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Fjármála- og efnahagsráðuneytið

Lögfræðingur

 Capacent — leiðir til árangurs

Ráðuneytið hefur frumkvæði, 
fagmennsku og árangur að 
leiðarljósi í starfsemi sinni.  
 
Laun eru samkvæmt 
kjarasamningi Félags 
háskólamenntaðra 
starfsmanna Stjórnarráðsins.  
 
Umsóknir geta gilt í 6 mánuði 
frá því að umsóknarfrestur 
rennur út, sbr. 2. gr. reglna nr. 
464/1996, um auglýsingar á 
lausum störfum með síðari 
breytingum. 
 
Áhugasamir einstaklingar eru 
hvattir til að sækja um.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/3558 

Menntunar- og hæfniskröfur
Embættis- eða meistarapróf í lögum.
Þekking á opinberri stjórnsýslu.
Reynsla á sviði fjármálamarkaða er æskileg og þekking á 
sviði hagfræði eða viðskiptafræði er kostur.
Gagnrýnin og lausnamiðuð hugsun.
Mjög gott vald á íslensku í ræðu og riti er skilyrði.
Góð enskukunnátta er nauðsynleg og vald á einu 
Norðurlandamáli er kostur.
Góð samskiptahæfni, frumkvæði og sjálfstæði í 
vinnubrögðum auk hæfileika til að taka virkan þátt í 
teymisvinnu.
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Umsóknarfrestur

12. september 

Helstu verkefni
Vinna við undirbúning nýrrar löggjafar á fjármálamarkaði, 
m.a. innleiðing á Evrópulöggjöf.
Ritun lagafrumvarpa og reglugerða.
Samskipti við Alþingi vegna þingmála, bæði lagafrumvarpa 
og fyrirspurna.
Ýmis nefndarstörf og þátttaka í starfshópum á verkefnasviði 
skrifstofunnar.
Samskipti við helstu stofnanir á fjármálamarkaði og 
hagsmunaaðila.
Samskipti við þær stofnanir sem hafa hlutverki að gegna 
vegna innleiðingar á Evrópulöggjöf m.a. EFTA, ESA og 
framkvæmdarstjórn ESB. 
Samskipti við alþjóðastofnanir, einkum AGS og OECD.

Fjármála- og efnahagsráðuneytið auglýsir eftir lögfræðingi á skrifstofu efnahagsmála og fjármálamarkaðar. Störf 
lögfræðingsins varða einkum undirbúning nýrrar löggjafar á fjármálamarkaði, meðal annars vátryggingarmála. 
Í boði er áhugavert starf á krefjandi og skemmtilegum vinnustað.  
Á skrifstofu efnahagsmála og fjármálamarkaðar starfa 12 starfsmenn en í ráðuneytinu eru alls um 85 starfsmenn.
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Langar þig til að verða

Sviðsstjóri áhættustýringar

 Capacent — leiðir til árangurs

Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda 
er lífeyrissjóður ætlaður öllum 
launþegum og sjálfstætt 
starfandi einstaklingum sem 
eiga ekki sjálfsagða aðild að 
öðrum lífeyrissjóðum. Hann 
getur því verið góður kostur 
fyrir ýmsa aðila sem þurfa að 
velja sér lífeyrissjóð. Sjóðurinn 
byggir á samtryggingu og 
séreign. Hann er sjálfstæður 
lífeyrissjóður sem ekki starfar í 
tengslum við stéttarfélag.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/3561 

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf sem nýtist í starfi, til dæmis á sviði verk-, 
viðskipta-, hag-, eðlis- eða jarðeðlisfræði.
Próf í verðbréfaviðskiptum er kostur.
Reynsla af sambærilegu starfi er kostur en ekki skilyrði.
Gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti er nauðsynleg. 
Góð kunnátta í upplýsingatækni og hagnýtingu hennar.
Leiðtogahæfileikar og góð samskiptafærni.
Gagnrýnin og lausnamiðuð hugsun. 
Frumkvæði og geta til að starfa undir álagi.
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Umsóknarfrestur

6. september 

Helstu verkefni
Mótun og ábyrgð á áhættustefnu í samráði við 
framkvæmdastjóra.
Eftirlit með áhættu sjóðsins.
Áhættumat og greiningar.
Umsjón með innra eftirliti.
Viðhald og þróun á áhættustýringakerfum sem og gerð 
verkferla.
Greining og áhættumat fjárfestinga.
Samskipti, skýrslugerð og miðlun upplýsinga til stjórnenda 
og eftirlitsaðila.
Önnur verkefni í samráði við framkvæmdastjóra.

Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda óskar eftir að ráða í starf sviðsstjóra áhættustýringar. 

Fossaleynir 17 (Grafarvogi), 112 Reykjavík 
www.studlar.is mru@studlar.is

Starfsmaður á lokaða deild Stuðla 

Vilt þú taka þátt í krefjandi og spennandi starfi með ung-
lingum? Um er að ræða 100% starf í vaktavinnu, aðallega á 
lokaðri deild en einnig á meðferðardeild Stuðla.

Starfsvið
Á lokaðri deild felst starfið m.a. í:
• Umönnun og gæslu ungmenna
• Einstaklingsbundnum stuðningi við unglinga á deildinni
• Fylgja eftir því verklagi sem á deildinni er ásamt  
 skráningu upplýsinga 

og á meðferðardeild, eftir því sem við á:
• meðferðarvinnu og daglegum samskiptum, við unglinga
• samskiptum við foreldra
• vinnu að tómstundastarfi með unglingum
• einstaklingsbundnum stuðningi við unglingana í meðferð í  
 samvinnu við deildarstjóra, og sálfræðinga.

Persónulegir eiginleikar
Lögð er áhersla á persónulega eiginleika, svo sem góða 
samskiptahæfni, sveigjanleika, jákvætt viðhorf til skjól-
stæðinga, stundvísi, áhuga á meðferðarstörfum og skipulögð 
vinnubrögð.

Hæfnikröfur
• Reynsla og/eða menntun sem að mati forstöðumanns nýtist  
 í starfi, t.d. í meðferðar-, tómstunda- eða íþróttastarfi.
• Áhugi á að vinna með unglingum 
• Umsækjendur þurfa að geta tileinkað sér þá meðferðar - 
 nálgun og verklagsreglur sem unnið er eftir á Stuðlum.
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfstætt og í teymi.

Nánari upplýsingar um starfið veitir deildarstjóri Neyðar-
vistunar, Böðvar Björnsson. Einnig er hægt að fá upplýsingar 
hjá Funa Sigurðssyni, forstöðumanni Stuðla, í síma 530 8800

Með umsóknum skulu fylgja upplýsingar um menntun og fyrri 
störf. Við úrvinnslu umsókna um störfin gildir mat forstöðu-
manns Stuðla á hæfni og eiginleikum umsækjanda.  
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi SFR og ríkisins. 

Umsóknarfrestur er til 11. sept nk. og þarf umsækjandi helst 
að geta hafið störf sem fyrst. Öllum umsóknum verður svarað 
þegar ráðning hefur verið ákveðin.

Umsóknir berast til Barnaverndarstofu, Borgartúni 21, 105 
Reykjavík eigi síðar en 11. september 2016.
Auglýsingin gildir í 6 mánuði

Langar þig til að verða

Sviðsstjóri áhættustýringar

 Capacent — leiðir til árangurs

Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda 
er lífeyrissjóður ætlaður öllum 
launþegum og sjálfstætt 
starfandi einstaklingum sem 
eiga ekki sjálfsagða aðild að 
öðrum lífeyrissjóðum. Hann 
getur því verið góður kostur 
fyrir ýmsa aðila sem þurfa að 
velja sér lífeyrissjóð. Sjóðurinn 
byggir á samtryggingu og 
séreign. Hann er sjálfstæður 
lífeyrissjóður sem ekki starfar í 
tengslum við stéttarfélag.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/3561 

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf sem nýtist í starfi, til dæmis á sviði verk-, 
viðskipta-, hag-, eðlis- eða jarðeðlisfræði.
Próf í verðbréfaviðskiptum er kostur.
Reynsla af sambærilegu starfi er kostur en ekki skilyrði.
Gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti er nauðsynleg. 
Góð kunnátta í upplýsingatækni og hagnýtingu hennar.
Leiðtogahæfileikar og góð samskiptafærni.
Gagnrýnin og lausnamiðuð hugsun. 
Frumkvæði og geta til að starfa undir álagi.
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Umsóknarfrestur

6. september 

Helstu verkefni
Mótun og ábyrgð á áhættustefnu í samráði við 
framkvæmdastjóra.
Eftirlit með áhættu sjóðsins.
Áhættumat og greiningar.
Umsjón með innra eftirliti.
Viðhald og þróun á áhættustýringakerfum sem og gerð 
verkferla.
Greining og áhættumat fjárfestinga.
Samskipti, skýrslugerð og miðlun upplýsinga til stjórnenda 
og eftirlitsaðila.
Önnur verkefni í samráði við framkvæmdastjóra.

Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda óskar eftir að ráða í starf sviðsstjóra áhættustýringar. 

Ný og glæsileg Nettó verslun opnar í Hafnarfirði og því 
óskum við eftir starfsfólki. Í boði er bæði fullt starf og 
vinna eftir hádegi. Reynsla af verslunarstörfum kostur.

Umsóknir sendist á:  
hafnarfjordur@urval.is 
Umsóknarfrestur er til 4. sept.

Nánari upplýsingar veitir:  
Jónatan Eggertsson, verslunarstjóri 
í síma 861 7771.

NETTÓ HAFNARFIRÐI
ÓSKAR EFTIR STARFSFÓLKI

NÝ VERSLUN

VERKEFNASTJÓRI
Trix leitar að verkefnastjóra í fullt starf 
til að sinna fjölbreyttum verkefnum  
á sviði vöruframleiðslu.

  Hæfniskröfur:
  
  Háskólamenntun sem nýtist í  
  starfi, s.s. á sviði viðskiptafræði  
  eða verkfræði
  Reynsla af sölumálum og þjónustu  
  við viðskiptavini er kostur
  Reynsla af verkefnastjórnun  
  er kostur
  Kunnátta á Excel er nauðsynleg
  Reynsla í notkun bókhalds kerfa  
  er kostur
  Mjög góð enskukunnátta   
  nauðsynleg

Umsóknir skal senda á atvinna@trix.is fyrir 3. september nk.

Trix vöruþróun ehf. | Fiskislóð 31 | 101 Reykjavík | Sími 519 6990 

  Starfssvið: 

  Þjónusta við viðskiptavini
  Markaðssetning á þjónustu     
  fyrirtækisins
  Umsjón með framleiðslu     
  hönnunar- og markaðsvara
  Hugmyndavinna og samskipti 
  við hönnuði
  Samskipti við alþjóðlega       
  framleiðendur 
  Umsjón með flutningi og   
  afhendingu vara

Við leitum að jákvæðum, metnaðar fullum 
og úrræða góðum eintaklingi, sem hefur 
gott auga fyrir fallegri hönnun og áhuga 
á að vinna við krefjandi og skapandi 
verkefni í vaxandi fyrirtæki. Nauðsynlegt 
er að viðkomandi sé nákvæmur, með 
frábæra skipulagshæfileika, sé góður  
í mannlegum samskiptum og njóti þess  
að starfa sjálfstætt.

Trix vöruþróun ehf. sérhæfir sig í hönnun og framleiðslu á 
vönduðum auglýsinga- og gjafavörum fyrir íslensk fyrirtæki og 
hönnuði. Trix vöruþróun ehf. var stofnað árið 2015 og er í eigu 
hönnunarfyrirtækisins Tulipop.



Við bjóðum upp á rafmagnaða framtíð

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

Umsóknarfrestur starfa er til og með 11. september 2016.
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um á heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is. Umsóknum þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og 
kynningar bréf 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.

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.

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Stýring og vöktun raforkukerfisins
• Aðgerðastjórnun og áætlanagerð um rekstur flutningskerfisins
• Hönnun og endurbætur á verkferlum
• Kerfisgreiningar, úrvinnsla gagna og skýrslugerð
• Eftirlit með öryggiskröfum Landsnets
• Þátttaka í rekstri reglunaraflsmarkaðar

Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun á sviði rafmagnsverkfræði eða tæknifræði, sérhæfing á 

raforkusviði er æskileg
• Hæfni til að vinna undir álagi
• Hæfni í samskiptum og samvinnu
• Skipulögð og öguð vinnubrögð
• Hæfni til að taka ákvarðanir óhindrað
• Sjálfstæði í vinnubrögðum og staðfesta við úrvinnslu verkefna

Sérfræðingur í stjórnstöð
Við leitum að ábyrgum sérfræðingi í stjórnstöð á kerfisstjórnunarsviði. Stjórnstöð Landsnets er miðstöð fyrir stýringu 
og samhæfingu raforkukerfisins alls. Þar fer fram rauntímastýring ásamt samhæfingu viðhaldsaðgerða og viðbragða 
í truflanarekstri. Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi starf sem felur í sér kerfisstjórnun auk annarra verkefna sem 
tengjast rauntímastýringu og áætlanagerð. Starfið er unnið á dag- og næturvöktum.

Starfssvið- og ábyrgðarsvið
• Rekstur og viðhald á tengivirkjum (há- og lágspennu búnaði), 

háspennulínum og háspennustrengjum
• Þátttaka í vinnu við endurnýjun og nýbyggingar flutningsvirkja
• Þátttaka í gerð viðbragðsáætlana og bakvöktum 

Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun í rafiðnfræði, sveinspróf í rafvirkjun eða rafvirkjanemi
• Sjálfstæði og skipulag í vinnubrögðum
• Reynsla af miðlun upplýsinga í töluðu og rituðu máli og hæfileiki 

til að setja fram efni á skýran hátt
• Meirapróf og vinnuvélaréttindi eru kostir

Rafiðnaðarmaður á Egilsstöðum
Við leitum að rafiðnaðarmanni til starfa hjá Netþjónustu á framkvæmda- og rekstrarsviði Landsnets við rekstur og 
viðhald á flutningskerfinu. Um er að ræða fjölbreytt starf hjá starfsstöð fyrirtækisins á Egilsstöðum við að tryggja 
örugga afhendingu rafmagns á Íslandi. Starfsvettvangur er um allt land. Starfið krefst frumkvæðis og áhuga á 
raforkumálum. Rík áhersla er lögð á öryggis-, heilsu- og umhverfismál.

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Umsjón með verðfyrirspurnum, útboðum, samskiptum við 

birgja og eftirfylgni með þessum verkefnum
• Skipulagning aðfangakeðju
• Umsjón með rafrænu útboðskerfi Landsnets
• Gerð samninga, samningsstjórnun og verðeftirlit
• Þátttaka í undirbúningi framkvæmdaútboða
• Innkaupagreiningar
• Umsjón með innkaupakerfi Landsnets

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Þekking á lagaumhverfi opinberra innkaupa er kostur
• Þekking og reynsla af innkaupum og flutningamálum er kostur
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Hæfni í samskiptum og samvinnu
• Mjög góð íslensku- og enskukunnátta
• Góð almenn tölvuþekking 

Sérfræðingur í innkaupum
Vilt þú starfa í áhugaverðu umhverfi og sinna starfi sem snertir alla þætti aðfangakeðju Landsnets? Um er að ræða 
nýtt starf á fjármálasviði sem gefur áhugasömum einstaklingi tækifæri til þess að vaxa í starfi og auka hagkvæmni í 
rekstri Landsnets. Starfið heyrir undir innkaupastjóra.



Verkefnastjóri

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Skipulagning og framkvæmd námskeiða 
• Að annast samskipti við samstarfsaðila
• Kennsla eftir samkomulagi
• Þátttaka í þróunarverkefnum

Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun og reynsla sem nýtist í starfi
• Áhugi á að vinna með fólki með ólíka reynslu
• Góð kunnátta í íslensku og ensku og hæfni til að  

tjá sig í ræðu og riti
• Kunnátta í öðrum tungumálum æskileg
• Mjög góð samskiptahæfni og þjónustulipurð
• Sjálfstæði, frumkvæði og hæfni til að vinna í hópi
• Góð tölvukunnátta

Upplýsingar veita:

Geirlaug Jóhannsdóttir 
geirlaug@hagvangur.is

Leifur Geir Hafsteinsson 
leifurgeir@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 10. sept.

Umsókn þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og 
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir hæfni í 
starfið og ástæðu umsóknar.SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Mímir – símenntun auglýsir eftir öflugum einstaklingi til að stýra námskeiðum, þróa ný verkefni og vera ábyrgur þátttakandi 
í að efla faglegt starf. Verkefnastjóri tekur þátt í samvinnu innan fyrirtækisins í samræmi við heildarstarfsemi og stefnu þess. 
Hann ber ábyrgð á að verkefni þau er hann annast séu unnin samkvæmt áætlun og markmiðum fyrirtækisins.

Mímir – símenntun er einkahlutafélag í eigu Alþýðusambands Íslands og starfar á sviði framhaldsfræðslu og starfsmenntunar. Meginmarkmið 
Mímis er að skapa tækifæri til náms fyrir fólk með stutta formlega skólagöngu og hvetja fólk á vinnumarkaði til símenntunar og starfsþróunar. 
Annað meginmarkmið er að bjóða upp á fjölbreytt námskeið í íslensku sem öðru máli, tungumálanámskeið og námskeið fyrir fatlað fólk. 
Áhersla er lögð á samstarf við atvinnulífið og þróun fjölbreyttra námstilboða.  

Mímir – símenntun starfar samkvæmt lögum um framhaldsfræðslu nr. 27/2010 og hefur viðurkenningu mennta- og menningarmálaráðuneytisins 
til þess að annast framhaldsfræðslu. Mímir – símenntun er með þjónustusamning við Fræðslumiðstöð atvinnulífsins.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Framkvæmdastjóri SA 

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Dagleg stjórnun skrifstofu
• Ábyrgð á starfsemi SA gagnvart stjórn
• Að fylgja eftir stefnu og ákvörðunum stjórnar og 

samþykktum aðalfundar
• Að stuðla að öflugum tengslum við aðildarfélög 

um allt land, styðja og samhæfa starf þeirra
• Samningagerð
• Erlend samskipti 

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun
• Reynsla af stjórnunarstörfum
• Sterk tengsl í atvinnulífinu
• Framúrskarandi samskiptahæfileikar
• Miklir forystuhæfileikar
• Góð færni í að tjá sig í ræðu og riti
• Góð tungumálakunnátta, a.m.k. enska og eitt 

Norðurlandamál 

Upplýsingar veitir:

Katrín S. Óladóttir 
katrin@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 7. september nk.

Umsókn þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og 
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir hæfni í starfið 
og ástæðu umsóknar.

Samtök atvinnulífsins óska eftir að ráða framkvæmdastjóra. Leitað er að öflugum einstaklingi til krefjandi stjórnunar- 
og leiðtogastarfa þar sem reynir á samskiptahæfni, frumkvæði, forystuhæfileika og skipulögð vinnubrögð.  

Samtök atvinnulífsins eru heildarsamtök íslensks atvinnulífs með sex aðildarsamtökum sem starfa á grunni atvinnugreina. 
Yfir 2.000 fjölbreytt fyrirtæki eiga aðild að Samtökum atvinnulífsins, allt frá sjálfstætt starfandi frumkvöðlum til stærstu 
fyrirtækja landsins. Hjá aðildarfyrirtækjum SA starfa um 70% launafólks á almennum vinnumarkaði.
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Gæðastjórnunarkerfi
Um er að ræða krefjandi starf á byggingasviði sem felur í sér umsjón 
og eftirlit með ýmsum þáttum er varða gæðastjórnunarkerfi hönnuða, 
iðnmeistara og byggingarstjóra og upplýsingagjöf vegna þeirra. Auk 
þess felur starið í sér samskipti við skoðunarstofur, umsjón með 
vátryggingamálum, auk ráðgjafar og fræðslu um reglur er varða 
gæðastjórnunarkerfi. Nánari lýsingu á starfinu er að finna á www.mvs.is.

Menntun, reynsla og hæfni: 
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Þekking og reynsla í gæðastjórnun og gæðastjórnunarkerfum er kostur
• Mjög góð almenn tölvukunnátta
• Góð íslenskukunnátta 
• Almenn þekking á vefsíðugerð er kostur
• Góð þekking á gagnagrunnum er kostur

Sækja skal um störfin rafrænt í gegnum tengil sem má finna á heimasíðu 
Mannvirkjastofnunar: www.mvs.is og í auglýsingu stofnunarinnar á www.starfatorg.is. 
Þar er einnig að finna nánari lýsingar á störfunum. 

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi 
stéttarfélags. Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um störfin. 

Umsóknarfrestur er til og með 12. september nk. 
Umsókn um starf þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein 
fyrir ástæðu umsóknar ásamt rökstuðningi fyrir hæfni viðkomandi í starfið. 

Nánari upplýsingar veitir:
Leifur Geir Hafsteinsson, leifurgeir@hagvangur.is, s. 520 4700

MANNVIRKJASTOFNUN AUGLÝSIR
Mannvirkjastofnun leitar að kröftugu starfsfólki til að taka þátt í áframhaldandi uppbyggingu stofnunarinnar. Í boði 
eru krefjandi störf hjá stofnun sem veitir starfsmönnum tækifæri til að sinna faglegri uppbyggingu í starfi með virkri 
endurmenntun og þjálfun. Góð vinnuaðstaða er í boði.

Við sækjumst sérstaklega eftir að ráða til okkar jákvætt fólk sem er lipurt í samskiptum, tekur frumkvæði að umbótum, 
sýnir sjálfstæði í starfi, drífur áfram verkefni og hefur yfir að ráða mikilli greiningarhæfni.

Mannvirkjastofnun starfar skv. lögum nr. 160/2010. Stofnunin skal tryggja 
samræmingu á byggingar- og eldvarnaeftirliti og starfsemi slökkviliða í samráði 
við viðkomandi stjórnvöld og hafa yfirumsjón með rafmagnsöryggismálum.

Markaðseftirlit byggingarvöru
Um er að ræða krefjandi starf á byggingasviði sem felur í sér 
ráðgjöf, fræðslu, skipulag og úrvinnslu með ýmsum þáttum er varða 
markaðskannanir og markaðseftirlit. Auk þess felur starfið í sér samskipti 
við innlenda og erlenda aðila sem tengjast sviðinu, auk gerðar og miðlunar 
fræðsluefnis. Nánari lýsingu á starfinu er að finna á www.mvs.is. 

Menntun, reynsla og hæfni: 
• Byggingarverkfræðingur eða byggingartæknifræðingur
• Góð almenn tölvukunnátta
• Góð íslensku og enskukunnátta og færni í einu Norðurlandamáli er kostur
• Almenn þekking á gagnagrunnum og vefsíðugerð er kostur

Visthönnun vöru og    
orkumerkingar
Um er að ræða nýtt verkefni á byggingasviði sem Mannvirkjastofnun 
hefur verið falið að sinna. Tilgangur starfsins er að stuðla að visthönnun 
vöru sem notar orku með það að markmiði að efla hönnun, framleiðslu, 
markaðssetningu og notkun á vörum sem eru umhverfisvænar, með 
minni orkunotkun og umhverfisálag að leiðarljósi. Nánari lýsingu á 
starfinu er að finna á www.mvs.is. 

Menntun, reynsla og hæfni: 
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Góð tölvukunnátta
• Þekking á gagnagrunnum, rafrænni þjónustu og vefsíðugerð er kostur
• Góð íslensku og enskukunnátta
• Færni í Norðurlandamáli er kostur
 

Sérfræðingur –     
rafmagnsverkfræðingur /   
rafmagnstæknifræðingur
Um er að ræða faglegt og krefjandi starf á rafmagnsöryggissviði sem 
felur í sér tæknilega ráðgjöf um reglur er varða rafmagnsöryggismál, 
framkvæmd eftirlits með innri öryggisstjórnunarkerfum raforkufyrirtækja 
og fræðslu og kynningu um rafmagnsöryggi. Nánari lýsingu á starfinu er 
að finna á www.mvs.is. 

Menntun, reynsla og hæfni: 
• Próf í verk- eða tæknifræði á rafmagnssviði (sterkstraums) er skilyrði
• Góð tölvukunnátta
• Þekking á gagnagrunnum og rafrænni þjónustu er kostur
• Nákvæm, sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Þekking á gæðastjórnun og gæðastjórnunarkerfum er kostur
• Góð íslensku- og enskukunnátta  
• Færni í einu Norðurlandamáli er æskileg

Sérfræðingur –     
rafmagnstæknifræðingur
Um er að ræða faglegt og krefjandi starf á rafmagnsöryggissviði sem 
felur í sér tæknilega ráðgjöf um reglur er varða rafmagnsöryggismál, 
framkvæmd eftirlits með rafverktökum og neysluveitum og fræðslu og 
kynningu um rafmagnsöryggi. Nánari lýsingu á starfinu er að finna á 
www.mvs.is.   

Menntun, reynsla og hæfni: 
• Próf í tæknifræði á rafmagnssviði (sterkstraums) er skilyrði
• Góð tölvukunnátta
• Þekking á gagnagrunnum og rafrænni þjónustu er kostur
• Nákvæm, sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Þekking á gæðastjórnun og gæðastjórnunarkerfum er kostur
• Góð íslensku- og enskukunnátta
• Færni í Norðurlandamáli er æskileg
• Þátttaka í stöðlunarvinnu á sviði rafmagns og góð þekking á 

rafmagnsstöðlum er kostur



bryndis@talent.is

Umsjón með starfinu hefur Lind, 
lind@talent.is,  s: 552-1600

Umsóknarfrestur er til og með 3. september nk. 
Sótt er um starfið á www.talent.is. 

Tækniteiknari – Góð laun í boði

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Góð kunnátta á Revit skilyrði

• Góð kunnátta í AutoCad 

• Góð kunnátta í Word og Excel

• Vandvirkni og fagleg vinnubrögð

• Gott vald á íslensku og ensku

• Góð samskiptahæfni   

Meðalstór verkfræðistofa í góðum rekstri óskar eftir að ráða reyndan tækniteiknara til starfa.  
 Í boði er faglegt vinnuumhverfi og fjölbreytt verkefni.  Lögð er áhersla á góðan starfsanda í 
öflugum hópi sérfræðinga. 

Samskeppnishæf laun og starfsmenn eru metnir að verðleikum. 

Verkefnin eru við teiknun burðarvirkja og lagna fyrir allar gerðir mannvirkja.

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

Leikskólinn Hulduberg í Mosfellsbæ 
auglýsir lausar stöður

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

Auglýst eru laus eftrfarandi störf:

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

í framkvæmd

• Staða matráðs (75% - 100% starf )

 Hæfnikröfur: 
- Þekking á gerð matseðla og samsetningu fæðis fyrir 

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

- Frumkvæðni og skipulagshæfni við innkaup  
og vörustjórnun.

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

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

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

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

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

Leikskólinn Hulduberg í Mosfellsbæ 
auglýsir lausar stöður

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

Auglýst eru laus eftrfarandi störf:

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

í framkvæmd

• Staða matráðs (75% - 100% starf )

 Hæfnikröfur: 
- Þekking á gerð matseðla og samsetningu fæðis fyrir 

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

- Frumkvæðni og skipulagshæfni við innkaup  
og vörustjórnun.

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

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

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

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

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

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

Má bjóða þér að vera hluti af góðum og öflugum starfsmannahópi 
sem vinnur saman að því að mæta ólíkum einstaklingum í krefjandi 
verkefnum. Lágafellsskóli í Mosfellsbæ er heildstæður grunnskóli 
sem vinnur í anda Uppbyggingarstefnunnar. Starfsemi skólans 
fer fram í tveimur byggingum þar sem 1. - 2. bekkur er staðsettur í 
útibúi skólans, Höfðabergi,  ásamt 5 ára leikskóladeildum. 

• Laus er staða  náms- og starfsráðgjafa, 70% starfshlutfall 
• Kennari óskast í sérkennslu á  yngsta stigi,  
   50 – 60% starfshlutfall

• Frístundaleiðbeinendur óskast til starfa við Frístundsel 
   Lágafellsskóla

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

Laun samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga 
og viðkomandi stéttarfélaga. Upplýsingar veitir Jóhanna Magnús-
dóttir skólastjóri í  síma 5259200/8968230. Umsóknir með upplýsing-
um um menntun, starfsreynslu og umsagnaraðila sendist rafrænt á 
netfangið johannam@lagafellsskoli.is 

Umsóknarfrestur er til 9. september 2016.   

Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um.

Starfið felur í sér

 › ábyrgð á stjórnun, rekstri og þjónustu 

svæðisútibúsins

 › ábyrgð á samskiptum við umboðs-  

og þjónustuaðila á Norðurlandi

 › ráðgjöf og þjónustu vegna sölu trygginga  

og umsýslu tjóna

 › viðhald og uppbyggingu viðskiptatengsla  

á svæðinu

Við leitum að einstaklingi

 › með reynslu og hæfileika á sviði stjórnunar

 › sem þekkir og hefur reynslu af þjónustu  

á svæðinu

 › með háskólamenntun sem nýtist í starfi

 › sem sýnir frumkvæði, framsýni og  

skipulögð vinnubrögð

Sjóvá sjova.is440 2000

Sjóvá starfrækir öflugt þjónustunet með 11 

útibúum og 22 umboðs- og þjónustuaðilum 

um allt land. Útibúið á Akureyri er hjarta 

starfseminnar á Norðurlandi og undir  

það heyra allir umboðs- og þjónustuaðilar  

Sjóvár á svæðinu.

Nánari upplýsingar veitir Þóra Pétursdóttir,  

thora.petursdottir@capacent.is.

Umsóknarfrestur er til og með 5. september 2016.  
Sótt er um á vef Capacent.

Útibússtjóri 
á Akureyri

Við leitum að kraftmiklum stjórnanda til að leiða svæðisútibú okkar á Akureyri. 
Viðkomandi þarf að búa yfir leiðtogahæfileikum og ríkri þjónustulund.

Ertu að leita að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

lind@talent.is bryndis@talent.is

  www.talent.is  |  talent@talent.is
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Eldhugi í hagdeild  

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Rannsóknir á sviði efnahags- og kjaramála
• Úrvinnsla tölulegra gagna
• Mótun stefnumála samtakanna og eftirfylgni
• Samskipti við skrifstofur aðildarfélaga og 

landssambanda
• Þátttaka í málefnanefndum ASÍ
• Þátttaka í samstarfi ASÍ við erlend systursamtök 

og alþjóðasamtök stéttarfélaga
• Vinnsla umsagna fyrir hönd ASÍ í tilteknum 

málaflokkum
• Frétta-, greina- og skýrsluskrif, kynningarmál  

og fræðsla

Æskileg menntun og hæfni
• Góður skilningur á málefnum vinnumarkaðarins og 

starfsemi verkalýðshreyfingarinnar
• Faglegur metnaður og frumkvæði
• Mikil greiningarhæfni og hæfni í útreikningum og 

úrvinnslu tölulegra gagna
• Geta til að heimfæra tölulegar niðurstöður upp á 

samfélagsleg málefni
• Háskólamenntun tengd starfinu, svo sem hagfræði, 

viðskiptafræði, félagsfræði, stjórnmálafræði, 
vinnumarkaðsfræði eða annað sambærilegt

• Rík áhersla á tölfræði og aðferðafræði í námi er skilyrði 
• Færni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku

Upplýsingar veita:

Geirlaug Jóhannsdóttir 
geirlaug@hagvangur.is

Leifur Geir Hafsteinsson 
leifurgeir@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 10. september nk.

Umsókn þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og 
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir hæfni í starfið 
og ástæðu umsóknar.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Alþýðusamband Íslands leitar að metnaðarfullum einstaklingi með góðan skilning á umhverfi 
verkalýðshreyfingarinnar og brennandi áhuga á hagsmunum launafólks. 
Hagdeild ASÍ fæst m.a. við rannsóknir og ráðgjöf á sviði efnahags- og kjaramála auk úttekta og 
tillögugerðar vegna vinnu samtakanna að velferðar-, skatta-, atvinnu- og verðlagsmálum.

Alþýðusamband Íslands er heildarsamtök launafólks. Félagsmenn í ASÍ eru um hundrað þúsund í fimm landssamböndum 
og 50 aðildarfélögum um land allt. Þar af eru ríflega 98.000 virkir á vinnumarkaði. Félagsmenn í aðildarfélögum ASÍ eru
starfandi á flestum sviðum samfélagsins, á almennum vinnumarkaði og hjá ríki og sveitarfélögum. Alþýðusambandið
berst fyrir bættum kjörum félagsmanna sinna og stendur vörð um hagsmuni þeirra og réttindi.

Forstöðumaður Listasafns ASÍ

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Að móta starfsemi Listasafns ASÍ út frá nýjum forsendum, þar 

sem viðfangsefnið verður að halda utan um og koma á framfæri 
safneign safnsins.

• Að annast og bera ábyrgð á rekstri og starfsemi safnsins í 
samræmi við ákvarðanir rekstrarstjórnar og miðstjórnar ASÍ.

• Umsjón, varðveisla og endurnýjun safneignar og skráning hennar 
í Sarp.

• Gerð 2-3 sýninga úr safneigninni árlega í samstarfi við söfn og 
sýningarstaði um allt land. Einnig að leita eftir samstarfsaðilum 
og gera samninga við þá.

• Umsjón með vinnustaðasýningum – eftirlit og gerð nýrra sýninga. 
• Að bæta vef safnsins og nota hann til að kynna safneignina betur.
• Að hafa frumkvæði að nýjungum í starfi safnsins og þróun þess.
• Að annast og bera ábyrgð á kynningum og auglýsingum og gerð 

fjárhagsáætlana.

Æskileg menntun og hæfni
• Menntun tengd safnastarfi og/eða 

myndlist er kostur
• Haldbær reynsla af safnastarfi   

er kostur
• Reynsla af rekstri er kostur
• Reynsla af verkefnastjórnun er  

mjög æskileg
• Sjálfstæði, frumkvæði og drifkraftur
• Hugmyndaauðgi og víðsýni
• Skipulagshæfni og samskiptahæfni

Upplýsingar veita:

Geirlaug Jóhannsdóttir 
geirlaug@hagvangur.is

Leifur Geir Hafsteinsson 
leifurgeir@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 10. september nk.

Umsókn þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og 
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir hæfni í starfið 
og ástæðu umsóknar.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Listasafn ASÍ óskar eftir að ráða forstöðumann í 50% starfshlutfall. Leitað er að einstaklingi sem 
getur unnið mjög sjálfstætt, tekið frumkvæði og sýnt hugmyndaauðgi við að finna leiðir til að 
uppfylla hlutverk og tilgang Listasafns ASÍ sem best.

Listasafn ASÍ er eign Alþýðusambands Íslands, stofnað samkvæmt ósk og að frumkvæði Ragnars Jónssonar til minningar 
um Erlend Guðmundsson í Unuhúsi. Meginhlutverk safnsins er að stuðla að því að íslensk myndlist nái til almennings með 
því að koma safneign safnsins sem víðast á framfæri.
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EXPLORE WITHOUT LIMITS

®

EXPLORE WITHOUT LIMITS

®

Vegna aukinna umsvifa vantar okkur 
vana menn til starfa á verkstæði okkar.

VANUR BIFVÉLAVIRKI Á
ÞJÓNUSTUVERKSTÆÐI

LIÐSAUKI
ÓSKAST

Okkur vantar vanan bifvélavirkja til að sinna 
fjölbreyttum verkefnum á þjónustuverkstæði okkar. 
Menntun í bifvélavirkjun er skilyrði og mikil reynsla 
æskileg. 

STARFSMAÐUR Á 
BREYTINGAVERKSTÆÐI
Við leitum að starfsmanni með góða þekkingu 
en ekki síst brennandi áhuga á jeppum og jeppa-
breytingum. Reynsla af breytingavinnu er æskileg 
og iðnmenntun er kostur.  

Arctic Trucks er þjónustufyrirtæki sem vinnur að lausnum 
fyrir fólk sem hefur áhuga á jeppum og ferðalögum.  
Umsóknir sendist á netfangið umsokn@arctictrucks.is.
Upplýsingar veitir Hallveig Andrésdóttir, sími 540 4911.
Umsóknarfrestur er til 12. september.

Klettháls 3 | 110 Reykjavík | 540 4900 | www.arctictrucks.is

Verslunarstjóri
Verslunarstjóri óskast 
í Kjarval Þorlákshöfn

Umsóknarfrestur er til og með 4. sept. 2016
Umsóknir og nánari upplýsingar gefur 
Guðjón Gestsson svæðisstjóri Kjarvals í 
gudjong@festi.is

Starfslýsing:
• Innkaup og sala
• Stjórnun starfsfólks í versluninni
• Ábyrgð á ráðningum og tímaskráningum
• Ábyrgð og umsjón með fjármunum
• Ábyrgð og eftirlit með birgðum og rýrnun
• Ábyrgð á útliti verslunar
• Umsjón og framkvæmd vikutilboða
• Samskipti við birgja
• Samþykkt reikninga
• Þátttaka í áætlanagerð og framkvæmd 
   áætlana
• Áfyllingar í verslun ásamt almennum 
   verslunarstörfum

Menntunar- og 
hæfniskröfur:
• Menntun í viðskiptafræði eða 
   verslunarstjórnun er kostur
• Reynsla af matvörumarkaði er kostur
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
• Tölvukunnátta til að leysa dagleg 
   verkefni í Outlook, Excel og Navision
• Góðir samskiptahæfileikar og 
   þjónustulund
• Hreint sakarvottorð

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

Sjúkraliði eða Sjúkraliðanemi – HeimaHjúkrun reykjavíkur

Langar þig að verða hluti af frábærum starfsmannahóp sem starfar við heimahjúkrun að Sléttuvegi 3, 7 og 9 í Reykjavík. 
Starfsemin tilheyrir Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis og er samþætt þjónusta heimahjúkrunar og félagslegrar heima-
þjónustu. Markmið þjónustunnar er að auka sjálfstæði fatlaðs fólks. 

Óskað er eftir sjúkraliðum eða sjúkraliðanemum í 35-90% starfshlutfall. Unnið er dag-, kvöld- og næturvaktir. Unnið er eina 
til tvær helgar í mánuði og ýmsir möguleikar eru á vakta- og vinnufyrirkomulagi. Stöðurnar eru lausar frá byrjun október eða 
eftir nánara samkomulagi.

Helstu verkefni og ábyrgð
• Einstaklingsmiðuð aðstoð við athafnir daglegs lífs inn á  
 heimili fatlaðs fólks. 
• Umönnun og hjúkrun samkvæmt einstaklingsáætlun
• Teymisvinna.

Hæfnikröfur
• Sjúkraliðamenntun eða sjúkraliðanemar búnir með  
 þrjá hjúkrunaráfanga.
• Starfsreynsla af umönnunararstörfum æskileg.
• Frumkvæði, sveigjanleiki og lipurð í mannlegum  
 samskiptum.
• Stundvísi.
• Góð íslensku kunnátta skilyrði.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkur og Sjúkraliðafélags Íslands. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Bára Denný Ívarsdóttir forstöðumaður í síma 665 5873 eða með því að senda fyrirspurnir 
á bara.denny.ivarsdottir@reykjavik.is 

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is 
Umsóknarfrestur er til 12. september n.k
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We´re looking for car builders 
or skilled men in car bodywork.

Please send your applications to 
bjarni@bilastjarnan.is or call 778 6380

www.intellecta.is

Sérhæft starf í vöruhúsi
Traust þjónustufyrirtæki í Hafnarfirði leitar að áreiðanlegum starfsmanni í 
vöruhús auk annarra tilfallandi verkefna.

Leitað er að einstaklingi sem hefur náð 20 ára aldri, er samviskusamur, 
þjónustulundaður og hefur metnað fyrir að ná árangri í starfi.

Nánari upplýsingar um starfið finnur þú á www.intellecta.is.

FJARÐABYGGÐ 
fjardabyggd.is

F

Mj

Slökkviliðs- og 
sjúkraflutningamenn
Slökkvilið Fjarðabyggðar óskar eftir að ráða 
slökkviliðs- og sjúkra�utningamenn til starfa á 
slökkvistöðinni að Hrauni á Reyðar�rði.  Um er að 
ræða 100% starf í vaktavinnu við sjúkra�utninga og 
slökkvistörf.  

Helstu verkefni:
Slökkvistörf, sjúkra�utningar, reykköfun, æ�ngar, 
þjálfun, umhirða tækja og búnaðar.

Menntunar- og/eða hæfniskröfur:
Umsækjendur þurfa að uppfylla skilyrði 8. gr. 
reglugerðar nr. 792/2001, sem gerir m.a. kröfu um 
eftirfarandi:
•  Góðir líkamsburðir, andlegt og líkamlegt heilbrigði, 

reglusemi og háttvísi, góð sjón og heyrn, rétt 
litaskynjun. Þá verða umsækjendur að vera lausir við 
lofthræðslu og innilokunarkennd.

• Aukin ökuréttindi til að stjórna vörubifreið og 
leigubifreið.

• Iðnmenntun sem nýtist í starfi slökkviliðsmanna eða 
sambærileg menntun (stúdentspróf) og reynsla.

• Umsækjendur þurfa að standast læknisskoðun og 
þrekpróf auk annarra inntökuprófa.

• Jákvætt hugarfar og færni í mannlegum samskiptum.
• Vammleysi, s.s. að hafa á sér gott orðspor og að 

framkoma og athafnir á vinnustað og utan hans 
samrýmist starfinu.

• Menntun og/eða reynsla af starfi slökkviliðs- og/eða 
sjúkra�utningamanna er kostur. 

Fylgigögn:
Prófskírteini, læknisvottorð, sakavottorð, ljósrit af 
ökuskírteini og ferilsskrá.

Kröfur um viðbragð setja skorður á búsetu innan 
ákveðinnar �arlægðar frá slökkvistöð. Konur jafnt sem 
karlar eru hvattar til að sækja um star�ð. 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar 
sveitarfélaga og Landssambands slökkviliðs- og 
sjúkra�utningamanna.
Sótt er um störfin á vef Fjarðabyggðar, fjardabyggd.is.
Umsóknarfrestur er til og með 11. sept. 2016.

Nánari upplýsingar veitir  Guðmundur Helgi Sigfússon 
slökkviliðsstjóri, mummi@fjardabyggd.is eða í síma 
470 9081.

Ertu 
fljúgandi fær?

Frekari upplýsingar um Samgöngustofu er að finna á vef stofnunarinnar www.samgongustofa.is

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

SÉRFRÆÐINGUR Í FLUGREKSTRAR- OG SKÍRTEINADEILD
Samgöngustofa óskar eftir að ráða sérfræðing í þjálfunar- og skírteinamálum er tengjast flugi.
Í starfinu felst m.a. að leiðbeina, tryggja og hafa eftirlit með að umsækjendur um flugstarfaskírteini 
og þjálfunar- og kennsluleyfi uppfylli gildandi reglugerðarkröfur. Stór hluti samskipta við umsækjendur 
fer fram á ensku. Starfshlutfall er 100% og er æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Í boði er áhugavert og fjölbreytt starf í alþjóðlegu umhverfi, þar sem hæfileikar og frumkvæði
fá notið sín.

Menntunar- og hæfniskröfur
 • Mjög góð ensku- og íslenskukunnátta, bæði í ræðu og riti
 • Háskólapróf sem nýtist í starfi eða sambærileg menntun æskileg
 • Flugtengd menntun eða reynsla æskileg
 • Áhugi á flugmálum nauðsynlegur
 • Hæfileiki til að túlka, útskýra og setja fram með skýrum hætti reglugerðarkröfur
 • Góð tölvuþekking
 • Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
 • Frumkvæði, skipulögð og nákvæm vinnubrögð og fagmennska í starfi
 • Jákvæðni og færni í mannlegum samskiptum

Umsóknarfrestur er til 12. september 2016 
Hægt er að sækja um starfið rafrænt á www.samgongustofa.is/storf

Nánari upplýsingar veitir Arna Ómarsdóttir, hópstjóri í flugrekstrar- og skírteinadeild, í síma
480 6000. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. 
Umsóknir gilda í a.m.k. sex mánuði ef staða losnar á ný. Starfskjör eru í samræmi við kjara-
samning ríkisins og viðkomandi stéttarfélags. Samgöngustofa áskilur sér rétt til að hafna öllum 
umsóknum. Samgöngustofa hvetur jafnt konur sem karla til að sækja um þessa stöðu.



 
 

Ábyrgð  –  Fagmennska  –  Traust  –  Þjónusta  –  Framþróun

Yfirlæknirinn verður tengiliður Íslands gagnvart Alþjóða 
heilbrigðismálastofnun (WHO), Evrópsku sóttvarnastofnun 
(ECDC) og Alþjóðlegu berkla- og lungnasamtökunum 
(IUATLD) í umboði sóttvarnalæknis um berklasjúkdóm hér 
á landi, sem felur í sér ábyrgð á beitingu og samræmingu 

greiningar, skráningar og meðferð berklatilfella. Meginsvið 
starfsemi Göngudeildar sóttvarna og hælisleitenda eru auk 
berklavarna, ferðamannaheilsuvernd, heilbrigðisskoðun 
innflytjenda og heilbrigðisþjónusta við hælisleitendur.

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og Læknafélags Íslands.

Allar umsóknir verða sendar til stöðunefndar hjá Landlæknisembættinu.  Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist  
ákvörðun um ráðningu í starfið á þeim og innsendum gögnum.

Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar.   
Leggja skal fram staðfestar upplýsingar um menntun, fyrri störf og reynslu. Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu  
berast Svövu Þorkelsdóttur, mannauðsstjóra Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, Álfabakka 16, 109 Reykjavík.  

Jafnframt skal fylla út eyðublaðið „Umsókn um læknisstöðu“ og setja það í viðhengi.  Umsóknareyðublaðið má nálgast  
á vef Embættis landlæknis (www.landlaeknir.is) undir útgefið efni.  

Tekið er mið af jafnréttisstefnu Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins við ráðningu í starfið. Öllum umsóknum verður svarað  
þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. 

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

Yfirlæknir á Göngudeild sóttvarna og hælisleitenda
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins auglýsir laust til umsóknar starf yfirlæknis Göngudeildar sóttvarna 
og hælisleitenda. Um er að ræða ábyrgðarmikið og krefjandi starf sem reynir á frumkvæði, skipulags- 
hæfni og samskiptahæfileika. Starfshlutfall er 50% og verður ráðið í starfið til 5 ára frá og með        
1. október nk. eða eftir nánara samkomulagi. 

Umsóknarfrestur er til og með 12. september 2016.

Helstu verkefni og ábyrgð
  Greining og meðhöndlun tilfella þar sem   
  berklagrunur hefur komið upp
  Framkvæmd nándarleitar (contact tracing)  
  í umhverfi smitbera og beiting varnandi   
  meðferðar þar sem við á
  Samræming og ráðgjöf við greiningu og meðferð  
  berklaveiki á landsvísu
  Alþjóðleg samskipti í samvinnu við   
  sóttvarnalækni og alþjóðlegar stofnanir á sviði  
  berkla
  Varsla gagnagrunna berkla samkvæmt umboði  
  sóttvarnalæknis
  Heilbrigðisskoðun innflytjenda
  Heilbrigðisþjónusta hælisleitenda
  Ráðgjöf og framkvæmd    
  ferðamannabólusetninga
  Ráðgjöf til starfsfólks heilbrigðisþjónustunnar  
  um (ferðamanna)bólusetningar og berkla 
  Kennsla heilbrigðisstétta á fyrrgreindum sviðum
  Þátttaka í vísindarannsóknum, gæðaeftirliti og  
  umbótaverkefnum

Hæfnikröfur
  Krafist er sérfræðimenntunar    
  í lungnalækningum, barnalækningum eða  
  smitsjúkdómum og reynslu í meðferð berkla
  Skipulagshæfni, sjálfstæði í starfi og öguð  
  vinnubrögð
  Góð hæfni í mannlegum samskiptum 
  Reynsla af og vilji til þverfaglegrar   
  teymisvinnu
  Áreiðanleiki, faglegur metnaður, jákvæðni og  
  sveigjanleiki
  Æskilegt er að umsækjendur hafi reynslu af  
  kerfisskráningu og tilkynningakerfi berkla   
  innan- og utanlands 

Nánari upplýsingar
Þorsteinn Blöndal, yfirlæknir – 585-1390 
thorsteinn.blondal@heilsugaeslan.is, 
og Óskar Reykdalsson, settur framkvæmdastjóri 
lækninga, 585-1300/585-7800 
oskar.reykdalsson@heilsugaeslan.is.

STARFSMAÐUR Í BÍLAÞRIF
HJÁ BRIMBORG Í REYKJAVÍK
Brimborg leitar að röskum og jákvæðum
starfsmanni í bílaþrif í Reykjavík. 

Stutt lýsing á starfi:
• Vinna við bílaþrif fyrir Brimborg í Reykjavík 

Hæfniskröfur:
• Laghentur og hörkuduglegur verkmaður
• Gilt bílpróf skilyrði og vera jafnvígur á
   beinskiptan og sjálfskiptan bíl
• Stundvísi
• Framúrskarandi þjónustulund
• Heiðarleg, áreiðanleg og vönduð 
  vinnubrögð

Unnið er frá 08:00-17:00 alla virka daga 
og 3ja hver helgi bæði laugardag og 
sunnudag. 

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.  

Nánari upplýsingar um starfið má finna 
undir Laus störf á brimborg.is

Umsóknarfrestur er til 1. september 2016

Sæktu um 
í dag!

Bílaþrif_81x125_FBL_20160822.indd   1 22.8.2016   14:46:12

Sjúkraþjálfari óskast
Sjúkraþjálfunarstöðin ehf. Þverholti 18,105 Reykjavík 
óskar eftir að ráða sjúkraþjálfara til starfa sem fyrst.

Upplýsingar í síma 551 4646

FRÍÐUHÚS ÓSKAR EFTIR STARFSMANNI Í 
50% STARF VIÐ ALMENN HEIMILISSTÖRF. 

Fríðuhús er sérhæfð dagdvöl fyrir 18 einstaklinga með heilabilun.  
Umönnun og þjálfun skjólstæðinga Fríðuhúss er byggð á hug- 
myndafræði Tom Kitwoods þar sem einstaklingurinn er ávallt í  
öndvegi.  Með opnum samskiptum og þverfaglegri samvinnu  
leggjum við áherslu á vellíðan og gleði í öllum okkar störfum.

Starfið sem um ræðir felst m.a. í almennum eldhússtörfum,  
þjónustu við skjólstæðinga hússins og öðru sem til fellur.
Mikilvægt er að skjólstæðingar okkar fái möguleika á að taka 
virkan þátt í heimilisstörfum og   þarf viðkomandi starfsmaður því 
að hafa persónulega færni og ríkan vilja til samvinnu og umhyggju.  
Starfsmaðurinn sem við leitum að verður hluti af teymi hússins sem 
saman vinnur að endanlegulegu markmiði Fríðuhúss, sem er að 
auka vellíðan skjólstæðinga okkar.  

Vinnutími er frá 8:00 til 12:00 alla virka daga.  
Staðan er laus frá 1. október n.k. eða eftir nánara samkomulagi
Launakjör eru samkvæmt gildandi kjarasamningum.

Nánari upplýsingar veitir Sigríður Lóa Rúnarsdóttir, forstöðumaður 
í síma 533 1084 og á netfanginu  loa@alzheimer.is 

Umsóknir sendist til Sigríðar Lóu Rúnarsdóttur, forstöðumanns 
Fríðuhúss, Austurbrún 31, 104 Reykjavík fyrir 5. september 2015 

 
 

Ábyrgð  –  Fagmennska  –  Traust  –  Þjónusta  –  Framþróun

Yfirlæknirinn verður tengiliður Íslands gagnvart Alþjóða 
heilbrigðismálastofnun (WHO), Evrópsku sóttvarnastofnun 
(ECDC) og Alþjóðlegu berkla- og lungnasamtökunum 
(IUATLD) í umboði sóttvarnalæknis um berklasjúkdóm hér 
á landi, sem felur í sér ábyrgð á beitingu og samræmingu 

greiningar, skráningar og meðferð berklatilfella. Meginsvið 
starfsemi Göngudeildar sóttvarna og hælisleitenda eru auk 
berklavarna, ferðamannaheilsuvernd, heilbrigðisskoðun 
innflytjenda og heilbrigðisþjónusta við hælisleitendur.

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og Læknafélags Íslands.

Allar umsóknir verða sendar til stöðunefndar hjá Landlæknisembættinu.  Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist  
ákvörðun um ráðningu í starfið á þeim og innsendum gögnum.

Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar.   
Leggja skal fram staðfestar upplýsingar um menntun, fyrri störf og reynslu. Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu  
berast Svövu Þorkelsdóttur, mannauðsstjóra Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, Álfabakka 16, 109 Reykjavík.  

Jafnframt skal fylla út eyðublaðið „Umsókn um læknisstöðu“ og setja það í viðhengi.  Umsóknareyðublaðið má nálgast  
á vef Embættis landlæknis (www.landlaeknir.is) undir útgefið efni.  

Tekið er mið af jafnréttisstefnu Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins við ráðningu í starfið. Öllum umsóknum verður svarað  
þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. 

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

Yfirlæknir á Göngudeild sóttvarna og hælisleitenda
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins auglýsir laust til umsóknar starf yfirlæknis Göngudeildar sóttvarna 
og hælisleitenda. Um er að ræða ábyrgðarmikið og krefjandi starf sem reynir á frumkvæði, skipulags- 
hæfni og samskiptahæfileika. Starfshlutfall er 50% og verður ráðið í starfið til 5 ára frá og með        
1. október nk. eða eftir nánara samkomulagi. 

Umsóknarfrestur er til og með 12. september 2016.

Helstu verkefni og ábyrgð
  Greining og meðhöndlun tilfella þar sem   
  berklagrunur hefur komið upp
  Framkvæmd nándarleitar (contact tracing)  
  í umhverfi smitbera og beiting varnandi   
  meðferðar þar sem við á
  Samræming og ráðgjöf við greiningu og meðferð  
  berklaveiki á landsvísu
  Alþjóðleg samskipti í samvinnu við   
  sóttvarnalækni og alþjóðlegar stofnanir á sviði  
  berkla
  Varsla gagnagrunna berkla samkvæmt umboði  
  sóttvarnalæknis
  Heilbrigðisskoðun innflytjenda
  Heilbrigðisþjónusta hælisleitenda
  Ráðgjöf og framkvæmd    
  ferðamannabólusetninga
  Ráðgjöf til starfsfólks heilbrigðisþjónustunnar  
  um (ferðamanna)bólusetningar og berkla 
  Kennsla heilbrigðisstétta á fyrrgreindum sviðum
  Þátttaka í vísindarannsóknum, gæðaeftirliti og  
  umbótaverkefnum

Hæfnikröfur
  Krafist er sérfræðimenntunar    
  í lungnalækningum, barnalækningum eða  
  smitsjúkdómum og reynslu í meðferð berkla
  Skipulagshæfni, sjálfstæði í starfi og öguð  
  vinnubrögð
  Góð hæfni í mannlegum samskiptum 
  Reynsla af og vilji til þverfaglegrar   
  teymisvinnu
  Áreiðanleiki, faglegur metnaður, jákvæðni og  
  sveigjanleiki
  Æskilegt er að umsækjendur hafi reynslu af  
  kerfisskráningu og tilkynningakerfi berkla   
  innan- og utanlands 

Nánari upplýsingar
Þorsteinn Blöndal, yfirlæknir – 585-1390 
thorsteinn.blondal@heilsugaeslan.is, 
og Óskar Reykdalsson, settur framkvæmdastjóri 
lækninga, 585-1300/585-7800 
oskar.reykdalsson@heilsugaeslan.is.

Stálnaust sérhæfir sig í smíðum á færiböndum og ýmsum 
lausnum fyrir matvælaiðnaðinn, ásamt því  að annast alla 
aðra smíði úr ryðfríu stáli og áli. 

Einnig bjóðum við uppá vatnsskurð á flestum efnum.

Óskum eftir að ráða

Járnsmiði, vönum ryðfrírri smíði
Einnig óskum við eftir aðstoðarmönnum á verkstæði.

Upplýsingar gefur Svanþór í síma 849-5846 
eða svanthor@stalnaust.is
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Hefurðu áhuga á 
að vinna í leikhúsi? 
Ljósadeild Borgarleikhússins leitar að starfskrafti 
í deildina við almenna leikhúslýsingu.  

Áhugi á leikhúsi og viðburðum nauðsynlegur. 
Rafvirkja/rafeindavirkjamenntun æskileg, 
ekki nauðsynleg.

Áhugasamir sendi tölvupóst á 
borgarleikhus@borgarleikhus.is, merkt 
Starf í ljósadeild.

Þú getur tekið þátt í 

Umbótum í 
upplýsingatæknimálum 
ríkisins 

 Capacent — leiðir til árangurs

Meginhlutverk fjármála- og 
efnahagsráðuneytis er meðal 
annars að bæta stjórnunarhætti 
ríkisins og áætlanagerð, ásamt 
því að vera virkur aðili á sviði 
umbóta og hagræðingar í 
rekstri ríkisins. Ráðuneytið 
hefur frumkvæði, fagmennsku 
og árangur að leiðarljósi í 
starfsemi sinni. 
 
Laun eru samkvæmt 
kjarasamningi Félags 
háskólamenntaðra 
starfsmanna Stjórnarráðsins.  
 
Umsóknir geta gilt í 6 mánuði 
frá því að umsóknarfrestur 
rennur út, sbr. 2. gr. reglna nr. 
464/1996, um auglýsingar á 
lausum störfum með síðari 
breytingum. 
 
Áhugasamir einstaklingar eru 
hvattir til að sækja um.

Sérfræðingnum er ætlað að kanna kosti og gera tillögur 
um notkun upplýsingatækni til hagræðingar, samhæfingar, 
samvinnu, bættrar þjónustu og annarra almennra umbóta 
í ríkisrekstri. Jafnframt að aðstoða við innleiðingu bættrar 
högunar og starfshátta upplýsingatæknimála ríkisins og að 
tryggja að fjármunum sem varið er í upplýsingatækni nýtist 
á sem hagkvæmastan hátt.  
Í undirbúningi eru margvísleg verkefni til að auka árangur 
ríkisins á sviði upplýsingatækni, m.a. með auknum 
samrekstri og samvirkni kerfa, hagkvæmari innkaupum og 
nýtingu tölvuskýja. Sérfræðingurinn þarf að vera vel að sér 
í straumum og stefnum í upplýsingatæknimálum og geta 
lagt mat á hvaða lausnir henta ríkisrekstrii. Í starfinu felst 
þátttaka í alþjóðlegu samstarfi.  
Sérfræðingurinn verður leiðandi í framkvæmd þessara og 
hliðstæðra verkefna. 
Starfið krefst lausnamiðaðrar og skapandi hugsunar 
í umhverfi sem gerir ríka kröfu um aga og skipulag. 
Auk faglegrar þekkingar þarf viðkomandi að hafa 
framúrskarandi samskiptahæfni og getu til að ávinna sér 
traust samstarfsaðila.

�

�

�

�

�
�
�

�

Umsóknarfrestur

12. september 

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/3559 

Menntunar- og hæfniskröfur
Menntun sem nýtist í starfi, til dæmis tölvunarfræði, 
verkfræði eða tæknifræði.
Menntun eða mikil reynsla af stjórnun 
upplýsingatæknimála er kostur.
Þekking og reynsla af högun, uppbyggingu og innleiðingu 
upplýsingakerfa.
Reynsla af stjórnun þróunar- og hagræðingarverkefna er 
kostur. 
Gagnrýnin og lausnamiðuð hugsun.
Mjög gott vald á íslensku í ræðu og riti er skilyrði.
Góð enskukunnátta er nauðsynleg og vald á einu 
Norðurlandamáli er kostur.
Góð samskiptahæfni, frumkvæði og sjálfstæði í 
vinnubrögðum auk hæfileika til að taka virkan þátt í 
teymisvinnu.

Fjármála- og efnahagsráðuneytið auglýsir starf sérfræðings á sviði umbóta í upplýsingatæknimálum ríkisins. Markmið 
starfsins er að stuðla að auknum árangri í ríkisrekstri og hagkvæmni með betri nýtingu upplýsingatækni.  
Sérfræðingurinn starfar á skrifstofu stjórnunar og umbóta og verður hluti af umbótateymi ráðuneytisins.

Viltu ganga
í lið með okkur?

Leikskólarnir Fossakot og Korpukot Í Grafarvogi 
óska eftir skemmtilegu og drífandi starfsfólki 
sem býr yfir hæfni í mannlegum samskiptum, 

áreiðanleika og frumkvæði.

    Við leitum að:

Áhugasamir sendi ferilskrá
á umsoknir@lfa.is

Leikskólakennurum
Leiðbeinendum
Öðru uppeldismenntuðu fólki

Fossakot og Korpukot · Fossaleyni · 112 Reykjavík Háskólinn í Reykjavík  |  Menntavegi 1  |  101 Reykjavík  |  Sími 599 6200  |  www.hr.is

Starfssvið
•	 Kennsla	stærðfræðigreina	í	grunn-	og	

meistaranámi	í	verkfræði	og	tæknifræði.	

•	 Mótun	stærðfræðikennslu	og	námskrár	í	
stærðfræði	við	tækni-	og	verkfræðideild.

•	 Rannsóknir,	gjarnan	á	sviði	hagnýtrar		
stærðfræði	eða	tölfræði.

•	 Þátttaka	í	stjórnsýslu	deildar	og	kynningarstarfi.

Hæfniskröfur
•	 Doktorsgráða	í	stærðfræði.	

•	 Frekari	reynsla	af	rannsóknarstörfum	er	kostur.	

•	 Kennslureynsla	og	metnaður	í	kennslu.	

•	 Hæfni	í	mannlegum	samskiptum,	frumkvæði		
og	sjálfstæði	í	starfi.	

Hlutverk	Háskólans	í	Reykjavík	er	að	skapa	og	miðla	þekkingu	til	að	auka	samkeppnishæfni	og	lífsgæði	fyrir	einstaklinga	og	samfélag	með	
siðgæði,	sjálfbærni	og	ábyrgð	að	leiðarljósi.	Akademískar	deildir	háskólans	eru	fjórar:	lagadeild,	tölvunarfræðideild,	tækni-	og	verkfræðideild	
og	viðskiptadeild.	Kennsla	og	rannsóknir	við	Háskólann	í	Reykjavík	mótast	af	sterkum	tengslum	við	atvinnulíf	og	samfélag.	Lögð	er	áhersla	á	
þverfagleika,	alþjóðlegt	umhverfi,	nýsköpun	og	góða	þjónustu.	Nemendur	Háskólans	í	Reykjavík	eru	um	3800	í	fjórum	deildum	og	starfa	um		
250	fastir	starfsmenn	við	háskólann	auk	fjölda	stundakennara.

Akademísk staða í stærðfræði
Tækni-	og	verkfræðideild	Háskólans	í	Reykjavík	auglýsir	eftir	akademískum	starfsmanni	í	stærðfræði.	
Ráðið	verður	í	stöðu	lektors,	dósents	eða	prófessors	og	verður	starfsheitið	ákvarðað	út	frá	hæfismati.	

Nánari	upplýsingar	um	starfið	veita	Guðrún	Sævarsdóttir,	forseti	tækni-	og	verkfræðideildar,	gudrunsa@ru.is,	
og	Sigrún	Þorgeirsdóttir,	skrifstofustjóri	deildarinnar,	sigrunth@ru.is.	Umsóknum	ásamt	starfsferilskrá,	afriti	af	
viðeigandi	prófskírteinum,	yfirliti	yfir	fræðastörf	og	reynslu	af	kennslu,	afritum	af	helsta	birta	efni	og	meðmælum,	
skal	skilað	á	vef	Háskólans	í	Reykjavík:	radningar.hr.is/storf,	fyrir	15.	september	2016.	

Farið	er	með	allar	fyrirspurnir	og	umsóknir	sem	trúnaðarmál.
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www.tskoli.is

Markaðsfulltrúi

Umsóknarfrestur er til og með 4. sept. Umsóknir og 
ferilskrá sendist á osj@tskoli.is. Fyrirspurnir og umsóknir 
verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál. 

Tækniskólinn leitar að jákvæðum einstaklingi til starfa í markaðs- og kynningardeild. 
Viðkomandi verður að hafa brennandi áhuga á markaðsmálum, samfélags-  
miðlum og auglýsingagerð. Starfið felst m.a. í teymisvinnu þegar kemur 
að viðburðum og kynningum sem skólinn tekur þátt í og tengslum 
við atvinnulífið.  

Starfssvið 
• Umsjón með auglýsingagerð
• Auglýsingar á samfélagsmiðlum
• Vefumsjón
• Bæklingagerð
• Samskipti við samstarfsaðila
• Hugmyndavinna og stefnumótun
• Önnur tilfallandi störf við deildina

Hæfniskröfur
• Menntun sem nýtist í starfi 
• Sköpunargleði, frumkvæði og jákvæðni
• Þekking og reynsla af grafískri hönnun
• Þekking og reynsla af markaðssetningu með   
 samfélagsmiðlum
• Góð íslensku- og enskukunnátta
• Þekking á InDesign, Photoshop og Illustrator er kostur
• Hæfni í mannlegum samskiptum

Nánari upplýsingar veitir Ólafur Sveinn Jóhannesson í síma 665-1155.

www.tskoli.is

Viltu komast  
í skólaliðið?
 Tæknimaður

Skólaliðar

Áhugasamir sendi inn umsókn ásamt ferilskrá á oat@tskoli.is 
merkt „Tæknimaður“ fyrir 3. sept. 2016.

Áhugasamir sendi inn umsókn ásamt ferilskrá á gsi@tskoli.is 
merkt „Skólaliði“ fyrir 3. sept. 2016.

Tækniskólinn, skóli atvinnulífsins er líflegur vinnustaður með um 
280 starfsmenn. Helstu starfsstöðvar skólans eru á Skólavörðu- 
holti, Háteigsvegi og við Flatahraun. Glæsilegt mötuneyti er rekið 
á hverjum stað og skemmtilegir nemendur og uppátækjasamt 
starfsfólk einkennir vinnustaðinn. 

Tölvu- og tæknideild annast daglega umsjón á tölvu- og tæknibúnaði skólans 
auk þjónustu við nemendur og starfsfólk. Leitað er að ungum og hressum 
tækninördum sem hafa brennandi áhuga á upplýsingatæknifræði.  
Góðir samskiptahæfileikar og grunnþekking á tölvum og tækjum er mikilvæg.

Starfssvið skólaliða er dagleg umsjón með húsnæði skólans auk þjónustu 
við nemendur og starfsfólk. Fjölbreytt starf sem hentar báðum kynjum þar 
sem margþætt reynsla nýtist vel. Góðir samskiptahæfileikar, jákvæðni og rík 
þjónustulund mikilvæg. Óskað er eftir skólaliðum í fullt starf eða hlutastarf.  
Um er að ræða bæði dagvinnu og kvöld- og helgarvinnu.

Bíldshöfða 12, 112 Reykjavík - Sími 587 6666 - Fax 567 3624
isloft@isloft.is - www.isloft.is

Ísloft- Blikk & Stálsmiðja ehf
 Óskar eftir eftirfarandi starfsmönnum til starfa:
 
• Blikksmiðum til starfa á verkstæði
• Málmiðnarmönnum  til starfa á verkstæði
• Blikksmiðum og/eða öðrum iðnaðarmönnum til starfa 
   við verkefni utan verkstæðis
• Vönum aðstoðarmönnum
 
Um er að ræða  fjölbreytt störf við blikk- og málmsmiði bæði innan 
og utan verkstæðis. Mjög góð verkefnastaða er framundan.
Umsóknir sendist í tölvupósti á  isloft@isloft.is. 
Einnig er hægt að fylla út umsókn á heimasíðu Íslofts  
www.isloft.is  með því að smella á link efst á síðunni. 

Nánari upplýsingar 
í síma 5876666
 

Bíldshöfða 12, 112 Reykjavík - Sími 587 6666 - Fax 567 3624
isloft@isloft.is - www.isloft.is

Íþróttafélagið Grótta óskar eftir starfsmönnum í 
íþróttmannvirki Gróttu.

Grótta er staðsett á Seltjarnarnesi og innan vébanda 
þess eru fjórar deildir; fimleikadeild, handknattleiksdeild, 
knattspyrnudeild og kraftlyftingadeild. Íþróttamannvirki 
Gróttu samanstanda af tveimur íþróttasölum, gervigrasvelli, 
fimleikasal auk búnings- og fundarherbergja, skrifstofu-
aðstöðu og veislusals.

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

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

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

Vinnutími er breytilegur eða eftir samkomulagi, óskað er er 
eftir starfsólki í fullt starf og hlutastörf.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Kári Garðarsson í síma 
561-1133 og tölvupósti kari@grottasport.is.  
Umsóknarfrestur er til 3. september 2016. 

Nánari upplýsingar um Íþróttafélagið Gróttu er að finna á  
www.grottasport.is.

Starfsmenn  
í íþróttahús

Knattspyrnufélagið Valur is looking for employee  
to work in the evenings (from 16:00 o‘clock)  
and/or every other weekend from September 2016.

Main tasks and responsibilities : 
- Supervision of the Gymnasium at Hlíðarendi
- Cleaning of corridors, lobbies, locker rooms, 
   sports halls and more
- Assist practitioners of Valur, parents and guardians

Qualifications: 
- Flexibility and human relations skills 
- Initiative , positive attitude and independency
- Icelandic and/or english speaking

Our goals is to serve all practitioners and members in the 
best way   

Please send your CV with a photo to valur@valur.is 
It is expected that the applicant provides a clean criminal 
record.



STOFNUN FÉLAGS
UM ALMENNAR ÍBÚÐIR 
Reykjanesbær auglýsir eftir aðilum sem hafa 
áhuga á að standa að stofnun húsnæðissjálfs-
eignarstofnunar um byggingu, kaup og rekstur 
almennra leiguíbúa í Reykjanesbæ, á grundvelli 
nýrra laga um almennar íbúðir. 
Markmiðið er að bæta húsnæðisöryggi efnaminni 
fjölskyldna og einstaklinga með því að auka að-
gengi að öruggu og viðeigandi íbúðarhúsnæði til 
leigu. Lögð verður áhersla á, verði af stofnun slíks 
félags, að það verði rekið með langtímamarkmið 
að leiðarljósi og án hagnaðarsjónarmiða. 
Nánari upplýsingar um lögin og fyrirkomu-
lag má finna á vef Íbúðarlánasjóðs, 
www.ils.is. Þeir sem hafa áhuga á að standa 
að stofnun húsnæðissjálfseignarstofnunar 
eru beðnir að hafa samband við bæjarstjóra 
fyrir 15. september 2016.
 

Kjartan Már Kjartansson bæjarstjóri
Kjartan.M.Kjartansson@Reykjanesbaer.is

Réttindagæslumaður fatlaðs fólks  
í Kópavogi, Garðabæ, Mosfellsbæ  

og Kjós

Velferðarráðuneytið auglýsir lausa til umsóknar 
stöðu réttindagæslumanns fatlaðs fólks í Kópavogi, 
Garðabæ, Mosfellsbæ og Kjós skv. 4. gr. laga um 
réttindagæslu fyrir fatlað fólk nr. 88/2011 og reglu-
gerð nr. 973/2012. Um hálft starf er að ræða.

Helsta verkefni réttindagæslumanna er að fylgjast 
með högum fatlaðs fólks, veita því nauðsynlegan 
stuðning við að leita réttar síns og koma með ábend-
ingar til þjónustuaðila. Nánari upplýsingar um rétt-
indagæsluna er að finna á www.vel.is/rettindagaesla

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Þekking og áhugi á réttindum fatlaðs fólks
• Reynsla af starfi með fötluðu fólki
• Þekking á mismunandi tjáskiptaleiðum fatlaðs 
  fólks
• Færni í að vinna sjálfstætt og skipulega
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Þekking á opinberri stjórnsýslu er kostur 

Um launakjör fer eftir kjarasamningi fjármála- og 
efnahagsráðherra og Félags háskólamenntaðra 
starfsmanna Stjórnarráðsins. Æskilegt er að við-
komandi geti hafið störf í nóvember nk. Ráðuneytið 
hvetur karla jafnt sem konur til að sækja um starfið.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Halldór Gunn-
arsson, halldor.gunnarsson@vel.is   Umsóknir ásamt 
upplýsingum um menntun og starfsferil skulu berast 
velferðarráðuneytinu, Hafnarhúsinu við Tryggva-
götu, 101 Reykjavík eða á netfangið: postur@vel.is 
eigi síðar en 12. september nk.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu hefur verið tekin. Umsóknir gilda í sex 
mánuði frá lokum umsóknarfrests.

Velferðarráðuneytinu, 24. ágúst 2016

  

VILTU VINNU  

OG FRÍTT 

MEIRAPRÓF?

Við leitum að jákvæðu og öflugu fólki í vöruhús 

Okkur vantar hrausta og jákvæða bílstjóra í dreifingu

BÍLSTJÓRAR Í DREIFINGU

STARFSFÓLK Í VÖRUHÚS

KOMDU Í LIÐ 
MEÐ OKKUR!

Í  vöruhúsinu okkar starfa um 100 starfsmenn í  góðu 
starfsumhverf i  og s já um móttöku og afgreiðslu  
pantana t i l  v iðskiptavina. 

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

HLUTVERK OG ÁBYRGÐ

• Tiltekt og afgreiðsla pantana

• Móttaka á vörum

• Tilfal landi störf sem ti lheyra í stóru vöruhúsi

HÆFNISKRÖFUR

• Aldur 20+

• Hreint sakavottorð

• Þjónustulund, stundvísi og sjálfstæð vinnubrögð

• Góð samskiptahæfni, samviskusemi og jákvæðni

• Bílpróf er skilyrði, lyftarapróf er kostur

Ölgerðin mun f jármagna og greiða meirapróf t i l  þeirra 
umsækjenda sem ráðnir verða og hafa ekki meirapróf , 
gegn skuldbindingu um að starfa sem bí lst jór i  h já 
Ölgerðinni í  a .m.k. tvö ár að loknu námi.

HLUTVERK OG ÁBYRGÐ

• Dreifing og afhending pantana

• Samskipti við viðskiptavini

• Tilfal landi störf sem ti lheyra dreifingu

HÆFNISKRÖFUR

• Aldur 25+

• Hreint sakavottorð

• Meirapróf + trailer-réttindi eru kostur

• Íslenskukunnátta

• Sjálfstæði, frumkvæði og stundvísi

• Líkamleg hreysti , snyrtimennska og geta ti l að  
vinna undir álagi

• Þjónustulund, jákvæðni og samviskusemi

Ölgerðin er eitt stærsta fyrirtækið á sínu sviði. Ölgerðin framleiðir,  
flytur inn, dreifir og selur matvæli og sérvöru af ýmsum toga. 

Áhersla er lögð á að vörur fyrirtækisins séu fyrsta flokks og  
að viðskiptavinir þess geti gengið að hágæða þjónustu vísri.

Umsóknarfrestur er til og með 10. september nk. Sótt er um á heimasíðu Ölgerðarinnar: umsokn.olgerdin.is
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The EFTA Surveillance Authority (ESA) monitors compliance with the Agreement on the European
Economic Area (EEA Agreement) in Iceland, Liechtenstein and Norway, enabling those States to
participate in the Internal Market of the European Union. ESA is independent of the States and
safeguards the rights of individuals and undertakings under the EEA Agreement, ensuring free
movement, fair competition and control of state aid.  ESA's work helps remove barriers to trade and
open up new opportunities to over 500 million Europeans, creating jobs and growth and adding to
the international competitiveness of the States. The Authority is based in Brussels and operates
independently of the EFTA States. It currently employs 70 staff members of 15 nationalities.

The Authority is recruiting a Director to lead its
Internal Market Affairs Directorate (IMA).  
IMA is responsible for monitoring the EEA EFTA
States to ensure that they comply with their
obligations in the field of internal market law.
In addition to the fundamental freedoms, this
includes compliance with secondary legislation
in the field of food safety, transport, the
environment and financial services.  

We are looking for an EEA law specialist who
also has the ability to lead a large multi-
disciplinary team of staff and provide legal and
strategic advice to the College on all Internal

Market law matters.   The successful candidate
will manage and co-ordinate the work of the
directorate, ensure effective inter-departmental
co-operation and represent ESA as required. 

IMA consists of three units dealing with EEA law
in their respective areas: Food Safety, Transport
and General Internal Market.  The Director is
supported by three Deputy Directors and has
overall responsibility for the management and
leadership of 30 staff members.  IMA is a multi-
disciplinary team, comprised of legal case
handlers, veterinary and transport inspectors
and administrative staff. 

JOB REFERENCE 08/2016

Deadline for applications:
18 September 2016 
Start date: May 2017 

Director
Internal Market Affairs 

For full details of this position, information on our generous conditions and to apply visit: https://jobs.eftasurv.int.

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

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

365 óskar eftir góðu fólki

MÖTUNEYTI 365 ÓSKAR EFTIR STARFSKRAFTI
365 óskar eftir starfsmanni 
í mötuneyti fyrirtækisins

Við leitum eftir : 
- Brosmildi 
- Jákvæðni 
- Góðri þjónustulund 

- Reynsla af veitingastörfum er kostur. 
- Vinnutími 2-2-3 vaktir, dagvinna. 

Upplýsingar sendist á oley@365.is 
merkt „mötuneyti”

Stefnt er að því að umsækjandi hefji störf hið fyrsta.

BM Vallá ehf.
Bíldshöfða 7 

Starfsmaður í mötuneyti ofl.
BM Vallá ehf. leitar að áreiðanlegum einstaklingi með 
drifkraft og sjálfstæði í vinnubrögðum. 

Starfið felst í: 
 aðstoð í mötuneyti
 umsjón með þvottahúsi 
 þvottur á vinnufatnaði og minniháttar lagfæringar
 ræsting á starfsmannaaðstöðu

Við óskum eftir stundvísum og samviskusömum starfs-
manni og æskilegt er að viðkomandi hafi einhverja reynslu 
af sambærilegum störfum.

Um 100% starf er að ræða, vinnutími frá 08:00 til 16:00.
Æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 

Umsóknarfrestur til og með 4. september.
Umsóknir sendist á Sigrúnu Þorgeirsdóttir, 
sigrun@hornsteinn.is

Starfsmaður í mötuneyti ofl.

VANTAR ÞIG VINNU?

NETTÓ MJÓDD ÓSKAR EFTIR  
HRESSU STARFS FÓLKI Í HLUTA - 
STÖRF OG HELGARVINNU. 

Starfið hentar einkar vel  
nemendum og fólki í hlutastarfi.  
Umsækjendur þurfa að hafa náð 
að lágmarki 16 ára aldri.

Umsóknir sendist á:
mjodd@netto.is 
fyrir 4. sept. n.k.

Nánari upplýsingar veitir:
Elín Ragnardóttir, verslunarstjóri
Nettó Mjódd í síma 775 6020

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á mjodd@netto.is.  
Umsóknarfrestur er til og með 4. sept. nk.  

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar veitir:  
Elín Ragnarsdóttir, verslunarstjóri í síma 775 6020.

Samkaup óskar eftir deildarstjóra í 
heilsuvörudeild Nettó Mjódd. Um er að 
ræða framtíðarstarf og er æskilegt að 
viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 
Reynsla af verslunarstörfum nauðsynleg.

NÁNAR: HÆFNISKRÖFUR:

•	 Reynsla af heilsu- og sérvörum. 
•	 Reynsla af verslunarstörfum.
•	 Færni í mannlegum samskiptum.
•	 Áhugi fyrir heilsusamlegum lífsstíl.
•	 Góðir skipulagshæfileikar.

DEILDARSTJÓRI  
HEILSUVÖRUDEILDAR

Nettó Mjódd óskar eftir deildarstjóra með þekkingu á heilsuvörum.



Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem yfir 5000 manns starfa í þverfaglegum teymum og samstarfi ólíkra fagstétta. 
Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. Lykiláherslur í stefnu 
spítalans eru öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur.

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

Við leitum eftir hjúkrunarfræðingi til starfa í Rjóðri sem staðsett er  
á lóð LSH í Kópavogi. 

Rjóður er hvíldar- og endurhæfingarheimili fyrir langveik börn.  
Þar starfa tæplega 30 manns. Starfsemi Rjóðurs gefur börnum með 
ólæknandi sjúkdóma möguleika á að dvelja reglulega í öruggu umhverfi 
þar sem þau njóta umönnunar hjúkrunarmenntaðs fagfólks.

HJÚKRUNARFRÆÐINGUR

Rjóður

Lausar eru til umsóknar námsstöður deildarlækna í öldrunar lækn-
ingum við Landspítala. Um fullt starf og nám er að ræða til eins árs en 
möguleiki er á skemmri  eða lengri ráðningu. Starfsnámið er 
samkvæmt marklýsingu og tekur til allra þátta öldrunarlækninga.   

Starfsnámið er gott innlegg til sérnáms í öldrunarlækningum, 
heimilislækningum, lyflækningum og fleiri greinum. Einnig getur 
staðan verið góð endurmenntunarstaða fyrir starfandi heimilislækna.

NÁMSSTÖÐUR DEILDARLÆKNA

Öldrunarlækningar

Viltu vinna í dagvinnu? 

Við viljum ráða framsækinn hjúkrunarfræðing til starfa við innköllun 
sjúklinga í skurðaðgerðir við Landspítala við Hringbraut.

HJÚKRUNARFRÆÐINGUR

Dagdeild skurðlækninga

LANDSPÍTALI ... UMHYGGJAN ER HÉR!

Við viljum ráða tvo jákvæða og lausnamiðaða kerfisfræðinga til starfa 
á þjónustumiðstöð heilbrigðis- og upplýsingatæknideildar Landspítala. 
Annað starfið er með áherslu á aðgangsþjónustu og hitt með áherslu á 
notendaþjónustu. Þekking á heilbrigðisstarfsemi eða sjúkraskrárkerfum 
er mikill kostur.

Á þjónustumiðstöð HUT starfa rúmlega 30 manns sem sinna þjónustu 
við tölvunotendur á einum fjölmennasta og fjölbreyttasta vinnustað 
landsins. Þjónustan er veitt í gegnum síma en stór hluti starfsins er 
unninn með notendum á vettvangi. Mjög góður starfsandi ríkir á 
einingunni.

KERFISFRÆÐINGUR  
Í ÞJÓNUSTUMIÐSTÖÐ

Heilbrigðis- og upplýsingatæknideild Sjúkrahúsapótek Landspítala á flæðisviði telur tæplega 50 lyfja fræð-
inga og lyfjatækna sem starfa við fjölbreytt verkefni og í nánu samstarfi 
við aðra starfsmenn spítalans. 

Við viljum ráða tvo lyfjatækna í fullt starf, annars vegar við grunn starf-
semi og hins vegar við blöndunareiningu. Vinnutími er frá 8-16, virka 
daga auk vakta á rauðum dögum eftir að þjálfun lýkur.

LYFJATÆKNIR

Sjúkrahúsapótek

Hefur þú áhuga á bráðahjúkrun? Við viljum ráða 3 hjúkrunarfræðinga 
til starfa á bráðadeild Landspítala í Fossvogi. Þar fer fram móttaka  
og hjúkrun sjúklinga sem leita þangað bæði vegna sjúkdóma og slysa. 
Störfin eru umfangsmikið, fjölbreytt og lærdómsrík. 

Á bráðadeild ríkir góður starfsandi og tækifæri eru til að vaxa í starfi. 
Við tökum vel á móti nýjum starfsmönnum og veitum góða aðlögun.

HJÚKRUNARFRÆÐINGAR
SPENNANDI STÖRF

Bráðadeild

Starf hjúkrunarfræðings er laust til umsóknar á heila-, tauga- og 
bæklunarskurðdeild. Á deildinni starfa um 55 manns í þverfaglegu 
teymi og sinna sjúklingum eftir aðgerð á heila, mænu og taugum auk 
þjónustu við sjúklinga með stoðkerfisvandamál og eftir liðskipta-
aðgerðir.

Á deildinni ríkir góður starfsandi og metnaður og þar eru mikil 
tæki færi til að vaxa í starfi og dýpka þekkingu sína. Boðið verður  
upp á sérstakt starfsþróunarár fyrir nýútskrifaða hjúkrunarfræðinga 
í vetur í formi fyrirlestra, umræðufunda, handleiðslu og ráðgjafar.

HJÚKRUNARFRÆÐINGUR

Heila-, tauga- og bæklunarskurðdeild

Viltu takast á við krefjandi verkefni? Í boði eru áhugaverð hlutastörf  
í dagvinnu á rannsóknakjarna Landspítala. Þar starfar öflugt þver-
faglegt teymi í góðri samvinnu við heilbrigðisstarfsfólk innan og utan 
Landspítala. 

Við sækjumst eftir 4 sjúkraliðum til viðbótar við frábæran starfshóp 
okkar. Æskilegt að viðkomandi hafi bíl til umráða.

SJÚKRALIÐAR 

Rannsóknakjarni

Starf félagsráðgjafa við sérhæfða endurhæfingargeðdeild er laust til 
umsóknar. Deildin er lokuð geðdeild sem sinnir endurhæfingu einstak-
linga með geðrofssjúkdóma og oft fíknivanda samhliða. Deildin hentar 
vel þeim sem þurfa mikinn stuðning og er meirihluti þeirra sem leggjast 
inn á deildina sjálfræðissviptir, á aldrinum 18-30 ára. 

Félagsráðgjafar veita ráðgjöf og stuðning í persónulegum málum og gefa 
upplýsingar um félagsleg réttindi. Félagsráðgjafar starfa innan starfs-
eininga og taka þátt í almennu deildarstarfi.

FÉLAGSRÁÐGJAFI

Félagsráðgjöf

Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem yfir 5000 manns starfa í þverfaglegum teymum og samstarfi ólíkra fagstétta. 
Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. Lykiláherslur í stefnu 
spítalans eru öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur.

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

Við leitum eftir hjúkrunarfræðingi til starfa í Rjóðri sem staðsett er  
á lóð LSH í Kópavogi. 

Rjóður er hvíldar- og endurhæfingarheimili fyrir langveik börn.  
Þar starfa tæplega 30 manns. Starfsemi Rjóðurs gefur börnum með 
ólæknandi sjúkdóma möguleika á að dvelja reglulega í öruggu umhverfi 
þar sem þau njóta umönnunar hjúkrunarmenntaðs fagfólks.

HJÚKRUNARFRÆÐINGUR

Rjóður

Lausar eru til umsóknar námsstöður deildarlækna í öldrunar lækn-
ingum við Landspítala. Um fullt starf og nám er að ræða til eins árs en 
möguleiki er á skemmri  eða lengri ráðningu. Starfsnámið er 
samkvæmt marklýsingu og tekur til allra þátta öldrunarlækninga.   

Starfsnámið er gott innlegg til sérnáms í öldrunarlækningum, 
heimilislækningum, lyflækningum og fleiri greinum. Einnig getur 
staðan verið góð endurmenntunarstaða fyrir starfandi heimilislækna.

NÁMSSTÖÐUR DEILDARLÆKNA

Öldrunarlækningar

Viltu vinna í dagvinnu? 

Við viljum ráða framsækinn hjúkrunarfræðing til starfa við innköllun 
sjúklinga í skurðaðgerðir við Landspítala við Hringbraut.

HJÚKRUNARFRÆÐINGUR

Dagdeild skurðlækninga

LANDSPÍTALI ... UMHYGGJAN ER HÉR!

Við viljum ráða tvo jákvæða og lausnamiðaða kerfisfræðinga til starfa 
á þjónustumiðstöð heilbrigðis- og upplýsingatæknideildar Landspítala. 
Annað starfið er með áherslu á aðgangsþjónustu og hitt með áherslu á 
notendaþjónustu. Þekking á heilbrigðisstarfsemi eða sjúkraskrárkerfum 
er mikill kostur.

Á þjónustumiðstöð HUT starfa rúmlega 30 manns sem sinna þjónustu 
við tölvunotendur á einum fjölmennasta og fjölbreyttasta vinnustað 
landsins. Þjónustan er veitt í gegnum síma en stór hluti starfsins er 
unninn með notendum á vettvangi. Mjög góður starfsandi ríkir á 
einingunni.

KERFISFRÆÐINGUR  
Í ÞJÓNUSTUMIÐSTÖÐ

Heilbrigðis- og upplýsingatæknideild Sjúkrahúsapótek Landspítala á flæðisviði telur tæplega 50 lyfja fræð-
inga og lyfjatækna sem starfa við fjölbreytt verkefni og í nánu samstarfi 
við aðra starfsmenn spítalans. 

Við viljum ráða tvo lyfjatækna í fullt starf, annars vegar við grunn starf-
semi og hins vegar við blöndunareiningu. Vinnutími er frá 8-16, virka 
daga auk vakta á rauðum dögum eftir að þjálfun lýkur.

LYFJATÆKNIR

Sjúkrahúsapótek

Hefur þú áhuga á bráðahjúkrun? Við viljum ráða 3 hjúkrunarfræðinga 
til starfa á bráðadeild Landspítala í Fossvogi. Þar fer fram móttaka  
og hjúkrun sjúklinga sem leita þangað bæði vegna sjúkdóma og slysa. 
Störfin eru umfangsmikið, fjölbreytt og lærdómsrík. 

Á bráðadeild ríkir góður starfsandi og tækifæri eru til að vaxa í starfi. 
Við tökum vel á móti nýjum starfsmönnum og veitum góða aðlögun.

HJÚKRUNARFRÆÐINGAR
SPENNANDI STÖRF

Bráðadeild

Starf hjúkrunarfræðings er laust til umsóknar á heila-, tauga- og 
bæklunarskurðdeild. Á deildinni starfa um 55 manns í þverfaglegu 
teymi og sinna sjúklingum eftir aðgerð á heila, mænu og taugum auk 
þjónustu við sjúklinga með stoðkerfisvandamál og eftir liðskipta-
aðgerðir.

Á deildinni ríkir góður starfsandi og metnaður og þar eru mikil 
tæki færi til að vaxa í starfi og dýpka þekkingu sína. Boðið verður  
upp á sérstakt starfsþróunarár fyrir nýútskrifaða hjúkrunarfræðinga 
í vetur í formi fyrirlestra, umræðufunda, handleiðslu og ráðgjafar.

HJÚKRUNARFRÆÐINGUR

Heila-, tauga- og bæklunarskurðdeild

Viltu takast á við krefjandi verkefni? Í boði eru áhugaverð hlutastörf  
í dagvinnu á rannsóknakjarna Landspítala. Þar starfar öflugt þver-
faglegt teymi í góðri samvinnu við heilbrigðisstarfsfólk innan og utan 
Landspítala. 

Við sækjumst eftir 4 sjúkraliðum til viðbótar við frábæran starfshóp 
okkar. Æskilegt að viðkomandi hafi bíl til umráða.

SJÚKRALIÐAR 

Rannsóknakjarni

Starf félagsráðgjafa við sérhæfða endurhæfingargeðdeild er laust til 
umsóknar. Deildin er lokuð geðdeild sem sinnir endurhæfingu einstak-
linga með geðrofssjúkdóma og oft fíknivanda samhliða. Deildin hentar 
vel þeim sem þurfa mikinn stuðning og er meirihluti þeirra sem leggjast 
inn á deildina sjálfræðissviptir, á aldrinum 18-30 ára. 

Félagsráðgjafar veita ráðgjöf og stuðning í persónulegum málum og gefa 
upplýsingar um félagsleg réttindi. Félagsráðgjafar starfa innan starfs-
eininga og taka þátt í almennu deildarstarfi.

FÉLAGSRÁÐGJAFI

Félagsráðgjöf



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

Helstu verkefni eru snjóruðningur, hálkuvarnir og hreinsun aðskotahluta 
á flugvallarsvæðinu, björgunar- og slökkviþjónusta og viðhald flugvallar 
og umhverfis hans. Um vaktavinnu er að ræða. 

Hæfniskröfur:
•  Aukin ökuréttindi eru skilyrði
•  Reynsla af slökkvistörfum, snjóruðningi og hálkuvörnum er kostur
•  Iðnmenntun (bifvélavirkjun/vélvirkjun eða svipað) sem nýtist 
    í starfi sem og vinnuvélapróf eru einnig kostir

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

Helstu verkefni eru eftirlit með flugvallarmannvirkjum og flugbrautum, 
eftirlit og viðhald á vélbúnaði og tækjum,  flugverndargæsla ,björgunar-
og slökkviþjónusta og dagleg verkstjórn.

Hæfniskröfur:
•  Meirapróf og vinnuvélapróf eru skilyrði
•  Reynsla af slökkvistörfum, snjóruðningi og hálkuvörnum er kostur
•  Iðnmenntun (bifvélavirkjun/vélvirkjun) sem nýtist í starfi  
    er einnig kostur

 

S É R F R Æ Ð I N G U R  Í  Á H Æ T T U S T Ý R I N G U
Í  R E Y K J A V Í K 

Við leitum að reyndum sérfræðingi í áhættustýringu til að vinna 
með fjármála- og rekstrartengdar áhættur með sérstaka áherslu  
á rekstrartengdar áhættur. 

Hæfniskröfur:
•  Háskólapróf á sviði viðskiptafræða, hagfræði,  
    verkfræði eða sambærilegt
•  Starfsreynsla á sviði áhættustýringar er nauðsynleg
•  Æskilegt er að viðkomandi hafi unnið a.m.k. fimm ár við slík störf

 

S É R F R Æ Ð I N G U R  Í  V I Ð S K I P T A G R E I N D
Í  R E Y K J A V Í K

Helstu verkefni eru uppsetning, þróun og rekstur gagnavöruhúss og 
þátttaka í þróun ferla tengdum áætlanagerð og árangursmælikvörðum, 
þarfagreiningar og skýrslugerð.

Hæfniskröfur:
•  Háskólamenntun í tölvunarfræði, upplýsingastjórnun  
    eða sambærileg menntun/reynsla
•  Reynsla/þekking á gagnagrunnsfræðum er æskileg
•  Reynsla af SSAS og þróun/uppsetningu OLAP teninga er æskileg
•  Reynsla af úrvinnslu gagna er æskileg
•  Þekking á Dynamics NAV er kostur

 

I N N H E I M T U F U L L T R Ú I
Í  R E Y K J A V Í K

Helstu verkefni eru innheimta, reikningagerð, bókanir og önnur 
innheimtutengd störf í fjárreiðudeild Isavia í Reykjavík. 

Hæfniskröfur: 
•  Reynsla af innheimtu eða sambærilegum störfum er æskileg
•  Reynsla af bókhaldsstörfum og góð bókhaldskunnátta er æskileg
•  Mjög góð Excel-kunnátta
•  Þekking á Navision bókhaldskerfinu er kostur
•  Hæfni í að skilja og lesa samninga vegna reikningagerðar

V E R K S T Æ Ð I S F O R M A Ð U R  V É L A V E R K S T Æ Ð I S  
Á  R E Y K J A V Í K U R F L U G V E L L I

Helstu verkefni eru umsjón með starfsemi vélaverkstæðis,  
dagleg verkstjórn, snjóruðningur og hálkuvarnir. 

Hæfniskröfur:
•  Meirapróf og vinnuvélapróf eru skilyrði
•  Iðnmenntun (bifvélavirkjun/vélvirkjun) sem nýtist í starfi er skilyrði
•  Reynsla af slökkvistörfum, snjóruðningi og hálkuvörnum er kostur
•  Reynsla af starfsmannastjórnun

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

STA R F S STÖ Ð :
REYKJAVÍK

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

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

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

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

U M S Ó K N A R F R E ST U R :
12.  SEPTEMBER 2016

Gunnlaugur er flugvallarstarfsmaður og það er meðal annars 
í hans verkahring að sjá um að öll ljós á Akureyrarflugvelli séu  
í góðu lagi. Þannig er Gunnlaugur hluti af góðu ferðalagi þeirra  
sem fara um Akureyrarflugvöll.



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

Helstu verkefni eru snjóruðningur, hálkuvarnir og hreinsun aðskotahluta 
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•  Meirapróf og vinnuvélapróf eru skilyrði
•  Reynsla af slökkvistörfum, snjóruðningi og hálkuvörnum er kostur
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S É R F R Æ Ð I N G U R  Í  Á H Æ T T U S T Ý R I N G U
Í  R E Y K J A V Í K 

Við leitum að reyndum sérfræðingi í áhættustýringu til að vinna 
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Helstu verkefni eru uppsetning, þróun og rekstur gagnavöruhúss og 
þátttaka í þróun ferla tengdum áætlanagerð og árangursmælikvörðum, 
þarfagreiningar og skýrslugerð.

Hæfniskröfur:
•  Háskólamenntun í tölvunarfræði, upplýsingastjórnun  
    eða sambærileg menntun/reynsla
•  Reynsla/þekking á gagnagrunnsfræðum er æskileg
•  Reynsla af SSAS og þróun/uppsetningu OLAP teninga er æskileg
•  Reynsla af úrvinnslu gagna er æskileg
•  Þekking á Dynamics NAV er kostur

 

I N N H E I M T U F U L L T R Ú I
Í  R E Y K J A V Í K

Helstu verkefni eru innheimta, reikningagerð, bókanir og önnur 
innheimtutengd störf í fjárreiðudeild Isavia í Reykjavík. 

Hæfniskröfur: 
•  Reynsla af innheimtu eða sambærilegum störfum er æskileg
•  Reynsla af bókhaldsstörfum og góð bókhaldskunnátta er æskileg
•  Mjög góð Excel-kunnátta
•  Þekking á Navision bókhaldskerfinu er kostur
•  Hæfni í að skilja og lesa samninga vegna reikningagerðar

V E R K S T Æ Ð I S F O R M A Ð U R  V É L A V E R K S T Æ Ð I S  
Á  R E Y K J A V Í K U R F L U G V E L L I

Helstu verkefni eru umsjón með starfsemi vélaverkstæðis,  
dagleg verkstjórn, snjóruðningur og hálkuvarnir. 

Hæfniskröfur:
•  Meirapróf og vinnuvélapróf eru skilyrði
•  Iðnmenntun (bifvélavirkjun/vélvirkjun) sem nýtist í starfi er skilyrði
•  Reynsla af slökkvistörfum, snjóruðningi og hálkuvörnum er kostur
•  Reynsla af starfsmannastjórnun

Almennt er þess krafist að allir umsækjendur búi yfir færni til að tjá sig á íslensku og ensku, auk almennrar tölvuþekkingar.
Umsækjendur þurfa að vera heilsuhraustir og standast bakgrunnsskoðun ríkislögreglustjóra vegna aðgangs að haftasvæði flugverndar.
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A F  G Ó Ð U  F E R Ð A L A G I ?

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

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

U M S Ó K N A R F R E ST U R :
12.  SEPTEMBER 2016

Gunnlaugur er flugvallarstarfsmaður og það er meðal annars 
í hans verkahring að sjá um að öll ljós á Akureyrarflugvelli séu  
í góðu lagi. Þannig er Gunnlaugur hluti af góðu ferðalagi þeirra  
sem fara um Akureyrarflugvöll.



þjónustufulltrúi á skiptiborði
Skrifstofa Alþingis óskar eftir að ráða 
í starf þjónustufulltrúa á skiptiborði. 
Nánari upplýsingar um starrð eru á 
starfatorgi og á heimsíðu Alþingis. 

Þingvörður
Skrifstofa Alþingis auglýsir 
eftir þingverði í fullt starf. 

Sjá nánari upplýsingar á starfatorg.is.
WE OFFER  

YOU A JOB +  

FREE TRAILER  

LICENCE

Ölgerðin is looking to hire positive thinking warehouse workers

Ölgerðin is looking to hire positive thinking truck drivers

DO YOU WANT TO BE A TRUCK DRIVER?

WAREHOUSE WORK

COME AND  
JOIN OUR TEAM

Ölgerðin runs a big technical warehouse with  
100 employees receiv ing and picking of orders  
to customers. 

Working hours are day, evening and night shifts .  
Appl icants need to be able to start as soon  
as possible .

ROLE AND RESPONSIBILITIES

• Picking and service of orders

• Receiving of orders

• Other jobs related to a warehouse

QUALIFICATIONS

• Minimum age of 20

• Clean criminal record

• Good communicational and service skil ls,  
positivity and conscientious

• Punctuality and independence

• Drivers l icence is required and forklift l icence  
is an advantage

Ölgerðin is wi l l ing to sponsor and pay for a trai ler 
l icense to those appl icants hired but don‘t have a 
trai ler l icense. The appl icant hired is required to 
dedicate their work as dr ivers with Ölgerðin for a 
minimum of two years post l icense.

ROLE AND RESPONSIBILITIES

• Distribution and delivery of orders

• Customer service

• Other jobs related to distribution

QUALIFICATIONS

• Minimum age of 25

• Clean criminal record

• Trailer l icence is an advantage

• Independence, init iative and punctuality

• Physically fit , hygienic and abil ity to work  
under pressure

• Good communicational and service skil ls,  
positivity and conscientious

Ölgerðin is a consumer goods company that produces, imports  
and exports a broad range of products making it the largest  
supplier to the retail and HORECA sectors in Iceland.

We strive to offer first class products and service with the goal  
of being customer’s and consumer’s first choice.

Please apply for the jobs before September 10. 
Applications should be sent via email starf@olgerdin.is with the subject: Truck Driver or Warehouse Work

Húsasmíði 

Húsasmíði óskar eftir að ráða vana smiði eða reynslumikla 
byggingarverkamenn til starfa. Mikil vinna framundan.   
Íslensku- eða enskukunnátta nauðsynleg.

Nánari upplýsingar í netpósti sigvilli@simnet.is

Byggingarverka-
menn óskast



| AtvinnA | LAUGARDAGUR  27. ágúst 2016 19

Við óskum eftir að ráða þjónustulipra starfskrafta til  
afgreiðslu- og þjónustustarfa á nýtt kaffihús á Laugavegi-
num og einnig eftir starfsfólki á veitingastaðinn að Suður-
landsbraut. Vinnutími eru dagvaktir 9-16 og síðdegis- og 
kvöldvaktir 16-23, eða eftir nánari samkomulagi. 
Viðkomandi verður að tala bæði íslensku og ensku, vera 
stundvís, þjónustulipur og áræðanlegur.  
Umsækjendur þurfa að geta hafið störf sem fyrst.

Fyrirspurnum, umsóknum ásamt ferilskrám skal senda til 
Berglindar, aðstoðarframkvæmdarstjóra, með tölvupósti  
á netfangið berglind@vy.is, fyrir 1. september nk.

Vietnam Restaurant ehf.

Starfskraftar óskast 
á Laugaveg og 
Suðurlandsbraut

Starfsfólk í afgreiðslu óskast
Vinnutími 10-18 og eitthvað um helgar. 

Framtíðarstarf.

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

Borgarlögmaður

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

Borgarlögmaður óskar eftir að ráða lögfræðing til starfa hjá embættinu.
Í boði er krefjandi og fjölbreytt starf í starfsumhverfi þar sem reynir á góða alhliða þekkingu á flestum réttarsviðum lögfræðinnar.  
Áhersla er lögð á símenntun og miðlun þekkingar milli starfsmanna. Embætti borgarlögmanns er í Ráðhúsi Reykjavíkur og þar eru 
stöðugildi átta lögmanna og lögfræðinga.

Starfshlutfallið er 100%
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar við Stéttarfélag lögfræðinga.

Nánari upplýsingar veitir Kristbjörg Stephensen borgarlögmaður, í síma 411 4100 eða í gegnum tölvupóstfangið  
kristbjorg.stephensen@reykjavik.is

Umsóknarfrestur er til 12. september n.k.   
Umsóknir ásamt fylgiskjölum skulu berast í gegnum vef Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/laus-storf

Meðal helstu verkefna eru:
• Lögfræðilegar álitsgerðir og ráðgjöf til borgarstjórnar, borgar-  
 ráðs, borgarstjóra, stofnana og fyrirtækja Reykjavíkurborgar
• Undirbúningur dómsmála og málflutningur
• Meðferð stjórnsýslukæra
• Samningagerð
• Fyrirsvar vegna skaðabótakrafna sem beint er gegn  
 Reykjavíkurborg
• Uppgjör slysabóta á grundvelli kjarasamninga

Hæfnis- og menntunarkröfur:
• Embættispróf eða meistaragráða í lögfræði
• Málflutningsréttindi æskileg
• Góð færni til framsetningar máls í ræðu og riti
• Skipuleg og fagleg vinnubrögð
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi 
• Lipurð og færni í samskiptum

LÖGMENN HÖFÐABAKKA

Löglærður fulltrúi og aðstoðarmaður  
lögmanna óskast til starfa. 

Lögmenn Höfðabakka leita eftir umsækjendum í  
eftirfarandi störf:  

Löglærður fulltrúi. 
Umsækjandi þarf að hafa lokið meistaranámi í lögfræði. 
Hdl.-réttindi æskileg. Verkefni eru á sviði almennrar  
lögfræðiráðgjafar, stjórnsýslu, eignaréttar, fjármuna-
réttar, samningsgerðar, o.fl. 

Aðstoðarmaður lögmanna. 
Umsækjandi þarf að hafa lokið Ba/Bs-prófi. Hlutastarf 
með háskólanámi á meistarastigi getur komið til greina.

Umsækjendur þurfa að búa yfir góðum samskiptahæfi-
leikum, þjónustulund og geta unnið sjálfstætt.

Umsóknir ásamt ferilsskrá skulu berast Lögmönnum 
Höfðabakka ehf., Höfðabakka 9, 110 Reykjavík, á tölvu-
póstfangið logmenn@justice.is, eigi síðar en föstudaginn 
9. september 2016. Farið verður með umsóknir sem 
trúnaðarmál.

      Ert þú 
ekki gera ekki neitt 
             týpa?

Motus ehf. er leiðandi fyrirtæki 

á sviði kröfustjórnunar (Credit 

Management Services). 

Hjá Motus starfa rúmlega 150 

starfsmenn á 12 starfsstöðvum 

um land allt. Meðal viðskipta-

vina Motus eru m.a. fjölmörg af 

stærstu fyrirtækjum og 

stofnunum landsins.

Motus er samstarfsaðili Intrum 

Justitia, sem er markaðsleiðandi 

fyrirtæki í Evrópu á sviði 

kröfustjórnunar.
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Þjónustufulltrúi – Greiðandaþjónusta

Þjónustufulltrúi – Lögheimtuvinnsla

Þjónustufulltrúi – Kvöldhringingar

Starfið felst m.a. í afgreiðslu- og upplýsingagjöf til greiðenda, símsvörun og 
úthringingum, ásamt almennri vinnslu innheimtumála á milliinnheimtu og 
lögfræðistigi. Við leitum að starfsmanni sem er nákvæmur í vinnubrögðum, með 
framúrskarandi samskiptahæfileika og ríka þjónustulund. Góð almenn íslensku- og 
tölvukunnátta.

Reynsla af innheimtustörfum og/eða reynsla af skrifstofu- eða bankastörfum 
æskileg.

Starfið felst í almennri vinnslu mála í lögfræðiinnheimtu. Við leitum að 
skipulögðum, öguðum og talnaglöggum starfsmanni sem er nákvæmur í 
vinnubrögðum og hefur áhuga á að starfa sem hluti af öflugum hópi.   
Góð almenn íslensku- og tölvukunnátta.

Reynsla af innheimtustörfum eða ritarastörfum af lögfræðistofu æskileg.

Starfið felst í hringingum í greiðendur, gerð samninga og skjala- og tölvuvinnslu.
Við leitum að áreiðanlegum og duglegum starfsmönnum með framúrskarandi 
samskiptahæfileika.

Vinnutími er tvö til fjögur kvöld í viku, 3-4 klukkustundir í senn á tímabilinu   
frá kl. 16-20. Starfið hentar t.d. vel fyrir námsmenn.

Motus óskar eftir að ráða nýja liðsmenn

EKKI GERA EKKI NEITT er grundvöllur fyrirtækjamenningar Motus, en innri gildi 
starfsmanna eru hjálpsemi, frumkvæði, jákvæðni, vinnusemi og umburðarlyndi. 
 
Í boði er skemmtilegt starfsumhverfi, metnaðarfullir samstarfsmenn,   
afburða upplýsingakerfi og öflugt fyrirtæki.

Nánari upplýsingar veitir Sigurbjörg D. Hjaltadóttir, starfs-
mannastjóri Motus, í síma 440 7122. Vinsamlegast sækið 
um á heimasíðu okkar, www.motus.is. Umsóknarfrestur er 
til og með 5. september. Um er að ræða störf á skrifstofu 
fyrirtækisins í Reykjavík. Ráðið verður í störfin sem fyrst.
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SUBWAY® er alþjóðleg keðja með yfir 40 þúsund veitingastaði í rúmlega 100 löndum. Stjarnan ehf., einkaleyfishafi Subway 
á Íslandi, rekur 23 Subway veitingastaði á Íslandi sem staðsettir eru víða um land. Fyrsti veitingastaður Subway á Íslandi var 
opnaður árið 1994. Markmið Subway um allan heim er að bjóða upp á fjölbreyttan og bragðgóðan skyndibita með hollustu 
að leiðarljósi. Strangt gæðaeftirlit tryggir að matvæli uppfylla ströngustu skilyrði um ferskleika og gæði.

Subway leitar að hressu og duglegu starfsfólki í dagvinnu á höfuðborgarsvæðinu. 

Umsækjandi þarf að hafa góða þjónustulund, hæfni í mannlegum samskiptum, 
vera röskur, stundvís og reglusamur.

Nánari upplýsingar veitir mannauðsstjóri, Ingibjörg Eðvaldsdóttir í síma: 530-7000.

Áhugasamir vinsamlegast sækið um á heimasíðu  
fyrirtækisins fyrir 4. september 2016.
http://www.subway.is/Hafasamband/Saekjaumstarf/

Lyftaraviðgerðarmaður
Skinney Þinganes hf óskar eftir að ráða starfsmann til 
starfa á lyftaraverkstæði Skinneyjar Þinganess Hornafirði.

Starfið felst meðal annars í viðhaldi og eftirliti með lyft-
urum fyrirtækisins auk annarra verkefna sem til falla innan 
almenns vélaverkstæðis.

Lögð er áhersla á að viðkomandi geti unnið sjálfstætt og 
hafi reynslu í viðgerðum.

Frekari upplýsingar gefur Kristinn í síma 899-1174 eða 
senda umsókn á kristinn@sth.is

www.rumfatalagerinn.is

ATVINNA
STARFSKRAFTUR ÓSKAST Í 

VERSLUN OKKAR Á SMÁRATORGI
Leitum að jákvæðum og þjónustulunduðum 

einstaklingi í húsgagnadeildina okkar. 
Skemmtilegt starf í lifandi umhverfi.

Áhugasamir hafið samband við
Smára 842-8065 

smari.hauksson@rfl.is

Umsóknarfrestur er til 5. September 2016

Spennandi og krefjandi starf 
þar sem miklir möguleikar eru 

á að vaxa í starfi. 
Góð árangurstengd laun í boði 

fyrir réttan aðila. 

Fjármála- og efnahagsráðuneytið

Hagfræðingur

 Capacent — leiðir til árangurs

Ráðuneytið hefur frumkvæði, 
fagmennsku og árangur að 
leiðarljósi í starfsemi sinni.  
 
Laun eru samkvæmt 
kjarasamningi Félags 
háskólamenntaðra 
starfsmanna Stjórnarráðsins.  
 
Umsóknir geta gilt í 6 mánuði 
frá því að umsóknarfrestur 
rennur út, sbr. 2. gr. reglna nr. 
464/1996, um auglýsingar á 
lausum störfum með síðari 
breytingum. 
 
Áhugasamir einstaklingar eru 
hvattir til að sækja um.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/3560 

Menntunar- og hæfniskröfur
Meistaranám í hagfræði, viðskiptafræði eða sambærileg 
menntun sem nýtist í starfinu.
Marktæk þekking á opinberum fjármálum og hagstjórn er 
kostur.
Reynsla af greiningarvinnu sem nýtist í starfi.
Góð þekking á upplýsingakerfum og gagnagrunnum er 
kostur.
Greinandi, gagnrýnin og lausnamiðuð hugsun og hæfileikar 
til að breyta gögnum í upplýsingar.
Mjög gott vald á íslensku í ræðu og riti er skilyrði og góð 
enskukunnátta er nauðsynleg.
Góð samskiptahæfni, skipulagshæfni, frumkvæði og 
sjálfstæði í vinnubrögðum auk hæfileika til að leiða 
teymisvinnu.
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Umsóknarfrestur

12. september 

Helstu verkefni
Upplýsingaöflun og greiningarvinna á sviði skattamála.
Vinna við tekjuáætlun ríkissjóðs og eftirfylgni hennar.
Þátttaka í stefnumörkun vegna tekjuöflunar ríkissjóðs.
Almenn umfjöllun í ræðu og riti um skattamál og tekjur 
ríkissjóðs.
Stuðningur og ráðgjöf vegna skatta- og tekjumála almennt.
Alþjóðleg samskipti á sviði skattamála.

Fjármála- og efnahagsráðuneytið auglýsir eftir hagfræðingi til starfa á skrifstofu skattamála. Í boði er áhugavert starf á 
krefjandi og skemmtilegum vinnustað.  
Í ráðuneytinu er mótuð stefna í málaflokkum á sviði skatta og annarrar tekjuöflunar ríkisins. Skrifstofan hefur umsjón með 
tekjuáætlun fyrir ríkissjóð sem er hluti af fjármálaáætlun hins opinbera. Hún annast greiningu á þróun skatt- og tekjustofna 
ríkisins og áhrifamat vegna fyrirhugaðra skattbreytinga. Starfið felur þannig einnig í sér vöktun efnahagsmála.  
Þá annast skrifstofan undirbúning og gerð lagafrumvarpa á sviði skatta- og tollamála. Hún gegnir stjórnsýsluhlutverki 
gagnvart skattyfirvöldum, tollstjóra og innheimtumönnum ríkissjóðs.  
Skrifstofan á í miklu samstarfi innan sem utan ráðuneytisins. Á henni starfa 13 starfsmenn í teymum hagfræðinga og 
lögfræðinga, en í ráðuneytinu eru alls um 85 starfsmenn.



Your activity tour operator in Iceland since 1983

ARCTIC ADVENTURES vantar liðsauka
VEFFORITARI

UM STARFIÐ
• Forritun og viðhald vefsíðna
• Þróun og innleiðing veflausna
• Önnur tilfallandi verkefni

HÆFNIS- OG MENNTUNARKRÖFUR
• Menntun í tölvunar- eða verkfræði
• Mjög góð þekking og reynsla af PHP, WordPress, HTML, CSS og JavaScript
• Sjálfstæð og góð vinnubrögð

Vinsamlega sendið ferilskrá með umsókn á jobs@adventures.is fyrir 10. september.

Arctic Adventures er íslenskt ævintýra- og afþreyingarfyrirtæki sem leggur 
áherslu á vistvæna ferðamennsku í íslenskri náttúru. Um er að ræða opinn 
og skemmtilegan vinnustað með metnaðarfullt og hæft starfsfólk í hverju 
rúmi. Arctic Adventures hefur verið í miklum vexti undanfarin ár og því 
leitar fyrirtækið nú að öflugum vefforitara til að mæta auknum umsvifum í 
markaðsdeild.

Maids/cleaning staff
wanted

Apartment hotel downtown Reykjavík  
is looking for maids/cleaning staff.

Requirements:
Applicants must be at least 25 years old

They also have to: 
• Speak English or Icelandic
• Have work experience in cleaning 
• Be able to work sometimes irregular hours. 
   This often includes working on holidays or weekends.
• Work well under pressure
• Be proficient and pay attention to details
• Be able to understand and follow instructions and put 
   tasks in order
• Get along well with supervisors and the guests they serve
• Have a friendly manner and a willingness to assist others

Main tasks are:
Clean guest apartments, lobby, hallways and restrooms.
Take care of laundry and prepare breakfast.

Please send applications to lara@reykjavikresidence.is

VIKING LIFE SAVING EQUIPMENT Á ÍSLANDI

Óskar eftir að ráða fólk á skoðunarsvið og í slökkvitækjadeild.

Við óskum eftir nákvæmum, skipulögðum, heilsuhraustum og 
jákvæðum einstaklingum til starfa hjá traustu fyrirtæki. Áhugi á 

björgunarmálum til sjós ásamt ensku- og tölvukunnáttu er kostur.
Varðandi starfið í slökkvitækjadeild þá er reynsla æskileg 

en ekki skilyrði.

Nákvæm vinnubrögð og handlægni er skilyrði fyrir störfunum,
Umsóknir skal senda á vhj@viking-life.com 

eigi síðar en 4. september 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

Forstöðumaður Framreiðslueldhúss og matreiðslumaður

Lausar eru til umsóknar stöður forstöðumanns og matreiðslumanns í framreiðslueldhúsi að Lindargötu.  
Framreiðslueldhúsið heyrir undir Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða. Starf matreiðslumanns er dagvinna og 
unnin er önnur hver helgi en frídagur í miðri viku.

Forstöðumaður framreiðslueldhúss

Matreiðslumaður

Helstu verkefni og ábyrgð
• Ber faglega og rekstrarlega ábyrgð á starfsemi  
 framleiðslueldhússins að Lindargötu
• Ber ábyrgð á að þjónustan sé í samræmi við leiðarljós,  
 stefnu og markmið Velferðarsviðs
• Tekur þátt í stefnumótun á Velferðarsviði varðandi  
 málefni eldhúsa
• Stjórnun starfsmannamála og ábyrgð á  
 framkvæmd starfsmannastefnu

Hæfnikröfur
• Meistarapróf í matreiðslu eða samsvarandi réttindi  
 ásamt mikilli starfsreynslu
• Rekstarmenntun sem nýtist i starfi æskileg
• Þekking á sviði gæðastjórnunar og reynsla af  
 uppsetningu gæðakerfa í matvælaiðnaði
• Reynsla og þekking á rekstri stóreldhúsa og sérhæfðri  
 starfsemi þeirra. 

Helstu verkefni og ábyrgð
• Matreiðsla á almennum réttum, sérstöku sjúkrafæði,  
 bakstur á kaffibrauði  og öðrum veitingum.
• Verkstjórn  starfsmanna. 
• Umsjón og eftirlit með nýtingu hráefnisbirgða og  
 annarra rekstrarvara.
• Eftirlit með tækjabúnaði.
• Skömmtun á  mat í stærri einingum fyrir móttökueldhús,  
 borðsofu og heimsendingu matar. 
• Unnið er eftir cook and chill og hefðbundinni matreiðslu.

Hæfnikröfur
• Sveinspróf í matreiðslu eða sambærilegt nám 
• Starfsreynsla í stóreldhúsi
• Áhugi og metnaður
• Samskiptahæfni og létt lund
• Íslenskukunnátta

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar. 
Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigþrúður Erla Arndardóttir framkvæmdarstjóri í síma 411-1600. 
Netfang: sigthrudur.erla.arnardottir@reykjavik.is

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

Umsóknarfrestur er til 10. september n.k

Sérfræðingur í 
Þjóðgarðinum Snæfellsjökli
Umhverfisstofnun leitar að starfsmanni sem 
hefur áhuga á verndun náttúru, þjónustu við 
ferðamenn og að starfa í teymi sérfræðinga sem 
staðsettir eru víðsvegar um landið.

Megin verkefni sérfræðingsins munu snúa að 
viðhaldi, verndargildi þjóðgarðsins, móttöku 
ferða  manna í þjóðgarðinum og að liggjandi frið
löndum, fræðslumálum, stjórnsýslu náttúru
verndarmála, daglegri umsjón með gestastofu 
og sýningu, umsýslu með landvörðum og al
mennum viðhaldsverkefnum.

Ítarlegri upplýsingar um hæfniskröfur, starfs
aðstöðu ofl. er að finna á starfatorg.is og 
umhverfisstofnun.is/storf_i_bodi

Umsóknarfrestur um starfið er til og með  
12. september 2016 og skulu umsóknir 

sendar til Umhverfisstofnunar, á netfangið 
ust@ust.is. 

Öllum umsóknum verður svarað þegar 
ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Sjá 
nánari upplýsingar um Umhverfisstofnun á 

umhverfisstofnun.is

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

Snæfellsnes - Vestmannaeyjar

FAGMENNSKA SAMVINNA FRAMSÝNI VIRÐING
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Erum að leita eftir starfsfólki í hlutastörf á 
virkum dögum í vetur. 

18ára og eldri.  Íslenskukunnátta skilyrði. 

Vinsamlegast sendið umsóknir á umsokn@kornid.is

Tvær stöður deildarstjóra hjá Listasafni Reykjavíkur eru lausar til umsóknar. Leitað er að öflugum 
einstaklingum sem hafa frumkvæði og metnað til að ná árangri í starfi  

Helstu verkefni Listasafns Reykjavíkur
Listasafn Reykjavíkur er rekið af Reykjavíkurborg og er til húsa í þremur aðskildum byggingum miðsvæðis í borginni, Hafnar-
húsi, Kjarvalsstöðum og Ásmundarsafni. Listasafnið skal safna, skrá, varðveita og sýna listaverkaeign Reykjavíkurborgar. Auk 
þess skal það sinna rannsóknum á  íslenskri myndlist og fræðslu um myndlist til ólíkra hópa m.a. með  fyrirlestrum, leiðsögn og 
útgáfustarfsemi. Safnið hefur einnig umsjón með myndverkum á almannafæri í eigu borgarinnar. Listasafn Reykjavíkur býður 
upp á fjölbreyttar innlendar og alþjóðlegar sýningar á nútíma- og samtímalist. Fjölbreytt menningarstarfsemi er í safninu en 
árlega eru yfir hundrað viðburðir á vegum þess, allt frá fyrirlestrum og málþingum til óhefðbundins tónleikahalds. 

Deildarstjóri sýninga og miðlunar

Deildarstjóri safneignar og rannsókna

Umsóknarfrestur er til og með 15. september nk.
 
Launakjör eru skv kjarasamningum Reykjavíkurborgar við viðkomandi stéttarfélög.

Nánari upplýsingar um veitir Ólöf Kristín Sigurðardóttir, safnstjóri,  olof.kristin.sigurdardottir@reykjavik.is, sími 411 6400.

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja um störfin á vef Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf.  
Umsóknum þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf. 

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

Deildarstjórar hjá Listasafni Reykjavíkur

Helstu verkefni:
• Ábyrgð á stjórnun og rekstri deildar sýninga og miðlunar.
• Ábyrgð á sýningum, sýningagerð, allri miðlun, fyrirlestrum,  
 málþingum og fræðslustarfi á vegum safnsins.
• Ábyrgð á störfum þeirra teyma og vinnuhópa sem deildin er  
 hluti af.
• Þátttaka í stefnumótun og gerð starfs- og fjárhagsáætlana  
 fyrir deildina.
• Umsjón með samstarfsverkefnum í tengslum við sýningar 
 og miðlun.
• Ábyrgð á textum í sýningasölum og umsjón með allri útgáfu  
 á vegum safnsins, s.s. sýningaskrár og kennsluefni.
• Umsjón með þróun og gerð nýmiðlunarefnis.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á framhaldsstigi í sýningastjórnun,   
 listfræði, miðlun, safnafræði og/eða menningarstjórnun   
 með grunn í listfræði eða myndlist eða önnur sambærileg   
 menntun á sviði safnsins
• Að lágmarki 3ja ára reynsla á sviði safnastarfs, sýninga- 
 gerðar og/eða miðlunar myndlistar.
• Mjög góð þekking á íslenskri og alþjóðlegri  
 samtímamyndlist
• Mjög góðir skipulags- og stjórnunarhæfileikar.
• Mjög gott vald á íslensku og ensku og hæfni til að tjá sig í   
 ræðu og riti.
• Metnaður, frumkvæði, hugmyndaauðgi og sjálfstæði í starfi. 
• Færni og geta til að vinna undir álagi og sinna mörgum   
 viðfangsefnum. 
• Færni í mannlegum samskiptum og sveigjanleiki.

Helstu verkefni:
• Ábyrgð á stjórnun og rekstri deildar safneignar  
 og rannsókna.
• Ábyrgð á allri varðveislu, skráningu, forvörslu, sýningagerð  
 og rannsóknum sem byggja á safnkosti listasafnsins.
• Ábyrgð á upplýsingagjöf og þjónustu við samstarfsaðila og  
 viðskiptavini safnsins s.s. önnur söfn og menntastofnanir.
• Þátttaka í miðlun þekkingar á safnkosti listasafnsins.  
• Þátttaka í stefnumótun og gerð árlegra starfs- og   
 fjárhagsáætlana fyrir deildina.
• Umsjón með öryggismálum sem snúa að safnkosti,   
 geymslum og aðstæðum í sýningasölum.
• Umsjón og eftirlit með listaverkum í eigu Reykjavíkurborgar 
 sem safnið ber ábyrgð á og staðsett eru á opinberum   
 stöðum í  borginni. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á framhaldsstigi í listfræði og/eða safna- 
 fræði með grunn í listfræði eða myndlist eða önnur   
 sambærileg menntun á sviði safnsins.
• Að lágmarki 3 ára reynsla á sviði safnastarfs.
• Mjög góð þekking á íslenskri myndlist.
• Mjög góðir skipulags- og stjórnunarhæfileikar.
• Metnaður, frumkvæði, hugmyndaauðgi og sjálfstæði í starfi. 
• Færni og geta til að vinna undir álagi og sinna  
 mörgum viðfangsefnum. 
• Færni í mannlegum samskiptum og sveigjanleiki.  
• Góð þekking á skráningum og gagnagrunnum.
• Gott vald á íslensku og ensku og hæfni til að tjá sig í  
 ræðu og riti.

STARFSMAÐUR VIÐ LYFJAÞRÓUN
Oculis leitar eftir öflugum liðsmanni til starfa við lyfjaþróun. Oculis er nýsköpunarfyrirtæki sem vinnur að þróun nýrra 
augnlyfja byggt á einkaleyfavarinni tækni félagsins. Augndroparnir hafa þá sérstöðu fram yfir venjulega augndropa að koma 
lyfjum til bakhluta augans og geta þannig komið í staðinn fyrir lyfjagjöf með sprautunál inn í augað. Tækni Oculis gefur auk þess 
umtalsvert lengri virkni á yfirborði augans en mögulegt er með hefðbundinni tækni við gerð augndropa.

HELSTU VERKEFNI
• Þróun nýrra lyfjaforma
• Þróun og gilding mæliaðferða
• Umsjón með stöðugleika rannsóknum
• Önnur tilfallandi verkefni

HÆFNISKRÖFUR
• Háskólamenntun á sviði lyfjafræði, efnafræði eða skyldra greina
• Starfsreynsla á sviði lyfjaþróunar
• Góð enskukunnátta
• Lögð er rík áhersla á sjálfstæð og öguð vinnubrögð

Nánari upplýsingar veitir:
Guðrún Marta Ásgrímsdóttir
gudrun.asgrimsdottir@oculispharma.com

Umsóknir skal senda á:  
umsokn@oculispharma.com eigi síðar en 17. september 2016.

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



Við leitum að rafvirkja / rafeindavirkja í starfsstöð 
okkar á Akureyri (2 störf)
Við leitum að rafvirkja / rafeindavirkja í starfsstöð 
okkar í Reykjavík (4 störf)

Starfið fellst í forritun, uppsetningu 
og þjónustu á öryggis- og tækni-
lausnum sem Nortek selur og 
þjónustar.

Tekið verður við umsóknum á netfangið 
nortek@nortek.is. 
Nánari upplýsingar veitir Heiðar Heiðarson  í 
síma 455 2000 á skrifstofutíma.

Umsóknarfrestur er til og með 
10. September 2016.

NORTEK LEGGUR ÁHERSLU Á:

    •   Góða framkomu, stundvísi og frumkvæði í starfi
    •   Hreint sakavottorð
    •   Getu til að vinna sjálfstætt og skipulega undir álagi
    •   Gott vald á íslensku

Nortek ehf · Eirhöfði 13 & 18 · 110 Reykjavík 
Hjalteyrargata 6 · 600 Akureyri · nortek.is · nortek@nortek.is

Nortek ehf var stofnað á Akureyri árið 1996 og árið 
1998 var opnuð önnur skrifstofa í Reykjavík. Árið 

2009 var síðan Nortek stofnað í Noregi. Nortek hefur 
allt frá byrjun verið leiðandi fyrirtæki á sviði öryggis 

og tæknimála.
Á Íslandi starfa 30 vel menntaðir og sérþjálfaðir 

starfsmenn sem kappkosta að veita góða og skjóta 
þjónustu. Nortek hefur lagt sig fram um að selja 
einungis hágæða vörur frá viðurkenndum aðilum.

TÆKNIMENN:

455 2000sími:

—  L A G E R S T A R F S M A Ð U R  —

Geysir Shops og Arctic Shopping óska eftir að ráða 
lagerstarfsmann á lager fyrirtækjanna í Kópavogi. Umsækjendur 

af báðum kynjum eru hvattir til að sækja um starfið.

Helstu verkefni:
· Tiltekt pantana

· Móttaka vörusendinga
· Skráning í birgðakerfi

· Dreifing á vörum til verslana
· Önnur tengd lagerstörf

Hæfniskröfur:
· Bílpróf

· Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
· Reynsla af lagerstörfum og útkeyrslu

· Stundvísi
· Þekking á NAV birgðakerfi er kostur

Umsóknarfrestur er til og með 1. september 2016. 
Áhugasamir sendi umsókn ásamt ferilskrá til Tryggva Marinóssonar

fjármálastjóra á netfangið tryggvi@geysir.com

Sérfræðingur í gagnavísindum,  
hagnýtri tölfræði eða mynsturgreiningu  
/ Lead Developer - Data Science,  
Applied Statistics or Pattern Recognition
• M.Sc. í raungreinum eða verkfræði,  

doktorspróf kostur
• Víðtæk reynsla af greiningu og myndbirtingu  

flókinna gagna, t.d. R, Python og Matlab 
• Þekking á grundvallaratriðum mynsturgreiningar

Sérfræðingur í hugbúnaðarþróun  
/ Lead Software Developer  
•  B.Sc. í tölvunarfræði eða hugbúnaðarverkfræði
• Þekking á samskiptum við gagnagrunna, 

biðlaraþjónustu (client-server), öruggum 
netsamskiptum (SSL, HTTPS) og viðmótsforritun 

• Reynsla af því að leiða verkefni í hugbúnaðarþróun

Gæðastjóri  
/ Director of Quality and Regulatory Affairs 
• B.Sc. í verkfræði eða öðrum tengdum greinum, 

framhaldsnám er kostur
• Minnst þriggja ára reynsla af gæðastjórnun  

tengdri læknavörum (e. medical devices)
• Víðfeðm þekking á gæðastöðlum að meðtöldum  

ISO 13485
• Þjálfun og reynsla af innleiðingu gæðakerfa

Góð enskukunnátta er nauðsynleg 
þar sem fyrirtækið starfar á 
alþjóðlegum vettvangi.  
 
Ferilskrá og kynningarbréfi  
skal skilað rafrænt á  
careers@mentiscura.com 
Nánari upplýsingar:   
mentiscura.com/contact/careers

Umsóknarfrestur er til  
12. september

Mentis Cura ehf. er ört vaxandi 
heilbrigðistæknifyrirtæki  
með starfsemi á Íslandi og  
í Noregi sem hannar og selur 
greiningarhugbúnað fyrir 
heilasjúkdóma.
 
Okkar markmið er að flýta  
og auka öryggi greininga  
og stuðla þannig að bættum 
lífsgæðum þeirra sem þjást  
af heilasjúkdómum.

mentiscura.com

 Vilt þú vinna að nýsköpun í 
heilbrigðisvísindum? 
Við leitum að öflugum einstaklingum með reynslu af gagnavísindum, 
hugbúnaðarþróun og gæðastjórnun

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

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

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

Lögð er áhersla á að umsækjandi sé sé jákvæður að eðlisfari 
og með góðan samstarfsvilja.

Skriflegar umsóknir ásamt ferilskrá og meðmælum berist: 

Eignaumsjón hf. Suðurlandsbraut 30, 108 Reykjavík eða  
starfsumsokn@eignaumsjon.is  

Umsóknarfrestur er til og með 1. september 2016.

DO YOU LOVE CLEANING? 

FAGMENNSKA 
ÞJÓNUSTULUND
HEIÐARLEIKI

AÞ-Þrif wants to hire for: 

■  General cleaning ■  Window cleaning
■  Building cleaning ■  Cleaning at Keflavík Airport

We need punctual and efficient individuals, 
between the age of 20–40 years old with driving 
license and no criminal record. 

Must speak icelandic or english.

If you are interested, please apply via 
www.ath-thrif.is or email: gerda@ath-thrif.is



ERT ÞÚ GULL
AF STARFSMANNI?
Aurum leitar að starfsfólki 
í skartgripa - og lífsstílsverslun

STARFSSVIÐ

HÆFNISKRÖFUR

• Afgreiðsla í verslun

Óskum eftir umsækjanda eldri en 23 ára.
Um er að ræða 100% vinnu

Áhugasamir sendi inn ferilskrá á netfangið 
laila@aurum.is fyrir 30. ágúst n.k.

Bankastræti 4  I  sími: 551 2770  I  www.aurum.is

• Önnur tilfallandi verkefni

• Reynsla af sölu og/eða
 afgreiðslustörfum æskileg
• Þjónustulund og stundvísi

• Jákvæðni
• Enskukunnátta, önnur
 tungumál mikill kostur

kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Leikskólakennari í leikskólann Arnarsmára

· Aðstoðarmatráður í leikskólann Austurkór

· Deildarstjóri í leikskólann Kópahvol

· Leikskólakennari í leikskólann Kópahvol

· Leikskólakennari í leikskólann Kópastein

· Leikskólakennari í leikskólann Marbakka

· Starfsmaður í skilastöðu í leikskólann   
 Marbakka

Grunnskólar

· Matráður í Álfhólsskóla

· Skólaliði í Álfhólsskóla

· Skólaliði í gæslu / ræstingar í Lindaskóla

· Stuðningsfulltrúi í Lindaskóla

· Skólaliðar í dægradvöl í Salaskóla

· Aðstoðarmatráður í Salaskóla

· Forfallakennari í Snælandsskóla

· Stuðningsfulltrúi í Vatnsendaskóla

· Stærðfræðikennari í Vatnsendaskóla

· Skólaliðar í dægradvöl í Snælandsskóla

Velferðasvið

· Starfsmenn í félagslega heimaþjónustu

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

Sveitarfélagið Hornafjörður / Hafnarbraut 27 / S: 4708000 / www.hornafjordur.is

Spennandi störf hjá Sveitarfélaginu Hornafirði
.Sveitarfélagið leitar að öflugu starfsfólki sem vill starfa á skemmtilegum og fjölskylduvænum vinnustað

Nánari upplýsingar um störfin eru á heimasíðu sveitarfélagsins www/hornafjordur.is/atvinna eða í síma 470 8000

 Héraðsskjalavörður 
Skjalavarsla á héraðskjalasafni sveitarfélagsins 

 Hafnsögumaður 
Skipstjórn á lóðs og almenn hafnarstörf

 Starfsmaður í áhaldahús
Fjölbreytt störf, réttindi á dráttarvélar æskileg

 Skólaliði í Grunnskóla Hornafjarðar 

 Safnvörður á byggðasafn
Safnvarsla og skráning muna

 Starfsmaður í íþróttamiðstöð 

 Leikskólinn Lönguhólar
Leikskólakennarar og leiðbeinendur

 Starfsmaður á skólaskrifstofu

 Ræstingar á hjúkrunardeild  Leiðbeinendur í félagsmiðstöðina 
Þrykkjuna

 Forstöðumaður Menningarmiðstöðvar
Yfirumsjón safnamála 

 Leikskólastjóri
Á sameinuðum leikskólum sveitarfélagsins

 Tómstundafulltrúi
Ábyrgð á félagsmiðstöð

Garðabær auglýsir laust til umsóknar starf 
verkefnastjóra  á tækni- og umhverfissviði. Um er 
að ræða fullt starf.   

Helstu verkefni: 
 • Vinna við embætti byggingarfulltrúa hvað varðar 
  úttektir og yfirferð uppdrátta
 • Verkefnastjórnun vegna viðhalds- og 
  framkvæmdaverka
 • Þátttaka í stefnumótun við uppbyggingu og 
  þróun byggðar 
 • Ýmis stjórnsýsla, samráð og eftirlit vegna 
  reksturs veitna og veituframkvæmda  í 
  sveitarfélaginu
 • Vinna að almennri umhverfismótun s.s. við 
  verndun náttúru og mannvirkjagerð
 • Skráningar og umsjón með vistun gagna í 
  viðeigandi kerfi

Menntunar- og hæfniskröfur: 
 • Háskólapróf í verk- eða tæknifræði 
 • Reynsla af verkefnastjórn  
 • Frumkvæði og hæfni til að vinna sjálfstætt 
 • Góð íslenskukunnátta 
 • Góð tölvukunnátta 
 • Hæfni í mannlegum samskiptum 

Umsóknum skal fylgja ítarleg starfsferilskrá sem 
greinir frá menntun, fyrri störfum og reynslu 
umsækjanda ásamt upplýsingum sem varpað geta 
ljósi á færni viðkomandi til að sinna starfi 
verkefnastjóra á tækni- og umhverfissviði. 

Umsóknarfrestur er til og með 18. september 
2016.  Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 
sem fyrst. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Eysteinn 
Haraldsson í síma 525 8500 eða með tölvupósti á 
netfangið eysteinn@gardabaer.is. 

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. 
Umsækjendur eru beðnir að sækja um rafrænt á 
ráðningavef Garðabæjar www.gardabaer.is. 

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

Athygli er vakin á því að umsóknir munu gilda í 6 mánuði 
frá því að umsóknarfrestur rennur út. 

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

VERKEFNASTJÓRI Á 
TÆKNI- OG UMHVERFISSVIÐ

Lyfjatæknar, sölu-  
og afgreiðslufólk 
Apótekið Garðatorgi óskar eftir lyfjatæknum 
eða sölu- og afgreiðslufólki í sinn frábæra 
starfsmannahóp.

Starfið felst meðal annars í lyfjapökkun, aðstoð í  
receptur við frágang og afgreiðslu lyfja, afgreiðslu á 
kassa, afhendingu lyfja gegn lyfseðli, ráðgjöf til 
viðskiptavina um val og notkun á lausasölulyfjum og 
öðrum vörum í verslun.

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

Vinnutíminn er frá kl. 10:00–18:00 fjóra daga 
vikunnar, frá kl. 10:00–14:00 einn dag í viku og þriðji 
hver laugardagur. 

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

Allar nánari upplýsingar veitir Elín Kristjánsdóttir, lyfsali í 
Apótekinu Garðatorgi, elin@apotekid.is 
Umsóknarfrestur er til 4. september.

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



Marorka is the leading global provider of data-driven energy management and operational 
performance solutions for the maritime industry. We enable our customers to reduce fuel 
consumption, cut emissions and increase fleet performance.  
Our headquarters are in Reykjavik, Iceland, and we have offices in Denmark, Germany, 
Singapore and The United Arab Emirates.

Borgartun 26  105 Reykjavik  Iceland  Tel. (+354) 582 8000www.marorka.com

We create solutions that matter!

Please submit applications to careers@marorka.com by 4 September 2016.  
For more information about these positions, please contact Heiða Lára Heiðarsdóttir 
heida@marorka.com.

ENERGY MANAGEMENT  
ADVISOR
Marorka is looking for an Energy Management Advisor to join our growing international team 
of consultants. 

Responsibilities:
• Translating customer needs into relevant and executable fleet performance solutions
•  Defining KPI structure and designing customized dashboards with customers  
• Supporting Marorka’s fleet performance center
• Advising other departments on data analysis
•  Communicating customer feedback 

Requirements:
• Bacheloŕ s degree in engineering or similar field required, masteŕ s degree preferred
• Minimum of 3 years of relevant work experience
• Analytical mindset with ability to break down problems
• Experience with one or more programming language is an advantage

This position requires some travelling.
Please submit CV in English. 

DEVELOPERS
We’re looking for experienced developers seeking challenging work to join our R&D team.

Responsibilites:
• Evolve architecture and technology stack
• Assist with clarifying requirements and release planning
• Write quality code using test-driven methods to ensure maintainability
• Contribute to our continuous improvement efforts

Requirements:
• 5+ years work experience
• Skilled in .NET (C#) development and SQL
• Experience in unit testing frameworks, TDD and UI testing
• Passionate about software quality
• Good communicator, eager to learn and share professional knowledge

DEVOPS ENGINEER
As demands for our systems are growing fast we’re looking for a skilled DevOps Engineer.

Responsibilites:
• Work closely with our development teams to minimize deployment effort and maximize  

reliability of our solutions 
• Monitor application and system health and respond to problems as they arise
• Develop and manage our cloud infrastructure (AWS & Azure)
• Develop our Marorka Onboard technology platform (Windows Server & SQL Server)

Requirements:
• Experience with cloud infrastructure, AWS and Azure in particular
• Experience with Windows Server & SQL Server administration
• Solid networking knowledge
• Skillful in SQL
• Excellent problem solving skills

We’re in many of the world’s largest ships, saving fuel and lowering harmful emissions. 

Ertu að leita 
að talent?

Við finnum 
starfsmanninn fyrir þig

lind@talent.is

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

Fossaleynir 17 (Grafarvogi), 112 Reykjavík 
www.studlar.is mru@studlar.is

Starfsmaður á lokaða deild Stuðla 

Vilt þú taka þátt í krefjandi og spennandi starfi með ung-
lingum? Um er að ræða 100% starf í vaktavinnu, aðallega á 
lokaðri deild en einnig á meðferðardeild Stuðla.

Starfsvið
Á lokaðri deild felst starfið m.a. í:
• Umönnun og gæslu ungmenna
• Einstaklingsbundnum stuðningi við unglinga á deildinni
• Fylgja eftir því verklagi sem á deildinni er ásamt  
 skráningu upplýsinga 

og á meðferðardeild, eftir því sem við á:
• meðferðarvinnu og daglegum samskiptum, við unglinga
• samskiptum við foreldra
• vinnu að tómstundastarfi með unglingum
• einstaklingsbundnum stuðningi við unglingana í meðferð í  
 samvinnu við deildarstjóra, og sálfræðinga.

Persónulegir eiginleikar
Lögð er áhersla á persónulega eiginleika, svo sem góða 
samskiptahæfni, sveigjanleika, jákvætt viðhorf til skjól-
stæðinga, stundvísi, áhuga á meðferðarstörfum og skipulögð 
vinnubrögð.

Hæfnikröfur
• Reynsla og/eða menntun sem að mati forstöðumanns nýtist  
 í starfi, t.d. í meðferðar-, tómstunda- eða íþróttastarfi.
• Áhugi á að vinna með unglingum 
• Umsækjendur þurfa að geta tileinkað sér þá meðferðar - 
 nálgun og verklagsreglur sem unnið er eftir á Stuðlum.
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfstætt og í teymi.

Nánari upplýsingar um starfið veitir deildarstjóri Neyðar-
vistunar, Böðvar Björnsson. Einnig er hægt að fá upplýsingar 
hjá Funa Sigurðssyni, forstöðumanni Stuðla, í síma 530 8800

Með umsóknum skulu fylgja upplýsingar um menntun og fyrri 
störf. Við úrvinnslu umsókna um störfin gildir mat forstöðu-
manns Stuðla á hæfni og eiginleikum umsækjanda.  
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi SFR og ríkisins. 

Umsóknarfrestur er til 11. sept nk. og þarf umsækjandi helst 
að geta hafið störf sem fyrst. Öllum umsóknum verður svarað 
þegar ráðning hefur verið ákveðin.

Umsóknir berast til Barnaverndarstofu, Borgartúni 21, 105 
Reykjavík eigi síðar en 11. september 2016.
Auglýsingin gildir í 6 mánuði
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Ritstjóri menningarefnis á RÚV.is
RÚV áformar að efla menningarumfjöllun enn frekar og 
auglýsir því til umsóknar starf ritstjóra menningarefnis 
á RÚV.is. Ritstjóri menningarefnis á vef heldur utan um 
menningarummenningarumfjöllun á RÚV.is, skrifar fréttir og framleiðir 
annað menningarefni fyrir vefinn. Hann ritstýrir einnig og býr 
til birtingar menningarefni annarra miðla RÚV á vefnum. 
Ritstjórinn situr í nýrri menningarritstjórn RÚV og er sömu-
leiðis hluti af teymi sem sér um forsíðuritstjórn á RÚV.is.
Ritstjóri menningarefnis á RÚV.is er lykilmaður á 
nýmiðladeild RÚV og annast samskipti við notendur og 
frétta- og dagskrárgerðarfólk. Ritstjórinn kemur jafnframt 
að stjórn verkefna og stefnumótun eftir því sem við á hverju 
sinni.
  
Vefforritari
RÚRÚV.is er sívaxandi vefur, byggður á Drupal, og síaukinn 
kraftur færist í framleiðslu efnis fyrir vef. Innviðir sjónvarps 
og útvarps byggja jafnframt á hugbúnaðarkeðju sem krefst 
sífelldrar þróunar.

Við leitum að metnaðarfullum og sjálfstæðum liðsmönnum 
í hugbúnaðarþróunarí hugbúnaðarþróunarteymið sem geta unnið náið í litlum hópi 
og borið ábyrgð á stórum verkefnum einir. Reynsla af Drupal 
og vefforritun (HTML/CSS/JS) er skilyrði sem og menntun 
sem nýtist í starfi. Við eigum í miklu samstarfi við frétta- og 
dagskrárgerðarmenn RÚV og því er lipurleiki í mannlegum 
samskiptum afar mikilvægur. Frumkvæði, jákvæðni 
og hugmyndaauðgi eru nauðsynlegir eiginleikar.
  
Forritari með áherslu á app-þróun 
RÚV leitar að öflugum forritara til að halda utan um ört 
vvaxandi app-þróun og miðlun margmiðlunarefnis. Reynsla af 
forritun fyrir iOS og Android er skilyrði en í dag rekum við app 
fyrir Android og iOs sem og nýtilkomið app fyrir Apple TV 4 
sem er í stöðugri þróun. Við leggjum vaxandi áherslu á miðlun 
dagskrárefnis í tölvur, snjalltæki og sjónvörp landsmanna 
með notendavænum og gagnvirkum hætti. Þetta felur meðal 
annars í sér innleiðingu lausna fyrir Android TV, Google Cast 
og Amaog Amazon Fire TV, svo dæmi séu tekin.
 

Nánari upplýsingar um störfin og hæfniskröfur er að finna á www.ruv.is/storf

RÚV AUGLÝSIR EFTIR ÖFLUGUM LIÐSMÖNNUM 
Í RITSTJÓRN OG FORRITUN FYRIR RÚV.is OG TENGD VERKEFNI.

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Hagfræðingur á sviði skattamála Fjármála- og efnahagsráðuneytið Reykjavík 201608/1149
Rafmagnsverkfr./rafmagnstæknifr. Mannvirkjastofnun Reykjavík 201608/1148
Rafmagnstæknifræðingur Mannvirkjastofnun Reykjavík 201608/1147
Sérfræðingur Mannvirkjastofnun Reykjavík 201608/1146
Sérfræðingur Mannvirkjastofnun Reykjavík 201608/1145
Markaðseftirlit byggingavöru Mannvirkjastofnun Reykjavík 201608/1144
Lögreglumaður Lögreglan á Vestfjörðum Ísafjörður 201608/1143
Vaktstjóri Vegagerðin Reykjavík 201608/1142
Skógræktarráðgjafi Skógræktin Hvanneyri 201608/1141
Lögfræðingur Fjármála- og efnahagsráðuneytið Reykjavík 201608/1140
Sérfr. í upplýsingatæknimálum Fjármála- og efnahagsráðuneytið Reykjavík 201608/1139
Heilsugæsluritari Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201608/1138
Móttökuritari Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201608/1137
Félagsráðgjafi Landspítali, geðsvið Reykjavík 201608/1136
Lyfjatæknir Landspítali, sjúkrahúsapótek Reykjavík 201608/1135
Skrifstofustarf Sýslumaðurinn á Norðurlandi vestra Blönduós 201608/1134
Sérfræðingur Umhverfisstofnun Vesturland 201608/1133
Sérfræðingur Samgöngustofa Reykjavík 201608/1132
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Ísafjörður 201608/1131
Sjúkraliðar Landspítali, rannsóknakjarni Reykjavík 201608/1130
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, dagdeild skurðlækninga Reykjavík 201608/1129
Starfsmaður í mötuneyti Alþingi Reykjavík 201608/1128
Verkfræðingur Vegagerðin Reykjavík 201608/1127
Verkefnastjóri fasteigna Háskólinn á Akureyri Akureyri 201608/1126
Yfirlæknir Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201608/1125
Réttindagæslum. fatlaðs fólks Velferðarráðuneytið Höfuðborgarsv. 201608/1124
Læknaritari Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201608/1123
Rafvirki/rafiðnfræðingur Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201608/1122
Hjúkrunarfræðingar Landspítali, bráðadeild Fossvogi Reykjavík 201608/1121
Starfsmaður í aðhlynningu Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201608/1120
Starfsmaður í býtibúr Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201608/1119
Námsstöður deildarlækna Landspítali,  öldrunarlækningar Reykjavík 201608/1118
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, Rjóðrið Kópavogur 201608/1117
Kerfisfræðingur Landspítali, heilbr./ uppl.tæknid. Reykjavík 201608/1116
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, heila/tauga/bækl.skurðd. Reykjavík 201608/1115
Starfsm. í ræstingar og býtibúr Heilbrigðisstofnun Norðurlands Húsavík 201608/1114

FJARÐABYGGÐ 
fjardabyggd.is

F

Mj

Slökkviliðs- og 
sjúkraflutningamenn
Slökkvilið Fjarðabyggðar óskar eftir að ráða 
slökkviliðs- og sjúkra�utningamenn til starfa á 
slökkvistöðinni að Hrauni á Reyðar�rði.  Um er að 
ræða 100% starf í vaktavinnu við sjúkra�utninga og 
slökkvistörf.  

Helstu verkefni:
Slökkvistörf, sjúkra�utningar, reykköfun, æ�ngar, 
þjálfun, umhirða tækja og búnaðar.

Menntunar- og/eða hæfniskröfur:
Umsækjendur þurfa að uppfylla skilyrði 8. gr. 
reglugerðar nr. 792/2001, sem gerir m.a. kröfu um 
eftirfarandi:
•  Góðir líkamsburðir, andlegt og líkamlegt heilbrigði, 

reglusemi og háttvísi, góð sjón og heyrn, rétt 
litaskynjun. Þá verða umsækjendur að vera lausir við 
lofthræðslu og innilokunarkennd.

• Aukin ökuréttindi til að stjórna vörubifreið og 
leigubifreið.

• Iðnmenntun sem nýtist í starfi slökkviliðsmanna eða 
sambærileg menntun (stúdentspróf) og reynsla.

• Umsækjendur þurfa að standast læknisskoðun og 
þrekpróf auk annarra inntökuprófa.

• Jákvætt hugarfar og færni í mannlegum samskiptum.
• Vammleysi, s.s. að hafa á sér gott orðspor og að 

framkoma og athafnir á vinnustað og utan hans 
samrýmist starfinu.

• Menntun og/eða reynsla af starfi slökkviliðs- og/eða 
sjúkra�utningamanna er kostur. 

Fylgigögn:
Prófskírteini, læknisvottorð, sakavottorð, ljósrit af 
ökuskírteini og ferilsskrá.

Kröfur um viðbragð setja skorður á búsetu innan 
ákveðinnar �arlægðar frá slökkvistöð. Konur jafnt sem 
karlar eru hvattar til að sækja um star�ð. 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar 
sveitarfélaga og Landssambands slökkviliðs- og 
sjúkra�utningamanna.
Sótt er um störfin á vef Fjarðabyggðar, fjardabyggd.is.
Umsóknarfrestur er til og með 11. sept. 2016.

Nánari upplýsingar veitir  Guðmundur Helgi Sigfússon 
slökkviliðsstjóri, mummi@fjardabyggd.is eða í síma 
470 9081.

Viltu ganga
í lið með okkur?

Leikskólarnir Fossakot og Korpukot Í Grafarvogi 
óska eftir skemmtilegu og drífandi starfsfólki 
sem býr yfir hæfni í mannlegum samskiptum, 

áreiðanleika og frumkvæði.

    Við leitum að:

Áhugasamir sendi ferilskrá
á umsoknir@lfa.is

Leikskólakennurum
Leiðbeinendum
Öðru uppeldismenntuðu fólki

Fossakot og Korpukot · Fossaleyni · 112 Reykjavík
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Sími 528 9000    •    www.rarik.is

RARIK óskar eftir tilboðum í:

RARIK 16007
Aðveitustöð

Vatnshamrar Borgarbyggð
Stækkun aðveitustöðvarhúss

Um er að ræða viðbyggingu úr 
steinsteypu, ein hæð og lagnakjallari. 
Húsið er að stærri hluta einangrað og 

klætt að utan með álklæðningu.

Helstu magntölur:

Steinsteypa 280 m³

Mót 650 m²

Steypustyrktarstál 6.060 kg

Verkinu skal lokið eigi síðar en
1. mars 2017.

Útboðsgögn er hægt að sækja, án 
greiðslu, á vefsíðu RARIK, 

www.rarik.is/utbod-i-gangi 
frá og með þriðjudeginum 

30. ágúst 2016.

Skila þarf tilboðum á skrifstofu RARIK, 
Dvergshöfða 2, 110 Reykjavík fyrir kl. 
14:00, miðvikudaginn 14. september 

2016. Tilboðin verða þá opnuð í 
viðurvist þeirra bjóðenda, sem óska 

að vera viðstaddir.

ÚTBOÐ

Sími 528 9000    •    www.rarik.is

RARIK óskar eftir tilboðum í:

RARIK 16001
Aðveitustöð 
Vík í Mýrdal

Nýbygging aðveitustöðvarhúss

Um er að ræða byggingu úr steinsteypu
og stáli, ein hæð og lagnakjallari. Húsið 
er að stærri hluta einangrað og klætt að 

utan með álklæðningu.

Helstu magntölur:

Steinsteypa 170 m³

Mót 950 m²

Steypustyrktarstál 11.100 kg

Byggingastál 3.170 kg

Verkinu skal lokið eigi síðar en
1. apríl 2017.

Útboðsgögn er hægt að sækja, án 
greiðslu, á vefsíðu RARIK, 

www.rarik.is/utbod-i-gangi 
frá og með þriðjudeginum 

30. ágúst 2016.

Skila þarf tilboðum á skrifstofu RARIK, 
Dvergshöfða 2, 110 Reykjavík fyrir kl. 

14:00, þriðjudaginn 13. september 2016. 
Tilboðin verða þá opnuð í viðurvist 

þeirra bjóðenda, sem óska að 
vera viðstaddir.

ÚTBOÐ

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

ÚTBOÐ
VETRARÞJÓNUSTA GÖNGU- 
OG HJÓLALEIÐA Í GARÐABÆ 
2016-2019

Garðabær óskar eftir tilboðum í 
vetrarþjónustu göngu- og hjólaleiða í 
Garðabæ 2016-2019. 

Í verkinu felst snjóruðningur og 
hálkuvörn á helstu göngu- og 
hjólaleiðum í Garðabæ.

Helstu magntölur eru: 
 Stígar í fyrsta forgangi:  26 km 
 Stígar í öðrum forgangi:  27 km 

Útboðsgögn verða afhent frá og með 
þriðjudeginum 30. ágúst nk. í afgreiðslu 
Mannvits, Urðarhvarfi 6, 203 Kópavogi. 

Opnun tilboða: Þriðjudaginn 13. ágúst 
2016 kl. 11:00, hjá Mannviti í 
Urðarhvarfi 6, 203 Kópavogi. 

Nemendur á framhaldsskólastigi sem ekki njóta lána 
hjá LÍN geta sótt um styrk til jöfnunar á námskostnaði. 
Styrkurinn ræðst af búsetu og er fyrir þá sem stunda 
nám fjarri heimili sínu.           

• Dvalarstyrkur (fyrir þá sem að dvelja fjarri lögheimili  
 og fjölskyldu sinni vegna náms).
• Styrkur vegna skólaaksturs (fyrir þá sem sækja nám  
 frá lögheimili og fjarri skóla).

Nemendur og aðstandendur þeirra eru hvattir til að 
kynna sér reglur um styrkinn á vef LÍN (www.lin.is). 

Umsóknarfrestur á haustönn 2016  
er frá 1. september til 15. október n.k.

Lánasjóður íslenskra námsmanna - Námsstyrkjanefnd

Jöfnunarstyrkur  
til náms

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi
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kopavogur.is

ÚTBOÐ
ENDURSKOÐUN

Kópavogsbær óskar eftir tilboðum 
í endurskoðun á ársreikningum 

bæjarsjóðs Kópavogs og stofnana 
hans fyrir árin 2016 til 2019.

Í verkinu felst að endurskoða ársreikninga 
eftirfarandi stofnana:

Fyrir A – hluta: Bæjarsjóð, þ.e. aðalsjóð, eignasjóð  
  og þjónustumiðstöð
 a. Byggingarsjóður MK sem er smá - 
  sjóður og hluti af samstæðu er ekki  
  endurskoðaður.
Fyrir B – hluta stofnanir: Vatnsveitu, Fráveitu og  
  rekstur félagslegra íbúða, 
 b. Hafnarsjóður og Tónlistarhús  
  Kópavogs, sem eru smáeiningar  
  og hluti af samstæðu Kópavogs- 
  bæjar, eru ekki endurskoðaðir.

Útboðsgögn verða seld á kr. 5.000 í þjónustuveri 
Kópavogsbæjar, Fannborg 2, 1. hæð frá og með 
mánudeginum 29. ágúst 2016.

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

Til leigu
Verslunar og skrifstofurými 

Allt að 120 fm. 
Verslunar- og skrifstofurými til leigu á góðum stað í Firði.

Upplýsingar veita Knútur, s: 694-4217 og Rúnar, s: 6900-595

Blár    = c90/m59/y0/k0
Gulur = c0/m20/y100/k0

Góð 3ja herbergja 118,5 fm enda íbúð í nýlegu húsi á 2. hæð við 
Stakkahlíð í Reykjavík. Tvö rúmgóð stæði í lokaðri bílageymslu. 
Vestur svalir, stór stofa sem er samliggjandi eldhúsi. Vel staðsett í 
rótgrónu hverfi í hlíðunum. Stutt í Kringluna, Suðurver og Hlíðar- og 
Hamrahlíðaskóla. Laus við kaupsamning. Verð 53,5 millj. OPIÐ HÚS 
SUNNUD. 28. ÁGÚST FRÁ KL 16:00 -16:40 (ÍBÚÐ MERKT 0201).

Stakkahlíð 17 - 105 Reykjavík

Sala fasteigna frá

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

Sala fasteigna frá

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

OPIÐ 

HÚS

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir

Þórunn Pálsdóttir, 
löggiltur fasteignasali

sími: 773 6000
thorunn@miklaborg.is 46,9 millj.Verð:

Einstaklega heillandi  76,8 fm íbúð 
í einu elsta húsi borgarinnar byggt 
árið 1841
Í hjarta Reykjavíkur með sérinngangi
Einkar smekklega innréttuð í gömlum 
stíl fyrir rúmum 10 árum
Anddyri og herbergi á neðri hæð, 
stofur, baðherbergi og hjónaherbergi 
á efri hæð

Vesturgata 3

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

Til leigu glæsileg horníbúð 
á 4. hæð í lyftuhúsi með 
þaksvölum. Stærð 131,2 fm.. 
Leiguverð er kr. 380.000,-  
á mánuði. Eigandi greiðir 
hússjóðsgreiðslur. Íbúðin er 
á 4. hæð í 9 hæða lyftuhúsi. 
Þakgarður með geymslu fylgir 
íbúðinni, einnig aðrar svalir. 
Gott stæði í bílageymslu fylgir.  
Laus strax.

Allar uppl. gefur Dan Wiium  
s: 896-4013 - dan@kjoreign.is

Lindargata 33, Reykjavík

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

FASTEIGNASALA • Ármúli 21, Reykjavík • www.kjoreign.is

F
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Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

Bjóðum til sölu 180,7 fm parhús á
tveimur hæðum með innb. bíl-
skúr. Svefnherb. eru fjögur og bað-
herb. tvö. Sérlega fallegur garður
og afgirtur sólpallur úr timbri með
heitum potti. Húsið er í sérlega góðu ástandi, nýlega málað að ut-
an. Vel skipulagt hús í lokaðri götu í barnvænu umhverfi. 
Verð 49 milljónir. ATH. skipti á minni eign möguleg.

GRASARIMI – PARHÚS

Opnunartími mán-fös kl. 9-17

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

Dan V.S. Wiium  
hdl., og löggiltur fasteignasali

Kársnesbraut, 200-Kópavogi

Síðumúli - 108 Rvk

Smiðjuvegur, 200- Kóp

VERSLUNAR OG IÐNAÐARHÚSNÆÐI.

Atvinnuhúsnæði til leigu.

Til sölu - Atvinnuhúsnæði/Verslunarhúsnæði á 1.hæð 
jarðhæð í tveggja hæða steinhúsi.  Stærð alls 166,0 fm.   
 Á efri hæð hússins eru íbúðir.  Stórir gluggar að  
framanverðu og tveir inngangar í húsnæðið. Laust fljótlega. 

Til sölu - Iðnðaðarhúsnæði á tveimur hæðum, Stærð alls 
629,4 fm.  Stór salur (bakhús) með innkeyrsludyrum að fra-
manverðu. Salurinn er með góðri lofthæð, ca. 4 metrar upp 
í bita, engar súlur. Gluggar á báðum hliðum húsnæðisins. 
Milliloft með gluggum á suðausturhliðinni.  
Eignin er til afhendingar í janúar 2014. Verð: 65,0 millj

Til leigu.- Verslunar og iðnaðarhúsnæði á jarðhæð. Mjög góð 
og áberandi staðsetning. Húsnæðið er með gott auglýsin-
gagildi. Góðir gluggar og tveir inngangar. Hentar marghát-
taðri starfsemi. Stærð 415 fm. þ.e. 330 fm verslun og 85 fm 
lagerhúsnæði. Eignin er laus strax.

Opnunartími mán-fös kl. 9-17

Dan V.S. Wiium
hdl. lögg. fast. s: 896 4013

Ólafur Guðmundsson 
Sölustjóri s: 896 4090

Þórarinn Friðriksson
Lögg. fast. s: 844 6353

TIL LEIGU

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

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

Bókaðu skoðun

Svan G. Guðlaugsson
aðstm. fasteignasala
 
sími: 697 9300
svan@miklaborg.is

OPIÐ HÚS 
sunnudaginn 28. ágúst kl. 15:00 - 16:00

 49,5 millj.Verð:

Gríðarlega falleg og  sjarmerandi 79,1 fm  
hæð í virðulegu húsi við Sólvallagötu.

Hæðin var nýlega endurnýjuð og gamli  
stíllinn látinn halda sér og ekkert til sparað.

Eignin skiptist í stofu, eldhús/borðstofu, 
tvö svefnherbergi og baðherbergi.

Eign fyrir vandláta!

Sólvallagata 21
101 Reykjavík 

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 

Lundur 86                                                     Kópavogur 200

Opið hús lau 27. ágúst kl. 15.00-15.30

Íbúð 602

89.000.000

4 herbergi

Vandaðar innréttingar. Tvær íbúðir á hæð

Brandur fasteignasali 897 1401

159 fm Laus strax  

Við mönnum stöðuna

www.capacent.is 

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



Stuðlaberg 82
220 HAFNARFJÖRÐUR

Fallegt raðhús á 2. hæðum með sérstæðum 
bílskúr. 3 góð svefnh., stórt baðh. og gesta-
salerni, stofa og sólstofa, skjólgóður pallaklæd-
dur garður. Virkilega góð eign. Laus fljótlega

STÆRÐ: 160,2 fm RAÐHÚS      HERB: 4-5

51.900.000
Heyrumst
Ólafur   822 8283
Löggiltur fasteignasali

Klettahraun 23
220 HAFNARFJÖRÐUR

Einstaklega fallegt einbýli á frábærum stað í 
Hafnarfirði. 3-4 svefnh., 2 baðh., glæsilegt eld-
hús, falleg stofa með arni. Stór bílskúr. Endalóð 
með gæsilegu útsýni. Falleg aðkoma að húsi.

STÆRÐ: 198,8 fm EINBÝLI       HERB: 5-6

Tilboð óskast 
Heyrumst
Ólafur   822 8283
Löggiltur fasteignasali

Kelduhvammur 9
220 HAFNARFJÖRÐUR

Virkilega góð sérhæð með rúmgóðum bílskúr. 
Sér inngangur, 2-3 svefnherb., stór stofa með 
suðursvölum, endurnýjað eldhús og bað. Stór 
bílskúr. Virkilega góð sérhæð í grónu hverfi.

STÆRÐ: 155,5 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

40.900.000
Heyrumst
Ólafur   822 8283
Löggiltur fasteignasali

Dalsel 8
109 REYKJAVÍK

LÆKKAÐ VERÐ - Góð 4ra herbergja íbúð með 
stæði í lokaðri bílageymslu. 3 góð svefnherber-
gi, rúmgóð stofa, yfirbyggðar svalir. Þvottahús 
innan íbúðar. Hús klætt að utan.

STÆRÐ: 109,2 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

30.900.000
Heyrumst
Ólafur   822 8283
Löggiltur fasteignasali

Snorrabraut 73
105 REYKJAVÍK

Virkilega góð sérhæð, miðsvæðis í Rvk. Tvö
svefnherbergi og tvær stofur, auðvelt að breyta 
í 3 svefnherbergi. Íbúðin öll hin snyrtilegasta. 
Hús í góðu ástandi. Laus við kaupsamning.

STÆRÐ: 93,9 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

39.300.000
Heyrumst
Ólafur   822 8283
Löggiltur fasteignasali

Brekkuás 11
221 HAFNARFJÖRÐUR

Falleg þriggja herb. Íbúð með sérinngangi í 
nýlegu lyftuhúsi. Háglans innréttingar, eyja í 
eldhúsi og fallegt útsýni. Frábær eign.

STÆRÐ: 96,1 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

38.900.000
Heyrumst
Kristján   696 1122
Löggiltur fasteignasali

Ólafsgeisli 59
113 REYKJAVÍK

Mjög fallegt og vel staðsett einbýlishús með 
stórbrotnu útsýni og 250 fm timburverönd. 
Fallegt umhverfi, heitur pottur, úti sturta, 250 
fm timburverönd með fallegri lýsingu.

STÆRÐ: 204,5 fm EINBÝLI       HERB: 4

78.700.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Sölufulltrúi/Í námi til lögg. fasteignasala

OPIÐ HÚS    28. ágúst 18:00 – 18:30OPIÐ HÚS    28. ágúst 16:00 – 16:30

OPIÐ HÚS    28. ágúst 17:00 – 17:30 OPIÐ HÚS    28. ágúst 15:00 – 15:30 OPIÐ HÚS    29. ágúst 19:15 – 19:45

OPIÐ HÚS    29. ágúst 17:30 – 18:00

OPIÐ HÚS    29. ágúst 17:30 – 18:00

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 RAÐHÚS      HERB: 2

33.700.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Löggiltur leigumiðlari

OPIÐ HÚS    28. ágúst 16:30 – 18:30

Holtsvegur 37
210 GARÐABÆR

Laus til leigu í ár í senn. Ný og glæsileg þrig-
gja herbergja íbúð á fallegum útsýnisstað í 
lyftuhúsi við Holtsveg 37. Íbúðinni fylgir stæði í 
bílageymslu. Vandaðar innréttingar.

STÆRÐ: 87,4 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

250.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

TIL LEIGU  

Engihjalli 1
200 KÓPAVOGUR

Mjög falleg og mikið endurnýjuð 4.herbergja 
íbúð á efstu hæð (7.hæð) við Engihjalla 1 í 
Kópavogi.

STÆRÐ: 97,4 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

31.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

OPIÐ HÚS    29. ágúst 17:00 – 17:30



| AtvinnA | 27. ágúst 2016  LAUGARDAGUR30

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

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

Laugavegur
verslunarpláss til leigu

Til leigu 150,0 fermetra verslunarpláss á götuhæð
 í góðu verslunarhúsi við Laugaveg. 

Langtímaleigusamingur.
 

Laust til afhendingar fljótlega.

Bæjarflöt
skrifstofu- og þjónustuhúsnæði til leigu

Til leigu 370 fermetra skrifstofu- 
og þjónustuhúsnæði við Bæjarflöt.

Getur leigst í tvennu lagi,  þ.e. 185 fermetra hvort rými.

Laust til afhendingar fljótlega.

ÓÐINSGÖTU 4
SÍMI 570 4500,  

OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is  

www.fastmark.is
Jón Guðmundsson, lögg. fast.sali.  

Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Digranesheiði – Kópavogi

Glæsilegt 303,9 fm. einbýlishús 
á tveimur hæðum með 5 svefn-
herbergjum og tvöföldum bílskúr 
á frábærum útsýnisstað á móti 
suðri. Húsið er allt innréttað á afar 
vandaðan og smekklegan hátt 
með innréttingum, innihurðum og 
gólfefnum úr ljósum viði. Rúmgóðar 
samliggjandi stofur með arni og 
verulega aukinni lofthæð. Lóðin er 
750 fm. að stærð með tyrfðri lóð og 
fallegum gróðri til suðurs.  
Innkeyrsla og stéttir á framlóð eru 
hellulagðar og með hitalögnum 
undir. Verð 89,5 millj.

Einbýlishús á einstökum útsýnisstað

Vorum að fá í einkasölu glæsilegt samtals 160,9 fm sumarbústað (heilsárshús) í Borgar-
firði í landi Munaðarness (Jötnagarðsás). Bústaðurinn stendur á 10.000 fm eignarlandi. 
Bústaðurinn skiptist m.a. í tvær stofur, eldhús,  þrjú herbergi, tvö baðherbergi, þvottahús, 
geymslu og hol. Steyptur kjallari er undir hluta hússins (um 42 fm). Sér útihús tilheyrir 
(um 12 fm). Stór verönd með skjólveggjum, heitum potti og útisturtu. Glæsilegt útsýni og 
fjallasýn. Á landinu er trjágróður, kjarr og berjalyng. Heitt og kalt vatn frá orkuveitu. Frábær 
staðsetning miðsvæðis í Borgarfirði þar sem er örstutt í golfvöll, þjónustu, gönguleiðir og 
náttúruperlur Borgarfjarðar. Sumarbústaðalandið er með læstu hliði og einnig er lóðin 
afgirt og með hliði.

Nánari upplýsingar veitir  
Magnea S. Sverrisdóttir  
löggiltur fasteignasali  
í síma 861 8511,  
magnea@eignamidlun.is

PERLA Í BORGARFIRÐI

Sala fasteigna frá

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

Sala fasteigna frá

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

ÓÐINSGÖTU 4
SÍMI 570 4500,  

OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is  

www.fastmark.is
Jón Guðmundsson, lögg. fast.sali.  

Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Frostaskjól. Glæsilegt endaraðhús
Virkilega fallegt og vandað 285,1 fm. 
endaraðhús á þremur hæðum að 
meðtöldum bílskúr á þessum  
eftirsótta stað við Frostaskjól.  
Húsið er teiknað að innan af  
Finni Fróðasyni, arkitekt og  
Stanislah Bohic hannaði lóð 
hússins. Stórar og bjartar stofur 
með mikilli lofthæð. Borðstofa 
með útgengi á skjólsæla verönd. 
Fjögur herbergi. Hús að utan nýlega 
málað. Verð 89,5 millj.

Eignin er vel staðsett með 
Grandaskóla, íþróttaaðstöðu KR, 
tónlistarskóla o.fl í góðri 
göngufjarlægð.

LAXATUNGA 126-144                     270 Mosfellsbær  

Húsin eru vönduð einingarhús byggð fyrir íslenskar 
aðstæður. Húsin afhendast rúmlega fokheld. 

Uppl: Gísli 6985222 / Sigurður 8975930 / Úlfar lgf 5195500

 AÐEINS 4 HÚS AF 10 EFTIR!

Stærð: 126,5  fm

32.900.000 



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

HVALEYRARBRAUT 22
Til sölu sirka 160 fm. Iðnaðarbil á tveimur hæðum að Hvaleyrarbraut 22 Hafnarfirði. 
- Búið að endurnýja frá fokheldu, eign með miklum möguleikum. 
- Búið er að endurnýja bilið frá fokheldu. Nýtt salerni, hurð. Milliloft er úr strengjasteypu og búið er 
að flota alla efri hæðina, auðvelt að taka niður hluta af efri lofti til að auka lofthæð.
- Hér erum við að ræða um mjög gott bil á rólegum og góðum stað að Hvaleyrabraut 22. 

-Verð 24,9 milljónir.

ÁLFKONUHVARF 65  -  203 KÓP.
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN. 29. ÁGÚST  KL. 17:00 - 17:30
Einstaklega fallega og vel skipulagða 120,9 fm. 4-5 herbergja íbúð á 2. hæð ásamt 
stæði bílageymslu.  3 rúmgóð svefnherbergi og sjónvarpshol.  
Vandaðar innréttingar og gólfefni. Stórar suðursvalir.  
Þvottahús innan íbúðar.  Laus fljótlega.
V. 40,9 millj.

BREIÐAVÍK 11, 112 RVK. 
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 29. ÁGÚST KL. 18:00 - 18:30 
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 þjónustu.  Stórar suðursvalir.  
Laus fljótlega.
V. 41,9 millj.

DRANGAKÓR 2 – 203 KÓP
OPIÐ HÚS SUNNUD. 28. ÁGÚST KL. 15:00 – 15:30
- Glæsilegt 275 fm einbýlishús með aukaíbúð og rúmgóðum bílskúr. 
- Fjögur svefnherbergi og tvö baðherbergi í aðalíbúð.  Einfalt að hafa innangengt úr aukaíbúð.
- Lýsing frá Lúmex.  Gólfefni og innréttingar frá Parka.  Granítborðplötur.  
 Aukin lofthæð.  Halógenlýsing.
- Frábært fjölskylduhverfi.  Skóla, leikskólar og 
 íþróttaaðstaða í göngufæri. V. 97,9 millj

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

MÁNAGATA 22 – 105 RVK
- Mjög góð 2ja herbergja, 56 fm íbúð á 1.hæð.
- Frábær staðsetning í rólegri götu, miðsvæðis í Reykjavík.
- Rúmgott svefnherbergi.  
 Aðeins tvær íbúðir á hæð.  Lítið fjölbýli.
 
 
V. 27,9 millj

EFSTALAND 4
PANTIÐ TÍMA FYRIR SKOÐUN „AÐEINS EIN EIGN EFTIR“
-  Mjög glæsilegt og vel skipulagt 199,6 fm. 5 herbergja raðhús, þar af góður 34,3 fm. innbyggður  
 bílskúr með  hita í innkeyrslu að Efstalandi 4 í nýlegu hverfi Mosfellsbæjar. 
- Mjög björt stofa / borðstofa,  glæsilegt eldhús, tvö rúmgóð herbergi. Sér afgirt útisvæði ofan á   
 bílskúr, stórbrotið útsýni. Skilalýsing hjá fasteignasölunni.
-  Fullkláraðar að utan, sem innan.
-  Göngufæri er í alla helstu þjónustu.
-  V.  67,9 millj.

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN  
sölustjóri. Sími 770 0309

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN  
sölustjóri. Sími 770 0309

OPIÐ HÚS

GRÆNLANDSLEIÐ 13 JARÐHÆÐ – 113 REYKJAVÍK. 
VERIÐ VELKOMIN Í OPIÐ HÚS MÁNUD. 29 ÁGÚST  
FRÁ KL 17:00 TIL 17:30.
-  Um er að ræða mjög fallega og vandaða 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. 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

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN



Við tökum vel á móti ykkur í opin hús
Glæsilegar fasteignir til sölu

RE/MAX SENTER KYNNIR: 

Glæsilegt einbýlishús á vinsælum stað 
í Setberginu í Hafnarfirði. 

Fimm herbergi - tvær stofur 
og þrjú svefnherbergi

Húsið er virkilega vandað 
og vel viðhaldið.

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 414 4700 - www.remax.is

Lækjarberg 1
221 Hafnarfirði

Stærð: 228,7 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1998

Opið hús sunnudaginn
28. ágúst kl. 17:00 - 17:30

Verð: 78.900.000

Senter
Opið
Hús

RE/MAX SENTER KYNNIR: 

Einstök þakíbúð í hjarta Miðbæjarins 
við Skólavörðustíg. Íbúðin er í 4ja hæða 
lyftuhús. Íbúðin skiptist í forstofuhol, 
stofu, eldhús, tvö svefnherbergi, 
baðherbergi og sérgeymslu. Fallegt 
útsýni er úr íbúðinni og fjórar svalir.

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 414 4700 - www.remax.is

Skólavörðustígur 40
101 Reykjavík

Stærð: 119 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1998

Opið hús sunnudaginn
28. ágúst kl. 14:00 - 14:30

Verð: 95.000.000

Senter
Opið
Hús

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 414 4700 - www.remax.is

Malarás 4
110 Reykjavík

Stærð: 345 fm
Fjöldi herbergja: 10
Byggingarár: 1980

Senter

RE/MAX SENTER KYNNIR: 

Glæsilegt einbýlishús tveimur 
hæðum á vinsælum stað fyrir 
ofan Elliðaárdalinn í Árbæ. 

Húsið er vandað og sérlega 
vel viðhaldið.

Verð: Tilboð óskast

Opið hús sunnudaginn
28. ágúst kl. 16:00 - 16.30

Opið
Hús

Einstök eign á eftirsóttum stað fyrir ofan Elliðárdalinn


