jbj@os.is

ORKUSJÓÐURORKUSTOFNUN

ORKUSJÓÐUR 
Orkusjóður auglýsir sérstaka styrki 2016

 

Landsnet óskar eftir tilboðum í  
jarðvinnu og lagningu 66 kV 

háspennu jarðstrengs á Austur
landi í samræmi við útboðs

gögnum NK101.

Verkið felur í sér jarðvinnu og lagningu 66 kV jarðstrengs frá 
endamastri 129, austan Grænaneseyju, að tengivirki Lands-
nets við Hafnarnaust á Neskaupstað. Heildarlengd 66 kV 
háspennujarðstrengja sem þarf að endurnýja er um 1600 m. 

Helstu verkliðir eru:

•	Gröftur	lagnaskurða,	lagning	ídráttarröra,	lagning	og	
ídráttur	háspennujarðstrengja	og	jarðvíra,	söndun,	lagning	
aðvörunar	borða	og	fylling.

•	 Innmæling	lagna	og	frágangur	yfirborðs	til	samræmis	 
við	umhverfið.

Útboðsgögn	verða	aðgengileg	rafrænt	frá	og	með,	22.	ágúst	
2016	og	tilboð	þurfa	að	hafa	borist	Landsneti	fyrir	kl.	14,	 
1.	september	2016.

Verkinu skal að fullu lokið október 2016.

Tilboð verða opnuð hjá Landsneti, Gylfaflöt 9, 112 Reykjavík  
að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Hlíðasmári 6
201 Kópavogur
www.FASTLIND.is
510 7900

VILTU VINNA  
HJÁ FRAMSÆKNU  

FYRIRTÆKI Í  
MIKILLI SÓKN ?

Hannes 
Steindórsson
Löggiltur fasteignasali

Heyrumst

Nú er góður og heilbrigður 
vöxtur á fasteignamarkaðnum 
og því fylgja góð tækifæri.

LIND fasteignasala 
leitar að löggiltum 
fasteignasölum eða 
nemum í löggildingu 
fasteignasala.

Vertu í sigurliði 
með okkur.
Sendið ferilskrá á
hannes@fastlind.is

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

www.capacent.is 

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

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



Espigerði 16
108 REYKJAVÍK

Góð fjögurra herbergja íbúð á annari hæð í litlu 
fjölbýli með fallegu útsýni. Íbúðin var talsvert 
endurnýjuð fyrir 10-15 árum síðan.

STÆRÐ: 93,3 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

37.900.000
Heyrumst
Kristján   696 1122
Löggiltur fasteignasali

Drápuhlíð 26
105 REYKJAVÍK

Falleg fjögurra herbergja íbúð ásamt bílskúr, 
íbúðin er 112 fm og bílskúrinn 39,2 fm. 
Sameiginlegur inngagnur með einni annari íbúð. 
Getur verið laus fljótlega

STÆRÐ: 151,2 fm HÆÐ        HERB: 4

47.900.000
Heyrumst
Kristján   696 1122
Löggiltur fasteignasali

Úlfarsbraut 46
113 REYKJAVÍK

Glæsileg útsýnislóð við enda á botnlanga 
fremst í hverfinu. Mói er við lóðarmörk sem 
verður ekki byggt á og gróðurmörkin fyrir 
neðan er friðuð svo útsýni mun ekki skerðast.

STÆRÐ: 285 fm ÚTSÝNISLÓÐ

17.500.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Laufásvegur 17
101 REYKJAVÍK

Fallega þriggja herbergja íbúð með sérinngangi 
á jarðhæð að Laufásvegi 17. Íbúðin er í dag í 
skammtímaleigu á AIRBNB.COM  550.000kr 
tekjur á mánuði.

STÆRÐ: 87 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

46.000.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Sólvallagata 48b
101 REYKJAVÍK

Mjög falleg og mikið endurnýjuð 3ja herbergja 
íbúð á lítið niðurgrafni jarðhæð í bakhúsi á 
vinsælum stað í gamla Vesturbænum. Eignin 
var öll tekin í gegn að innan árið 2008.

STÆRÐ: 75 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

34.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Dalaþing 9
203 KÓPAVOGUR

Mjög fallegt og vel skipulagt 428,7 fm ein-
býlishús á frábærum útsýnisstað við Dalaþing 9 
í Kópavogi. Eignin er með tveimur auka íbúðum.

STÆRÐ: 428,7 fm EINBÝLI       HERB: 11

115.000.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Sölufulltrúi/ Í námi til lögg.fasteignasala

Holtsvegur 37-39
210 GARÐABÆR

Nýjar og glæsilegar íbúðir á fallegum útsýnis-
stað. Öllum íbúðum fylgir stæði í lokaðri 
bílageymslu. Afhendingartími er áætlaður 
sept-nóv 2016.

STÆRÐ: 100-140 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3-4

Verð frá 47,9 M
Heyrumst
Stefán   892 9966
Löggiltur leigumiðlari/Í námi til lögg.fasteignasala

Hjallasel 37
109 REYKJAVÍK

Snyrtilegt og fallegt parhús við Hjallasel 37 á 
lóð hjúkrunarheimilis Seljahlíðar. Eigninni fylgir 
aðgengi að þjónustu og félagsstarfi. Falleg 
aðkoma og sér bílastæði við húsið.

STÆRÐ: 69,1 fm PARHÚS      HERB: 2

33.700.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Löggiltur leigumiðlari/Í námi til lögg.fasteignasala

OPIÐ HÚS    22. ágúst 18:30 – 19:00 OPIÐ HÚS    22. ágúst 17:30 – 18:00

OPIÐ HÚS    22. ágúst 18:00 – 18:30 OPIÐ HÚS    22. ágúst 17:00 – 17:30

OPIÐ HÚS    22. ágúst 17:30 – 18:00 OPIÐ HÚS    21. ágúst 16:30 – 17:00



661 7788
Heilindi  - Dugnaður -  Árangur 

Benedikt
Ólafsson
Nemi 

Kristján  
Ólafsson

Löggiltur fasteignasali
Sími 512 4900

SIGTÚNI 39, JARÐHÆÐ 
VERIÐ VELKOMIN Í OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 21 ÁGÚST. FRÁ KL 15:00 
TIL 15:30 - GENGIÐ INN AÐ AFTANVERÐU. 
Einstaklega smekklega og glæsilega 3-4 herb. 98,3 fm.  kjallara íbúð sem er lítið niðurgrafin kjallara 
íbúð í glæsilegu þríbýli að Sigtúni 39. Eignin var nánast gerð fokheld fyrir 4 árum síðan,  
ný rafmagnstafla. Eign sem stoppar stutt við. Sjón er sögu ríkari. 
Eignin getur verið afhent við undirritun kaupsamnings.

Verð: 38,8 milljónir.

Benedikt tekur á móti fólki s: 661 7788.

GRÆNLANDSLEIÐ 13
• Mjög falleg og vönduð 154,5 fm. 3ja herb. þar af flísalagður 32.2 fm bílskúr. 
• Ásamt sirka óskráðir 15 -20 fm. sem hægt er að stækka út frá sjónvarpsherbergi.
• Mjög björt stofa / borðstofa,  glæsilegt eldhús, tvö rúmgóð herbergi. Sér afgirt verönd.   
• Góður flíslagður bílskúr með óskráðu rými fyrir innan. Eign sem stoppar stutt við.
• Göngufæri er í alla helstu þjónustu.
•  V.  46,9 millj.   
BENEDIKT SÝNIR EIGNINA S: 661 7788

FUNALIND 9. 2. HÆÐ TIL HÆGRI.
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 21 ÁGÚST. FRÁ KL 14:00 TIL 14:30. 
Mjög vel skipulögð 112,1 fm. 4ra herbergja endaíbúð á 2 hæð í vel byggðu og viðhaldslitlu 
fjölbýlishúsi að einum vinsælasta stað í Lindarhverfi Kópavogs. 
Eignin getur verið afhent við undirritun kaupsamnings.
Verð39,9 millj.
Benedikt tekur á móti fólki s: 661 7788

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

SÖLKUGATA 24- 26 271 MOSFELLSBÆR. 
PANTIÐ TÍMA FYRIR SKOÐUN.
Fullkláruð raðhús, aðeins tvö hús eftir af fjórum, mjög falleg og vönduð 205.2 fm. 4-5 herb.raðhús þar 
af 25,6 fm. innbyggður bílskúr. Mjög björt stofa / borðstofa,  glæsilegt eldhús, þrjú rúmgóð herbergi..  
Góður bílskúr. Stórbrotið útsýni. Góð afgirt verönd ofan á bílskúr.  Eignir sem stoppar stutt.
Göngufæri er í alla helstu þjónustu. ATH. Tilbúið til afhendingar í lok okt.
Verð aðeins  67,9 millj.
   
BENEDIKT SÝNIR EIGNINA S: 661 7788

GERPLUSTRÆTI 27
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 21 ÁGÚST FRÁ KL 17:00 TIL 17:30   
AÐ GERPLUSTÆTI 27, 3JU HÆÐ ÍBÚÐ 301 
Glæsileg 144,8 fm. 4ra herb. endaíbúð með stæði í bílageymslu með stórbrotnu útsýni yfir f 
jallagarðanna og höfuðborgina. Stór herbergi, opið á milli eldhúss og stofu.  
Gólfhiti í allri eigninni. Vönduð eign sem enginn ætti að
láta framhjá sér fara. Stutt í alla þjónustu.

V. 44,9 millj.

Hafðu samband 
BENEDIKT ÓLAFSSON 
Aðstoðarmaður fasteignasala. Sími 661 7788

Hafðu samband 
BENEDIKT ÓLAFSSON 
Aðstoðarmaður fasteignasala. Sími 661 7788

Hafðu samband 
BENEDIKT ÓLAFSSON 
Aðstoðarmaður fasteignasala. Sími 661 7788

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Hafðu samband 
BENEDIKT ÓLAFSSON 
Aðstoðarmaður fasteignasala. Sími 661 7788

Hafðu samband 
BENEDIKT ÓLAFSSON 
Aðstoðarmaður fasteignasala. Sími 661 7788



Hafðu samband 
SIGURÐUR R. SAMÚELSSON  
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

Hafðu samband 
SIGURÐUR R. SAMÚELSSON  
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

Hafðu samband 
SIGURÐUR R. SAMÚELSSON  
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

Landmark leiðir þig heim!
Sími 512 4900 

landmark.is

Helga Snorradóttir
Skjalavinnsla

Nadia Katrín
Sölufulltrúi

Sími 692 5002

 Benedikt
Ólafsson

Aðstoðarmaður 
fasteignasala
Sími 661 7788

Magnús  
Einarsson

Löggiltur  
fasteignasali

Sími 897 8266

Sigurður  
Samúelsson

Löggiltur 
 fasteignasali
Sími 896 2312

Sveinn  
Eyland
Löggiltur  

fasteignasali
Sími 690 0820

Kristján  
Ólafsson

Hrl.
Löggiltur  

fasteignasali

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Eggert  
Maríuson

Aðstoðarmaður 
fasteignasala
Sími 690 1472

Guðrún Diljá  
Lúðvíksdóttir

skjalagerð

 LAUGAVEGUR / HVERFISGATA  - 101 RVK.
- Virkilega gott 142,2 fm. 5-6 herbergja raðhús.  
- Frábærlega staðsett bakhús við Laugaveg, en eignin er skráð á Hverfisgötu 56. Stórar suðursvalir.  
- 3 rúmgóð svefnherbergi og möguleiki á að bæta við einu við.

V. 59,9 millj.

BRENNUBYGGÐ – 311 BORGARBYGGÐ
Sumarhús við Brennubyggð í Borgarbyggð.  Um er að ræða 79,4 fm sumarhús ásamt steyptum 
skriðkjallara þar sem inntök hússins eru.  4 svefnherbergi og rúmgóð stofa með stórri verönd.  
Frábær staðsetning innst í hverfinu.  Vandaðar innréttingar og gólfefni.  Hitaveita.

V. 17,9 millj. 

BREIÐAVÍK 11  -  112 RVK.
- Einstaklega fallega 122,7 fm. 4-5 herbergja endaíbúð ásamt 21,3 fm. bílskúr samtals 144 fm.  
- 3 rúmgóð svefnherbergi.  Þvottahús innan íbúðar.  
- Stutt í skóla og alla þjónsutu.  Stórar suðursvalir.  Laus fljótlega.

V. 41,9 millj.

ÁSAKÓR 14 – 203 KÓP
- Björt og falleg 4-5 herbergja íbúð á útsýnisstað í Kópavoginum.  Alls 174,7 fm.
- Tvöfaldur bílskúr og 2 bílastæði framan við  
 bílskúrinn í bílageymslu.
- Frábært fjölskylduhverfi.  Fallegar gönguleiðir.   
 Útsýni yfir golfvöll GKG.

V. 54,9 millj

KLEPPSVEGUR 118 – 104 RVK
OPIÐ HÚS FIMMTUDAGINN 25. ÁGÚST KL. 17:00 – 17:30
- Útsýnisíbúð á á 8. og efstu hæð í lyftuhúsi, miðvsvæðis í Reykjavík
- 3. til 4ra herbergja íbúð með nýlegum gólfefnum og eldhúsinnréttingu

V. 33,5 millj

OPIÐ HÚS

ENNISHVARF 15 B, 203 KÓPAVOGUR
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 22. ÁGÚST KL. 17:30 - 18:00  
- Einstaklega fallega og vel skipulagða 4 herbergja endaíbúð á jarðhæð  
 í fjórbýli í fjölskylduvænu hverfi. 
- Íbúðin er 114,6 fm og bílskúr 31,2 fm. Útgengt er á stóra sérverönd frá stofu. 
- Sérlega vandaðar innréttingar og gólfefni eru í íbúðinni. 3 rúmgóð svefnherbergi.
- Eignin er klædd að utan og allur frágangur  
 er til fyrirmyndar.
V.  49,9 millj.

BÓKIÐ SKOÐUN

LINDA- OG SALAHVERFI KÓPAVOGS !
Óska eftir 4- 5 herbergja íbúð með sérinngangi í Linda- og Salahverfi Kópavogs
með möguleg skipti í huga við sérbýli í sömu hverfum.

HJALLABRAUT 13 -  220 HFJ.
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 22. ÁGÚST KL. 16:30 - 17:00, 
Virkilega falleg 115,8 fm. 4-5 herbergja íbúð á 3. hæð ( efstuhæð ).  
Stórar suðursvalir með frábæru útsýni.  Vandaðar innréttingar og gólfefni.  
Þvottahús innan íbúðar.  Stutt í alla þjónstu og skóla.  Eignin er klædd að utan.

V. 34,5 millj. Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN  
sölustjóri. Sími 770 0309

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN  
sölustjóri. Sími 770 0309

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN  
sölustjóri. Sími 770 0309

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN  
sölustjóri. Sími 770 0309

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN  
sölustjóri. Sími 770 0309

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS



.

Ljósvallagata 8

Verð : 49,5 millj.

OPIÐ HÚS
laugardaginn 20.ágúst kl.13:00-13:45

Falleg og björt 100 fm 4ra herbergja 

Eldhús og gólfefni hefur verið endurnýjað 

Fallegt útsýni og björt eign 

Efsta hæð 

.

Hamrahlíð 21

Verð : 36,9 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 22.ágúst kl.17:30-18:00

Falleg og vel skipulögð íbúð á 1. hæð í góðu 

húsi við Hamrahlíð 80 fm 3ja herbergja 

Góð staðsetning þar sem stutt er í skóla 

og alla helstu þjónustu 

.

Nesvegur 45

Verð : 28,9 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 22.ágúst kl.18:30-19:00

Mikið endurnýjuð og lítið niðugrafin íbúð í 

kjallara við Nesveg 45 63,2 fm 2ja herbergja 

Endurnýjað eldhúsog endurnýjað bað 

Góð staðsetning í vesturbænum þar sem 

stutt er í alla helstu þjónustu

.

Álfheimar 36 

Verð : 36,9 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 21.ágúst kl.13:00-13:30

Falleg 3-4ra herbergja endaíbúð á 2 hæð 

Tvö svefnherbergi, tvískipt stofa 107 fm með 

sérgeymslu Þvottavél innan íbúðar 

Húsið mikið endurnýjað að innan sem utan

.

Austurbrún 4

Verð : 25,9 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 21.ágúst kl.14:00-14:30

48 fm íbúð á 8 hæð með frábæru útsýni 

Íbúðin er töluvert endurnýjuð 

Hús nýlega málað 

Húsvörður 

Tengi f þvottavél innan íbúðar 

Laus strax

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Sumarhús að stærðinni 62,6 fm

Tvö svefnherbergi,

Heitur pottur

Baðherbergi með sturtuklefa

Reykjaból - Flúðir

Verð : 19,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Glæsilegt 278 fm endaraðhús 

Óskert sjávarútsýni 

5 svefnherbergi 

Frábært skipulag 

Eign í sérflokki

Bakkavör 2

Verð :110,0 millj.
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 822 2307

Glæsilegt 246,7 fm parhús á einni hæð 

Frábært útsýni yfir Elliðavatn og nágrenni 

Húsið stendur innst í botnlanga við opið svæði 

Mikil nálægð við síbreytilega nátturu Elliðavatns 

Heiðaþing

Verð : 73,5 millj.
Ásgrímur Ásmundsson löggiltur fasteignasali  s. 865 4120

Bókaðu skoðun: 

Davíð 697 3080 aðstm. fast.

Vel skipulögð íbúð í góðu húsi 
við Lómasali 8 í Kópavogi 
121 fm 4ra herbergja 
Stæði í bílageymslu 
Góðar svalir með útsýni 
Laus til afhendingar 

 Lómasalir 8

Verð : 43,5 millj.
Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 899 5856

Nánari upplýsingar veitir: 

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

.

Holtsgata 19 
2.hæð

Verð : 38,2 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 22.ágúst kl.17:00-17:30

92,3 fm íbúð á 2. hæð 

Svalir til suðurs 

3ja herbergja íbúð

.

Fróðaþing 48

Verð : 96,0 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 22.ágúst kl.17:00-17:30

Glæsilegt einbýlishús á einni hæð. 
Stærð 246,3 fm. Falleg staðsetning á endalóð í 
botnlanga. Sunnanmegin í götu og er útsýni til 
Elliðavatns hið fegursta. 
Vandað hefur verið til hönnunar, efnisvals og 
vinnu, utan sem innan 
Húsið er innréttað að innan í "barokk" stíl 
Viðhaldslítið hús, granít og harðviður maghony

Bókaðu skoðun:

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

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

.

Perlukór 1C 
2.hæð

Verð : 43,2 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 22.ágúst kl.17:00-17:30

Glæsileg 4ra herb íbúð á jarðhæð 115 fm 

að stærð með sérgeymslu 

Stæði í lokaðri bílgeymslu 

Vandaðar innréttingar í öllum rýmum 

Útgengt á sólpall frá stofu
Nánari upplýsingar veitir:  

Jón Rafn Valdimarsson, lögg. fasteignasali
jon@miklaborg.is sími: 695 5520

Mjög fallegt 174,5 fm parhús með innbyggðum 

28,6 fm bílskúr Húsið er á tveimur hæðum 

með tvennum svölum, aðrar er mjög stórar 

4 svefnherbergi 2 baðherbergi 

Eignin er laus

Fagrihjalli

Verð : 55,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Mjög falleg og vel skipulögð 78,8fm 3 

herbergja íbúð í kjallara í góðu þríbýlishúsi 

Húsið hefur verið steinað upp á nýtt og lítur 

mjög vel út 

Langholtsvegur

Verð : 33,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Vel staðsett í litlu fjölbýlis er mjög falleg og vel 
skipulögð 209,4 fm 5-6 herbergja endaíbúð  
á efstu hæð með innbyggðum bílskúr og 
auka herbergi í kjallara 
Glæsilegt eldhús - Arin í stofu
Stórar suður svali

Fiskakvísl

Verð : 52,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

.

Furuás 25

Verð : 59,5 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 22.ágúst kl.17:00-17:30

Reisulegt tvílyft 250 fm miðju raðhús

Fallegt útsýni, rólegt umhverfi

Frábært skipulag, stór alrými

Hjónaherbergi með fataherb, 3 barnaherb

Til afhendingar við kaupsamning

Tilbúið til innréttingar

Snyrtileg og rúmgóð 85 fm, 3ja herb endaíbúð 

Lítið fjölbýli á eftirsóttum stað í Breiðholtinu 

Björt stofa með yfirbyggðar svalir 

Rúmgott eldhús, og tvö svefnherbergi 

Baðherb. er snyrtilegt með tengi fyrir þvottavél 

Spóahólar 8

Verð : 27,5 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Atli S. 899 1178 aðstm. fast.

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 

Þinghólsbraut 6

Verð : 75,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Atli S. 899 1178 aðstm. fast.

Sæbraut 5

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Tæplega 400 fm einbýli 

á sjávarlóð 

Stórbrotið útsýni 

Stórar stofur 

Falleg hönnun

Tilboð óskast

60 fm bústaður - 3 svefnherbergi

Rúmur hektari, leigulóð

Kjarri vaxin lóð

Snæfoksstaðir

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

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Nánari upplýsingar veitir:  

Jón Rafn Valdimarsson, lögg. fasteignasali
jon@miklaborg.is sími: 695 5520

Nánari upplýsingar veitir:  

Jón Rafn Valdimarsson, lögg. fasteignasali
jon@miklaborg.is sími: 695 5520

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Bókaðu skoðun:

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

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

.

Skógarsel 43

Verð : 54,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 23.ágúst kl.17:00-17:30

137,5 fm íbúð á 3ju hæð í lyftuhúsi 

Vönduð og falleg íbúð 

Svalir til suðvesturs 

Stæði í bílakjallara fylgir 

Bókaðu skoðun:

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

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

.

Árakur 20

Verð : 81,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 23.ágúst kl.12:00-12:30

232 fm endaraðhús í Akrahverfinu 

4-5 svefnherbergi, vönduð gólfefni 

Hiti í gólfi

Tvennar svalir 

Stutt í skóla og þjónustu 

Bókaðu skoðun:

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

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

- með þér alla leið -- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  - með þér alla leið -  MIKLABORG 569 7000 www.miklaborg.is MIKLABORG

MIKLABORG 569 7000 MIKLABORGwww.miklaborg.is

Lágmúla 4  108 Reykjavík  www.miklaborg.is

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



.

Ljósvallagata 8

Verð : 49,5 millj.

OPIÐ HÚS
laugardaginn 20.ágúst kl.13:00-13:45

Falleg og björt 100 fm 4ra herbergja 

Eldhús og gólfefni hefur verið endurnýjað 

Fallegt útsýni og björt eign 

Efsta hæð 

.

Hamrahlíð 21

Verð : 36,9 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 22.ágúst kl.17:30-18:00

Falleg og vel skipulögð íbúð á 1. hæð í góðu 

húsi við Hamrahlíð 80 fm 3ja herbergja 

Góð staðsetning þar sem stutt er í skóla 

og alla helstu þjónustu 

.

Nesvegur 45

Verð : 28,9 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 22.ágúst kl.18:30-19:00

Mikið endurnýjuð og lítið niðugrafin íbúð í 

kjallara við Nesveg 45 63,2 fm 2ja herbergja 

Endurnýjað eldhúsog endurnýjað bað 

Góð staðsetning í vesturbænum þar sem 

stutt er í alla helstu þjónustu

.

Álfheimar 36 

Verð : 36,9 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 21.ágúst kl.13:00-13:30

Falleg 3-4ra herbergja endaíbúð á 2 hæð 

Tvö svefnherbergi, tvískipt stofa 107 fm með 

sérgeymslu Þvottavél innan íbúðar 

Húsið mikið endurnýjað að innan sem utan

.

Austurbrún 4

Verð : 25,9 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 21.ágúst kl.14:00-14:30

48 fm íbúð á 8 hæð með frábæru útsýni 

Íbúðin er töluvert endurnýjuð 

Hús nýlega málað 

Húsvörður 

Tengi f þvottavél innan íbúðar 

Laus strax

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Sumarhús að stærðinni 62,6 fm

Tvö svefnherbergi,

Heitur pottur

Baðherbergi með sturtuklefa

Reykjaból - Flúðir

Verð : 19,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Glæsilegt 278 fm endaraðhús 

Óskert sjávarútsýni 

5 svefnherbergi 

Frábært skipulag 

Eign í sérflokki

Bakkavör 2

Verð :110,0 millj.
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 822 2307

Glæsilegt 246,7 fm parhús á einni hæð 

Frábært útsýni yfir Elliðavatn og nágrenni 

Húsið stendur innst í botnlanga við opið svæði 

Mikil nálægð við síbreytilega nátturu Elliðavatns 

Heiðaþing

Verð : 73,5 millj.
Ásgrímur Ásmundsson löggiltur fasteignasali  s. 865 4120

Bókaðu skoðun: 

Davíð 697 3080 aðstm. fast.

Vel skipulögð íbúð í góðu húsi 
við Lómasali 8 í Kópavogi 
121 fm 4ra herbergja 
Stæði í bílageymslu 
Góðar svalir með útsýni 
Laus til afhendingar 

 Lómasalir 8

Verð : 43,5 millj.
Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 899 5856

Nánari upplýsingar veitir: 

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

.

Holtsgata 19 
2.hæð

Verð : 38,2 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 22.ágúst kl.17:00-17:30

92,3 fm íbúð á 2. hæð 

Svalir til suðurs 

3ja herbergja íbúð

.

Fróðaþing 48

Verð : 96,0 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 22.ágúst kl.17:00-17:30

Glæsilegt einbýlishús á einni hæð. 
Stærð 246,3 fm. Falleg staðsetning á endalóð í 
botnlanga. Sunnanmegin í götu og er útsýni til 
Elliðavatns hið fegursta. 
Vandað hefur verið til hönnunar, efnisvals og 
vinnu, utan sem innan 
Húsið er innréttað að innan í "barokk" stíl 
Viðhaldslítið hús, granít og harðviður maghony

Bókaðu skoðun:

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

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

.

Perlukór 1C 
2.hæð

Verð : 43,2 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 22.ágúst kl.17:00-17:30

Glæsileg 4ra herb íbúð á jarðhæð 115 fm 

að stærð með sérgeymslu 

Stæði í lokaðri bílgeymslu 

Vandaðar innréttingar í öllum rýmum 

Útgengt á sólpall frá stofu
Nánari upplýsingar veitir:  

Jón Rafn Valdimarsson, lögg. fasteignasali
jon@miklaborg.is sími: 695 5520

Mjög fallegt 174,5 fm parhús með innbyggðum 

28,6 fm bílskúr Húsið er á tveimur hæðum 

með tvennum svölum, aðrar er mjög stórar 

4 svefnherbergi 2 baðherbergi 

Eignin er laus

Fagrihjalli

Verð : 55,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Mjög falleg og vel skipulögð 78,8fm 3 

herbergja íbúð í kjallara í góðu þríbýlishúsi 

Húsið hefur verið steinað upp á nýtt og lítur 

mjög vel út 

Langholtsvegur

Verð : 33,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Vel staðsett í litlu fjölbýlis er mjög falleg og vel 
skipulögð 209,4 fm 5-6 herbergja endaíbúð  
á efstu hæð með innbyggðum bílskúr og 
auka herbergi í kjallara 
Glæsilegt eldhús - Arin í stofu
Stórar suður svali

Fiskakvísl

Verð : 52,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

.

Furuás 25

Verð : 59,5 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 22.ágúst kl.17:00-17:30

Reisulegt tvílyft 250 fm miðju raðhús

Fallegt útsýni, rólegt umhverfi

Frábært skipulag, stór alrými

Hjónaherbergi með fataherb, 3 barnaherb

Til afhendingar við kaupsamning

Tilbúið til innréttingar

Snyrtileg og rúmgóð 85 fm, 3ja herb endaíbúð 

Lítið fjölbýli á eftirsóttum stað í Breiðholtinu 

Björt stofa með yfirbyggðar svalir 

Rúmgott eldhús, og tvö svefnherbergi 

Baðherb. er snyrtilegt með tengi fyrir þvottavél 

Spóahólar 8

Verð : 27,5 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Atli S. 899 1178 aðstm. fast.

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 

Þinghólsbraut 6

Verð : 75,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Atli S. 899 1178 aðstm. fast.

Sæbraut 5

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Tæplega 400 fm einbýli 

á sjávarlóð 

Stórbrotið útsýni 

Stórar stofur 

Falleg hönnun

Tilboð óskast

60 fm bústaður - 3 svefnherbergi

Rúmur hektari, leigulóð

Kjarri vaxin lóð

Snæfoksstaðir

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

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Nánari upplýsingar veitir:  

Jón Rafn Valdimarsson, lögg. fasteignasali
jon@miklaborg.is sími: 695 5520

Nánari upplýsingar veitir:  

Jón Rafn Valdimarsson, lögg. fasteignasali
jon@miklaborg.is sími: 695 5520

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Bókaðu skoðun:

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

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

.

Skógarsel 43

Verð : 54,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 23.ágúst kl.17:00-17:30

137,5 fm íbúð á 3ju hæð í lyftuhúsi 

Vönduð og falleg íbúð 

Svalir til suðvesturs 

Stæði í bílakjallara fylgir 

Bókaðu skoðun:

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

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

.

Árakur 20

Verð : 81,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 23.ágúst kl.12:00-12:30

232 fm endaraðhús í Akrahverfinu 

4-5 svefnherbergi, vönduð gólfefni 

Hiti í gólfi

Tvennar svalir 

Stutt í skóla og þjónustu 

Bókaðu skoðun:

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

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

- með þér alla leið -- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  - með þér alla leið -  MIKLABORG 569 7000 www.miklaborg.is MIKLABORG

MIKLABORG 569 7000 MIKLABORGwww.miklaborg.is

Lágmúla 4  108 Reykjavík  www.miklaborg.is

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
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Magnús Emilsson löggildur fasteignasali.

Stofnað  
1983

Vandað nýbyggt einbýlishús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr, samtals skráð 262 fm. 
Glæsileg arkitekta hönnun, aukin lofthæð í öllu húsinu, fjögur góð svefnherbergi, tvö baðher-
bergi, glæsileg stofa með útsýni og rúmgott eldhús. Eignin er fullbúin að utan og tilbúin undir 
tréverk að innan eða lengra komin eftir nánari samkomulagi. Vönduð vinnubrögð þar sem hvergi 
hefur verið til sparað. Eignin er til afhendingar strax. Allar frekari upplýsingar veitir Hilmar Þór 
Bryde hjá Hraunhamri fasteignasölu í síma 892-9694.

Ennishvarf 27 Kópavogi - Glæsilegt nýtt einbýli

Til sölu er 1044 fm atvinnuhúsnæði við Fiskislóð 49-51. Byggingaréttar fylgir eigninni. Um 
er að ræða stálgrindahús sem skiptist í sal, verkstæðisrými með lager og geymslum, snyrt-
ingar, sturtur með fataskápum, skrifstofur, kaffistofu og stóran sal á efri hæð. Gert er ráð 
fyrir byggingarétti fyrir sambærilegt hús á lóðinni. Verð: 176 millj.

Nánari upplýsingar veitir Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali, sverrir@eignamidlun.is

ATVINNUHÚSNÆÐI VIÐ FISKISLÓÐ 49-51

Sala fasteigna frá

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

Sala fasteigna frá

588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík
Magnea S. 
Sverrisdóttir, MBA,
lögg. fasteignasali 

viðskiptafræðingur,
lögg. fasteignasali 

Sala fasteigna frá

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

Guðlaugur I. 
Guðlaugsson, 
lögg. fasteignasali 

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

 
Ásdís H. 
Júlíusdóttir,
ritari

Reynir Björnsson,
hagfræðingur,
lögg. fasteignasali 

   
Brynja Björg 
Halldórsdóttir,
hdl., löggiltur 
fasteignasali

Til sölu 161,4 fm skrifstofuhæð á horni Skólavörðustígs og Týsgötu. Skrifstofuhæðin er á 2. 
hæð hússins og skiptist í gang, opið skrifstofurými, kaffistofu, snyrtingu, fundarherbergi, 
geymsluherbergi og fjórar skrifstofur. Góð lofthæð. Gengið er inn í sameiginlegt stigahús 
frá Týsgötu en húsið stendur á horni Týsgötu og Skólavörðustígs. Verð 53,2 millj.
Nánari upplýsingar veitir Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali, sverrir@eignamidlun.is

Til sölu er 109,4 fm verslunarpláss á götuhæð auk 35 fm geymslurýmis (í kjallara) í húsi 
á horni Skólavörðustígs og Týsgötu. Stórir sýningargluggar, bæði við Skólavörðustíg og 
Týsgötu. Góð lofthæð. Eign á eftirsóttum stað í Miðborginni. Verð: tilboð.
Nánari upplýsingar veitir Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali, sverrir@eignamidlun.is

SKRIFSTOFUHÆÐ VIÐ SKÓLAVÖRÐUSTÍG OG TÝSGÖTU 

VERSLUNARPLÁSS Í HORNHÚSI VIÐ SKÓLAVÖRÐUSTÍG 

Sala fasteigna frá

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

Sala fasteigna frá

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

Valhöll fasteignasala 
Síðumúla 27 

Sími: 588-4477

HÓLAVALLAGATA 13 – VIÐ LANDAKOTSTÚN

Opið hús sunnudaginn 21. ágúst milli kl. 14:00-15:00  
Glæsileg 180 fm. efri hæð ásamt 20 fm. bílskúr í virðulegu steinhúsi í rólegu og fallegu umhverfi við Landakotstún. 
Húsið teiknaði Hörður Bjarnason fyrrv. húsameistari ríkisins. Lofthæð er 2,75 m. Útsýni er til allra átta. Tvennar 
svalir. Glæsilegar og bjartar stofur. Íbúðin er mikið endurnýjuð að innan. Parket á gólfum. Sér hjónasvíta með 
baðherbergi og svölum. Eldhús, baðherbergi og snyrtingar endurnýjuð. Tvö baðherbergi eru á hæðinni. Í kjallara 
er 16 fm. bjart herbergi með lítilli eldhúsaðstöðu og aðgangi að snyrtingu. Það sem einkennir eignina er mikil 
lofthæð, öll rými sérlega rúmgóð og fallegt útsýni. Endurnýjað rafmagn og skólplögn. Garðurinn nýlega stand
settur og viðhaldsléttur. Þak nýlega málað.  
Glæsileg eign á rólegum stað í aðlaðandi umhverfi og aðeins í um 5 mínútna göngufæri við miðbæinn. 

Bárður 
Tryggvason, 
sölustjóri  
s: 896-5221

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

Verð kr. 89,9 millj. 

OPIÐ HÚS

www.hagvangur.is
Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi

Ertu að leita að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

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


