
RARIK - sérfræðingur í Orkuviðskiptahóp
RARIK ohf. er hlutafélag í eigu ríkisins með 
meginstarfsemi í dreifingu raforku auk þess 
að reka fimm hitaveitur. 

Starfsmenn RARIK eru um 200, aðalskrifstofa 
er í Reykjavík og um 20 starfsstöðvar eru 
dreifðar vítt og breitt um landið

Upplýsingatæknideild sinnir rekstri og þróun 
vél- og hugbúnaðar RARIK, þar á meðal rekstri 
viðskiptakerfis fyrirtækisins í nánu samstarfi 
við tækni- og fjármálasvið fyrirtækisins og 
sinna 8 starfsmenn þessum verkum. 

Nánari upplýsingar um fyrirtækið má finna á 
heimasíðu þess www.rarik.is

Nánari upplýsingar veita Helga Rún Runólfsdóttir (helga@intellecta.is) og Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is)                          
í síma 511 1225. Umsóknarfrestur er til og með 26. september. Farið verður með allar fyrirspurnir sem trúnaðarmál. 

Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf.

Menntunar- og hæfniskröfur:

•	Viðskiptamenntun	ásamt	þekkingu	á	upplýsingatækni	eða	
kerfisfræði-/	tölvunarfræðimenntun	með	viðskiptaþekkingu

•	Reynsla	á	sviði	viðskipta	og/eða	upplýsingatækni	er	æskileg	
•	Reynsla	af	innleiðingu	nýs	kerfis	er	æskileg
•	Þekking	og	reynsla	af	Dynamics	Ax	
•	Nákvæmni	og	skipulag	í	vinnubrögðum
•	Frumkvæði	og	sjálfstæði	í	starfi
•	Jákvæðni	og	góðir	samstarfshæfileikar

Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

•	Þátttaka	í	þróun	og	rekstri									
orkuviðskiptakerfis

•	Þátttaka	í	innleiðingu	á	nýju	kerfi	innan	
Dynamics	Ax

•	Samskipti	við	ytri	aðila	og	starfsmenn	Rarik
•	Skýrslugerð

RARIK	óskar	eftir	að	ráða	sérfræðing	inn	í	Orkuviðskiptahóp	Upplýsingatæknideildar.												
Leitað	er	að	drífandi	og	metnaðarfullum	einstaklingi	til	að	taka	þátt	í	innleiðingu,	þróun	
og	rekstri	á	nýju	Orkuviðskiptakerfi	innan	Dynamics	Ax.	Um	er	að	ræða	fullt	starf	og	er	
starfsstöðin	í	Reykjavík.

Intellecta Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

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

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.isatvinna Allar atvinnuauglýsingar 

vikunnar á visir.is

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

Verkefnastjórar í þróun framtíðar

Verkefnastjóra með áherslu á fjármála- og mannauðskerfi
Megin lausnir sem unnið er með í dag eru:

• SAP í launa- og mannauðskerfi
• MS Dynamics Nav fjárhagskerfi
• Vöruhús gagna byggir á MS SQL og timeXtender

Upplýsingatæknideild Kópavogsbæjar leitar að verkefnastjórum. Umsækjendur þurfa að hafa getu til að stýra flóknum og nýstárlegum hugbúnaðarverkefnum í samvinnu 
við stóran hóp starfsmanna. Við leitum að:

Verkefnastjóra með áherslu á skjala- og málakerfi
Megin lausnir sem unnið er með í dag eru:

• OneSystems mála- og skjalakerfi
• OneSystems íbúagátt
• OneSystems fundarmannagátt
• Vöruhús gagna byggir á MS SQL og timeXtender

Góð reynsla og árangur af verkefnastjórnun hugbúnaðarverkefna er mikilvægur og jafnframt að umsækjendur hafi menntun á sviði tölvunarfræða eða aðra 
háskólamenntun sem nýtist í starfi. Kópavogsbær bíður upp á traustan, skemmtilegan, jákvæðan og nútímalegan vinnustað þar sem mikill metnaður er til að mæta 
ólíkum þörfum íbúa bæjarfélagsins.

Meginhlutverk verkefnastjóra eru:
• Greina fyrirliggjandi þarfir notenda og íbúa til hugbúnaðarlausna
• Greina og meta heppilegustu leiðir til að mæta þörfum notenda og íbúa
• Semja við hugbúnaðarbirgja og halda utan um samskipti við þá
• Verkstýra framkvæmd umbótaverkefna og innleiðingu þeirra
• Vinna með þróunarráðum hugbúnaðarlausna og leiða saman ólík viðhorf
• Tryggja nauðsynlega þekkingu starfsmanna á breyttum vinnubrögðum

Með umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar. Konur jafnt sem karlar eru hvattar til þess 
að sækja um. 

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

Umsóknarfrestur er til og með 25. september 2016.

Nánari upplýsingar um störfin veitir Ingimar Þór Friðriksson, forstöðumaður upplýsingatæknideildar Kópavogsbæjar, ingimar@kopavogur.is. Fyllstum trúnaði er heitið 
varðandi allar fyrirspurnir.

kopavogur.is

Kópavogsbær



Starfsfólk
óskast!

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

störf á veitingastöðum okkar við Hagasmára og Grjótháls. 

Ef þú ert 18 ára eða eldri og langar

að vinna á skemmtilegum vinnustað

með góðu fólki, sæktu þá endilega

um á 10-11.is/starfsumsokn og

mundu að láta ferilskrána fylgja með.

Viltu starfa innan Vatnajökulsþjóðgarðs?

Bókari

Capacent — leiðir til árangurs

Vatnajökulsþjóðgarður er 
ríkisstofnun. Þjóðgarðurinn 
skiptist í fjögur rekstrarsvæði, 
sem rekin eru sem aðskildar 
einingar og eru mörk þeirra 
tilgreind í reglugerð um 
þjóðgarðinn. Þetta eru 
norðursvæði, austursvæði, 
suðursvæði og vestursvæði. Sjá 
nánar: www.vjp.is

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/3666 

Hæfniskröfur
Reynsla af bókhaldsstörfum skilyrði.
Menntun á sviði bókhalds æskileg, t.d. Viðurkenndur bókari,  
B.Sc. í  viðskiptafræði með áherslu á endurskoðun og 
reikningsskil.
Reynsla af fjárhagsuppgjöri skilyrði.
Þekking og reynsla af ORRA bókhaldskerfi ríkisins æskilegt.
Góð almenn tölvukunnátta, sérstaklega Excel.
Skipulagshæfni og nákvæmni  í vinnubrögðum.
Góðir samskipta- og samstarfshæfileikar.
Sveigjanleiki og vilji til að ganga í fjölbreytt verkefni.
Góð íslenskukunnátta. 
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Umsóknarfrestur

26. september 

Starfssvið
Umsjón með bókhaldi stofnunarinnar.
Fjárhagsuppgjör. 
Afstemmingar og aðkoma að frágangi lokauppgjörs.
Reikningagerð.
Virðisaukaskattsuppgjör.
Umjón með launavinnslu gerð ráðningarsamninga og 
túlkun kjaramála.
Ábyrgð á skjalavistun.
Önnur verkefni í samráði við fjármálastjóra, sem er næsti 
yfirmaður viðkomandi.

Vatnajökulsþjóðgarður auglýsir starf bókara laust til umsóknar. Hér er um fullt starf að ræða á starfsstöðvum þjóðgarðsins.  
 
Bæði konur og karlar eru hvött til að sækja um starfið. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Viltu starfa hjá TR?

Upplýsingafulltrúi

Capacent — leiðir til árangurs

Tryggingastofnun heyrir undir 
velferðarráðuneytið og er 
ein stærsta þjónustustofnun 
landsins.  
Hlutverk Tryggingastofnunar 
er að framfylgja lögum um 
almannatryggingar, lögum um 
félagslega aðstoð og lögum um 
málefni langveikra barna auk 
þess að sinna öðrum verkefnum 
sem stofnuninni eru falin hverju 
sinni.  
 
Launakjör eru samkvæmt 
kjarasamningi viðkomandi 
stéttarfélags og 
fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/3669 

Hæfniskröfur
Háskólamenntun sem nýtist í starfi. 
Reynsla af fjölmiðlum.
Reynsla af kynningarstarfsemi.
Góð greiningarhæfni og geta til að lesa aðstæður.
Afburða íslenskukunnátta í ræðu og riti. 
Góð enskukunnátta í ræðu og riti, æskileg færni í einu 
Norðurlandamáli.
Góð samskiptahæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum. 
Hæfni í miðlun upplýsinga með fjölbreyttum aðferðum. 
Frumkvæði, drifkraftur, sveigjanleiki og heilindi.
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Umsóknarfrestur

26. september 

Starfs- og ábyrgðarsvið
Samskipti við fjölmiðla. 
Frétta- og greinaskrif fyrir ytri og innri miðla.
Ábyrgð á mótun stefnu í samfélagsmiðlun.
Umsjón með útgáfumálum. 
Efling innri upplýsingagjafa.
Aðstoð við upplýsingamál innan TR og ráðgjöf til stjórnenda. 
Markviss vöktun á umræðu um málaflokk TR.
Ritstjórn ársskýrslu. 

Tryggingarstofnun auglýsir laust til umsóknar nýtt starf upplýsingafulltrúa. Leitað er að einstaklingi sem hefur metnað til að 
ná árangri í starfi, þekkir vel íslenskt þjóðfélag og hefur áhuga fyrir samfélags- og réttindamálum. Viðkomandi mun starfa á 
skrifstofu forstjóra.  
Um fullt starf er að ræða og æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Starfsfólk
óskast!
Við auglýsum eftir hressu og skemmtilegu
starfsfólki í vaktavinnu.

Við leitum að einstaklingum sem:

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

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

Starfsmaður vanur netagerð óskast
Óskum eftir að ráða starfsfólk vant netagerð til vinnu við 
almenna neta- og víravinnu á netaverkstæði félagsins í 
Hafnarfirði. Um framtíðarstörf er að ræða.

Umsóknarfrestur er til 19. september næstkomandi.

Umsóknir skal senda til:
Oddgeirs Oddgeirssonar, rekstrarstjóra með tölvupósti  
oddgeir@isfell.is

Ísfells netaverkstæðin eru alls átta  talsins og veita alla
þjónustu er varðar uppsetningu og viðhald veiðarfæra.  
Ísfell kappkostar að veita viðskiptavinum félagsins  
heildarlausnir með breiðu úrvali veiðarfæra.

Ísfell er í samstarfi við Iðuna  fræðslusetur, varðandi  
raunfærnimat til sveinsprófi í netagerð.

Ísfell ehf • Óseyrarbraut 28 • 220 Hf • Sími 5200 500 • isfell@isfell.is



Viltu starfa innan Vatnajökulsþjóðgarðs?

Fjármálastjóri

Capacent — leiðir til árangurs

Vatnajökulsþjóðgarður er 
ríkisstofnun. Þjóðgarðurinn 
skiptist í fjögur rekstrarsvæði, 
sem rekin eru sem aðskildar 
einingar og eru mörk þeirra 
tilgreind í reglugerð um 
þjóðgarðinn. Þetta eru 
norðursvæði, austursvæði, 
suðursvæði og vestursvæði. Sjá 
nánar: www.vjp.is

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/3665 

Hæfniskröfur
Viðskipafræðimenntun á háskólastigi eða sambærileg 
menntun sem nýtist í starfi.
Reynsla af bókhaldi og uppgjörum. 
Reynsla af rekstri og fjármálastjórnun er æskileg.
Þekking á opinberri stjórnsýslu og opinberum fjármálum 
æskileg. 
Reynsla af mannauðs- og kjaramálum er kostur.
Góð íslensku- og enskukunnátta. Frekari 
tungumálakunnátta er kostur.
Frumkvæði og faglegur metnaður.
Lipurð í mannlegum samskiptum og góð samstarfshæfni.
Skipulagshæfni og gott verklag.
Þekking á umhverfismálum og náttúruvernd er æskileg.
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Umsóknarfrestur

26. september 

Starfs- og ábyrgðarsvið
Gerð fjárhagsáætlana og samantekt áætlana í samvinnu við 
framkvæmdastjóra.
Kostnaðareftirlit og eftirfylgni svo og frávikagreining.
Vinnsla og framsetning upplýsinga um stöðu fjármála og 
fjárhagsuppgjör.
Aðstoð við stjórnendur í mannauðs- og kjaramálum.
Aðstoð við gerð starfsmannahandbókar, starfslýsinga og 
stofnanasamninga.
Umsjón með undirbúningi endurskoðunar, gerð ársreiknings 
og ársskýrslu og fjárhagslegri skýrslugerð.
Önnur tilfallandi verkefni í samráði við framkvæmdastjóra, 
sem er næsti yfirmaður viðkomandi.

Vatnajökulsþjóðgarður auglýsir starf fjármálastjóra laust til umsóknar. Hér er um fullt starf að ræða á starfsstöðvum 
þjóðgarðsins.  
 
Bæði konur og karlar eru hvött til að sækja um starfið. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Ertu öflugur

Fjármálastjóri?

Capacent — leiðir til árangurs

Akraneskaupstaður er ört 
vaxandi bæjarfélag með sjö 
þúsund íbúa. Mikil áhersla 
er lögð á góða þjónustu við 
bæjarbúa og fagleg vinnubrögð 
í stjórnsýslunni. Einkunnarorð 
sveitarfélagsins eru jákvæðni, 
metnaður og víðsýni. 

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/3667 

Hæfniskröfur
Háskólapróf í viðskiptafræði, framhaldsmenntun æskileg.
Reynsla af reikningshaldi, áætlanagerð og fjármálastjórnun.
Stjórnunarreynsla og þekking á opinberri stjórnsýslu 
æskileg. 
Góð samskipta- og leiðtogahæfni. 
Afar góð greiningarhæfni og  færni í notkun 
upplýsingatækni til að halda utan um töluleg gögn og 
miðlun upplýsinga.
Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi.
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Umsóknarfrestur

30. september 

Starfssvið
Ábyrgð á daglegri fjármálastjórn sveitarfélagsins.
Undirbúningur, gerð og eftirfylgni fjárhagsáætlana.
Yfirumsjón með  fjárreiðum, innkaupum og reikningshaldi.
Yfirumsjón með framlagningu árshlutareikninga og 
ársreikninga. 
Greiningarvinna og miðlun upplýsinga til kjörinna fulltrúa 
og stjórnenda.
Ýmis umbótaverkefni sem snúa m.a. að innleiðingu nýrra 
kerfa og gerð verkferla. 

Fjármálastjóri hefur yfirumsjón með áætlanagerð og uppgjöri sveitarfélagsins og samhæfingu verkefna á sviði fjármála. 
Næsti yfirmaður er sviðsstjóri stjórnsýslu-og fjármálasviðs og er fjármálastjóri staðgengill hans.  
 
Með vísan til laga um jafnan rétt kynjanna eru konur jafnt sem karlar hvattar til að sækja um starfið.

Við gætum verið  
með næsta starfsmann 
mánaðarins á skrá

www.capacent.is 

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



SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Kerfisstjóri

Starfssvið
• Dagleg umsjón og eftirlit með tölvukerfi sjóðsins
• Umsjón með kerfishugbúnaði
• Notendaþjónusta
• Uppsetning og uppfærsla á vélum og hugbúnaði
• Samskipti við þjónustuaðila og birgja

Hæfniskröfur
• Menntun og reynsla á sviði kerfisfræði
• Reynsla af rekstri Microsoft og Linux umhverfa
• Sjálfstæði og frumkvæði
• Þekking á rekstri gagnagrunna er kostur
• Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum

Upplýsingar veitir:

Inga S. Arnardótttir 
inga@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 18. sept. nk.

Lífeyrissjóður verzlunarmanna leitar að kerfisstjóra í öflugt teymi í tölvudeild sjóðsins.  

Lífeyrissjóður verzlunarmanna var stofnaður 1. febrúar 1956 á grundvelli kjarasamninga. Sjóðurinn er stærsti lífeyrissjóður á  
almennum vinnumarkaði. Eignir hans nema um 600 milljörðum króna. Um 48 þúsund sjóðfélagar greiddu iðgjöld til sjóðsins 
á liðnu ári og lífeyrisþegar eru rúmlega 13 þúsund. Hlutverk sjóðsins er að tryggja sjóðfélögum, eftirlifandi mökum þeirra og 
börnum lífeyri. Á skrifstofu sjóðsins starfa fjörtíu starfsmenn. Vinnutíminn er frá kl. 8.30 – 16.30.

4 lita prentun - dökkblár 100c 43m 0y 0k
ljósblár 40c 10m 0y 0k
svart 0c 0m 0y 100k

Dökkblár Pantone 300 
Ljósblár Pantone 544
Svart

Húsasmiðir
óskum eftir að ráða öfluga og sjálfstæða húsasmiði

Verkamenn
óskum eftir öflugum verkamönnum með reynslu af 

byggingariðnaði

Áhugasamir sendi inn umsókn á netfangið:  
jon@bestla.is

Upplýsingar í síma: Guðjón 895-7673

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 starfsman-
nahópi sem vinnur saman að því að mæta ólíkum einstak-
lingum í krefjandi verkefnum.

Vegna forfalla vantar okkur enskukennara við ungl-
ingadeild skólans í 92% starfshlutfall út skólaárið. Viðko-
mandi þarf að geta hafið störf sem allra fyrst.

Upplýsingar um ofangreind störf veitir Jóhanna Magnús-
dóttir skólastjóri í  síma 5259200/8968230. Umsóknir með 
upplýsingum um menntun, starfsreynslu og umsagnaraðila 
sendist rafrænt á netfangið johannam@lagafellsskoli.is
 
Umsóknarfrestur um starfið er til 23. september 2016

RARIK - upplýsingatækniþjónusta
RARIK ohf. er hlutafélag í eigu ríkisins með 
meginstarfsemi í dreifingu raforku auk þess að 
reka fimm hitaveitur. 

Starfsmenn RARIK eru um 200, aðalskrifstofa 
er í Reykjavík og um 20 starfsstöðvar eru 
dreifðar vítt og breitt um landið

Upplýsingatæknideild sinnir rekstri og þróun 
vél- og hugbúnaðar RARIK, þar á meðal rekstri 
viðskiptakerfis fyrirtækisins í nánu samstarfi 
við tækni- og fjármálasvið fyrirtækisins og 
sinna 8 starfsmenn þessum verkum. 

Nánari upplýsingar um fyrirtækið má finna á 
heimasíðu þess www.rarik.is

Nánari upplýsingar veita Helga Rún Runólfsdóttir (helga@intellecta.is) og Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is)                         
í síma 511 1225. Umsóknarfrestur er til og með 26. september. Farið verður með allar fyrirspurnir sem trúnaðarmál. 

Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf.

Menntunar- og hæfniskröfur:

•	Nám	í	kerfisfræði	eða	sambærilegt	nám	er	kostur
•	Reynsla	af	upplýsingatækniþjónustu	/	kerfisrekstri	er	kostur
•	Til	greina	kemur	að	ráða	sjálfmenntaðan	einstakling	sem	býr	
að	góðri	starfsreynslu	úr	sambærilegu	starfi

•	Nákvæmni	og	skipulag	í	vinnubrögðum
•	Sjálfstæði	í	starfi
•	Jákvæðni	og	góðir	samstarfshæfileikar

Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

•	Almenn	þjónusta	og	samskipti	við	notendur
•	Uppsetning	á	tölvum,	IP	símum,	
snjallsímum	og	hugbúnaði

•	Þátttaka	í	rekstri	netþjóna
•	Þátttaka	í	rekstri	netbúnaðar/víðnets
•	Þátttaka	í	almennum	rekstri	tölvukerfa

RARIK	óskar	eftir	að	ráða	duglegan	og	lipran	einstakling	á	Upplýsingatæknideild.												
Viðkomandi	mun	fyrst	og	fremst	sinna	upplýsingatækniþjónustu	við	aðra	starfsmenn	
RARIK.	Um	er	að	ræða	fullt	starf	og	er	starfsstöðin	í	Reykjavík.

Intellecta Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.

BRIMHÓTEL óskar 
eftir að ráða starfs-
mann á skrifstofu.

BRIMHÓTEL / SKIPHOLTI 27

Öll almenn skrifstofustörf eins og bókhald, 
fjármál, áætlanagerð, innheimta, gerð leigu 
og lánasamninga umsjón með útleigu og fleiri 
tilfallandi störf.

Áhugasamir sendi inn 

umsókn ásamt ferilskrá

fyrir 16. september 

á sverrir@brimhotel.is



SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Þjónustufulltrúi

Ábyrgðarsvið
• Almenn þjónusta við félagsmenn
• Aðstoð í vinnuréttindamálum
• Upplýsingagjöf til félagsmanna
• Aðstoð við skýrslugerð
• Aðstoð við innheimtu og rafrænar skráningar
• Símsvörun og önnur tilfallandi skrifstofustörf
• Vinnustaðaheimsóknir

Hæfniskröfur
• Menntun sem nýtist í starfi 
• Þekking á starfsemi stéttarfélaga er kostur
• Reynsla af skýrslugerð og innheimtu er kostur
• Þekking á dk bókhaldskerfi er kostur
• Gott vald á íslensku og ensku í töluðu og rituðu máli.  

Önnur tungumál kostur
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Góðir samskiptahæfileikar og rík þjónustulund

Upplýsingar veitir:

Geirlaug Jóhannsdóttir 
geirlaug@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 25. sept. nk.

Verkalýðsfélag Vestfirðinga auglýsir eftir þjónustufulltrúa í 50% stöðu á skrifstofu félagsins á Ísafirði. 
Vinnutími er frá kl. 12-16 og er æskilegt að viðkomandi geti hafið störf eigi síðar en 1. desember 2016.

Verkalýðsfélag Vestfirðinga – Verk Vest tók til starfa 1. janúar 2002. Verk Vest er blandað stéttarfélag á almennum 
vinnumarkaði með um 1.700 félagsmenn. Frá árinu 2005 nær starfssvæði félagsins til allra Vestfjarða, en í Bolungarvík 
eru eingöngu verslunar-, skrifstofu- og iðnaðarmenn í Verk-Vest. Starfsstöðvar félagsins eru tvær, á Ísafirði og 
Patreksfirði og starfa 8 starfsmenn hjá félaginu. 

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Verkefnastjóri

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Skipulagning, umsjón og kennsla á námskeiðum 

Símenntunarmiðstöðvarinnar
• Ráðgjöf og upplýsingamiðlun til stofnana, fyrirtækja og 

einstaklinga varðandi sí- og endurmenntun
• Úttekt á sí- og endurmenntun innan fyrirtækja og gerð 

símenntunaráætlana
• Uppbygging á samstarfi við stofnanir og fyrirtæki á svæðinu
• Þátttaka í ýmsum þróunar- og samstarfsverkefnum á sviði 

framhaldsfræðslu
• Ýmis önnur verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun og reynsla sem nýtist í 

starfi
• Þekking á atvinnulífi á Vesturlandi er kostur 

og þá sérstaklega á Akranesi og nágrenni
• Jákvæðni, sveigjanleiki og lipurð í 

samskiptum
• Frumkvæði, framsýni og skipulagshæfni
• Gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti
• Góð tölvukunnátta 

Upplýsingar veitir:

Sveina Berglind Jónsdóttir 
sveina@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 25. sept. nk.

Símenntunarmiðstöðin á Vesturlandi óskar eftir að ráða verkefnastjóra. Starfsstöðin er á Akranesi en 
verkefnastjóri mun starfa að verkefnum á öllu Vesturlandi þótt sérstök áhersla sé lögð á Akranes og nágrenni.

Í boði eru fjölmörg tækifæri til að starfa að fjölbreyttum og áhugaverðum verkefnum á Vesturlandi.   
Viltu vera með okkur og sækja fram?

Símenntunarmiðstöðin á Vesturlandi er sjálfseignarstofnun, starfar á sviði fullorðinsfræðslu og rekur þrjár 
starfsstöðvar á Vesturlandi – á Akranesi, í Borgarnesi og á Snæfellsnesi.

Starfsemi Símenntunarmiðstöðvarinnar hefur farið vaxandi undanfarin ár og fjölmörg tækifæri eru til staðar 
til að starfa að fjölbreyttum og áhugaverðum verkefnum í landshlutanum innan fullorðinsfræðslunnar og í 
samstarfi við hagsmunaaðila hverju sinni.  www.simenntun.is

www.hagvangur.is
Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi



Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar auglýsir eftir garðyrkjufræðingi til starfa hjá skrifstofu reksturs og 
umhirðu. Um er að ræða starf á verkbækistöð I, Skrúðgarðar Reykjavíkur. Skrúðgarðar sjá meðal annars um að sinna 
skrúðgörðum borgarinnar og öllum gróðri á opnum svæðum og stofnanalóðum borgarinnar. Skrifstofa borgarstjóra

Skrifstofa borgarstjóra

Borgarverkfræðingur

Borgarverkfræðingur

Hagdeild

Hagdeild

Dagvist barna

Dagvist barna

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

Hæfniskröfur
•	 Garðyrkjufræðingur	úr	Landbúnaðarháskóla	Íslands	

eða sambærileg menntun. 
•	 Reynsla	af	störfum	í	garðyrkju	æskileg.
•	 Nákvæm	og	sjálfstæð	vinnubrögð.
•	 Lipurð	í	samskiptum	og	hæfni	til	að	vinna	í	teymi.
•	 Almenn	ökuréttindi.
•	 Reglusemi	og	stundvísi.
•	 Líkamlegt	hreysti.

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Helstu verkefni og ábyrgð
•	 Hafa	umsjón	með	gróðri	í	ákveðnum	borgarhluta	

og allt sem snýr að honum gróðurlega séð, 
t.d. klippingar, plantanir á trjám, runnum og 
sumarblómum, grasslætti, viðhaldi, endurnýjun á 
beðum, bekkjum, tunnum, ruslatínslu, og margt fleira.

 

Umsóknarfrestur er til og með 18. september n.k.  Um að ræða 100% starf og æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf 
sem	fyrst.		Launakjör	eru	samkvæmt	kjarasamningi	Reykjavíkurborgar	og	hlutaðeigandi	stéttarfélags.	Nánari	upplýsingar	
um	starfið	veitir	Atli	Marel	Vokes	deildarstjóri		í	síma	411-1111	og	tölvupósti	atli.marel.vokes@reykjavik.is 
Sótt er um störfin á innri vef Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is undir flipanum „Laus störf“ og öllum umsækjendum 
verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. 

Garðyrkjufræðingar óskast 

ELDHÚS - Hjá Dóra í Mjódd
Matsölustaðurinn Hjá Dóra í Mjódd óskar eftir að ráða 
starfskraft í afgreiðslu og þrif virka daga frá kl. 10-16.  
Upplýsingar á staðnum eða í síma 5573910 virka daga 
og á dorikokkur@visir.is Íslenskukunnátta nauðsynleg.

SÉRFRÆÐINGAR
Vegna aukinna verkefna óskar Expectus eftir að bæta við sig sérfræðingum í öflugt teymi fyrirtækisins á sviði 
hugbúnaðar- og rekstrarlausna. Leitað er að lausnamiðuðum og árangursdrifnum einstaklingum með jákvætt 
viðmót og hæfni til að starfa í hópi sérfræðinga.

Umsóknarfrestur er til og með 18. september nk.

RÁÐUM EHF • Vegmúla 2, 108 Reykjavík • Sími 519 6770 • radum@radum.is

SÆKJA UM:

Nánari upplýsingar um starfið veitir Agla Sigr. Björnsdóttir, agla@radum.is. 
Umsækjendur eru vinsam legast beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Ráðum www.radum.is.

Expectus er ráðgjafafyrirtæki sem 
þjónar fyrirtækjum, opinberum aðilum 
og stofnunum með því að aðstoða 
þau við að greina og bregðast við 
breytingum í umhverfi sínu, marka 
stefnu og koma henni í framkvæmd 
með því að nýta kjarnahæfni sína 
og upplýsingatækni og auka þannig 
árangur sinn á völdum sviðum.

Gildi Expectus eru kraftur, heiðarleiki 
og samvinna.

Expectus var valið fyrirtæki ársins 2016 
í hópi millistórra fyrirtækja hjá VR og eru 
starfsmenn stoltir af þeirri nafnbót sem 
er í samræmi við þá framtíðarsýn sem 
Expectus setti sér í upphafi að vera 
fyrirmynd annarra þekkingarfyrirtækja. 
www.expectus.is.

HELSTU VERKEFNI:

• Þróun og smíði exPoint lausna Expectus 
í SharePoint

• Þjónusta og samskipti við viðskiptavini
• Verkefnastjórnun og ferlagreining
• Aðrar séraðlaganir í SharePoint

SÉRFRÆÐINGUR - SHAREPOINT TEYMI

Starfið felur í sér þróun og uppsetningu hugbúnaðarlausna í SharePoint. Meðal verkefna sem teymið hefur þróað 
eru staðlaðar lausnir sem snúa að verkefnastjórnun, sölustjórnun, rafrænum verkferlum og samvinnu.

HÆFNISKRÖFUR:

• A.m.k. 2ja ára reynsla af þróun og uppsetningu á lausnum 
fyrir notendur í SharePoint

• Reynsla/þekking á viðurkenndum aðferðum við hugbúnaðarþróun
• Þekking og skilningur á HTML, CSS og Javascript
• Þekking og reynsla af uppsetningarferli hugbúnaðarlausna
• Sjálfstæði í vinnubrögðum og góð samskipta- og samvinnuhæfni
• Þekking á söluferlum og ráðgjöf til viðskiptavina
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi er kostur en ekki skilyrði

HELSTU VERKEFNI:

• Rekstur og þróun á gagnavöruhúsi 
og árangursmælikvörðum

• Þróun ferla tengdum áætlanagerð
• Greining gagna og skýrslugerð
• Önnur verkefni á sviði viðskiptagreindar

SÉRFRÆÐINGUR - VIÐSKIPTAGREIND / STJÓRNENDAUPPLÝSINGAR

Starfið felur m.a. í sér greiningu á þörfum viðskiptavina, verkefnastjórn og innleiðingu lausna á sviði viðskiptagreindar.

HÆFNISKRÖFUR:

• Reynsla/þekking af gagnagrunnsfræðum er æskileg
• Reynsla af úrvinnslu gagna og skilningur á upplýsingum um rekstur fyrirtækja
• Þekking á Dynamics NAV / AX eða öðrum bókhaldskerfum er kostur
• Frumkvæði, sjálfstæði og nákvæmni í vinnubrögðum
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi er kostur en ekki skilyrði

Fjármálastjóri
Dagný & co leitar að reyndum og öflugum fjármála-

stjóra í fullt starf, með viðskiptafræðimenntun  
eða sambærilegt. 

Viðkomandi þarf að búa yfir: 
- Bókhaldsþekkingu og reynslu 
- Reynslu af fjárhagsáætlanagerð 
- Getu til að vinna undir álagi 
- Frumkvæði 
- Jákvæðni 

Við bjóðum góð laun og aðstöðu fyrir réttan aðila.  
Við hvetjum fólk af báðum kynjum og á öllum aldri til að 
sækja um. 

Vinsamlega sendið okkur ferilskrá á dagny@dagnyehf.
is þar sem fram kemur menntun og reynsla. Gert er ráð 
fyrir að viðkomandi hefji störf fyrir 20. september næst-
komandi. 

Dagný & co er matvælafyrirtæki í örum vexti. Við framleiðum sam-
lokur, tilbúna rétti, salöt, eftirrétti og fleira. Við erum til húsa að 
Flatahrauni 27 í Hafnarfirði í húsnæði sem er sérhannað undir vinnslu 
af þessu tagi. Við hreykjum okkur af góðum vinnuanda og skemmti-
legum og fjölþjóðlegum hópi starfsmanna.



Þróunarsvið Orkuveitu Reykjavíkur óskar eftir að ráða sérfræðing í 
skipulagsmálum til liðs við ö�ugan hóp sem hefur það hlutverk að horfa til 
framtíðar í starfsemi samstæðunnar. Við leitum að manneskju með góða 
samstarfshæfni, frumkvæði og hæ�leika til að vinna í þverfaglegum teymum 
og ýta verkefnum áfram. 

Star�ð felst í umsjón með skipulags- og ley�smálum á starfssvæðum 
samstæðunnar.  Viðkomandi mun vinna að undirbúningi skipulags svæðanna í 
samstar� við sérfræðinga, sveitarfélög, ley�sveitendur og aðra hagsmunaðila. 

Menntunar- og hæfnikröfur:
•   Háskólapróf í skipulagsfræði, umhverfis- og auðlindafræði, landfræði eða öðrum                           
    greinum sem nýtast í star�
•   Reynsla í skipulags- og/eða leyfismálum er nauðsynleg
•   Góð kunnátta í íslensku er nauðsynleg
•   Þekking og reynsla af orkumálum er kostur

Við hvetjum jafnt konur sem karla til að sækja um.

Sérfræðingur í 
skipulagsmálum

Frekari upplýsingar veitir Ásdís Eir Símonardóttir mannauðsráðgja� 
í netfanginu starf@or.is. Þú sækir um á ráðningavef OR, starf.or.is, þar 
sem nánari upplýsingar um star�ð er að �nna. 

Umsóknarfrestur er til og með 19. september 2016.

Orkuveita Reykjavíkur  •  Bæjarhálsi 1  •  110 Reykjavík  •  Sími • Tel. +354 516 6100  •  www.or.is

OR er �ölbreyttur og lifandi vinnustaður fólks með 
mikla þekkingu. Fyrirtækið leitast við að vera í fremstu 
röð hvað snertir öryggi, jafnrétti, vinnuumhver� og 
möguleika til að samræma vinnu og einkalíf.
 

Kynnisferðir leita að hressum bílstjórum 
með ríka þjónustulund til að keyra 
tveggja hæða Reykjavik City Sightseeing 
útsýnisvagna um Reykjavík.

STARFSSVIÐ
· Akstur og þjónusta við farþega.
· Umsjón og umhirða bifreiða.
· Vinna eftir umhverfis-, öryggis- 

og gæðastöðlum fyrirtæksins.

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR
· Aukin ökuréttindi D.
· Gilt ökuritakort.
· Reynsla af akstri hópferðabíla 

er æskileg.
· Hreint sakavottorð.
· Enskumælandi.
· Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum 

samskiptum.
· Snyrtimennska og stundvísi.
· Jákvæðni, drifkraftur og sjálfstæð 

vinnubrögð.

Tekið er á móti umsóknum rafrænt á jobs.re.is
Ferilskrá, kynningarbréf og mynd skal fylgja. 

Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um. 
Umsóknarfrestur er til og með 20. september 2016.

Application form available on jobs.re.is
CV, cover letter and picture must be included.

Women and men are equally encouraged to apply.
Applications close on 20 September 2016.

Bílstjórar
óskast

Reykjavik Excursions is looking to hire 
positive and service minded drivers to 
drive Reykjavik City Sightseeing buses 
around Reykjavík.
 
ROLE AND RESPONSIBILITIES
· Drive double-deckers and customer service.
· Daily supervision and care of vehicles.
· Work according to environmental-, safety 

and quality standards.

QUALIFICATIONS
· Valid driver’s licence D.
· Tachograph card.
· Driving experience.
· Clean criminal record.
· Speak English, Icelandic is a plus.
· Be service minded and have 

good communication skills.
· Neatness and punctuality.
· Positive attitude, energetic and 

self reliant.

We are looking
for drivers

Hop On - Hop Off • Reykjavik Excursions • Umferðarmiðstöðin BSÍ  
101 Reykjavík •  580 5400 • www.citysightseeing.is • www.re.is
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Laus er til umsóknar staða áfengis- og vímuefnaráðgjafa 
við Sjúkrahúsið Vog. Starfshlutfall er 100%. Staðan er 
laus nú þegar eða eftir samkomulagi.

Helstu verkefni og ábyrgð
Þátttaka í daglegri ráðgjöf á Sjúkrahúsinu Vogi og öðrum 
starfsstöðum SÁÁ. Þetta innifelur m.a. vaktskyldu, sam- 
skipti og þjónustu við sjúklinga auk þverfaglegrar samvinnu.

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

Nánari upplýsingar veitir 
Hjalti Björnsson, dagskrárstjóri 
s. 8247620, netfang: hjalti@saa.is

Áfengis- og
vímuefnaráðgjafi

óskast til starfa við 
Sjúkrahúsið Vog

Löggilding til starfa sem áfengis- og vímuefna-
ráðgjafi á Íslandi.

Góð færni í mannlegum samskiptum 
og skipulögð vinnubrögð.

Hæfniskröfur

 
 

Ábyrgð  –  Fagmennska  –  Traust  –  Þjónusta  –  Framþróun

Heilsugæslan á að vera fyrsti viðkomustaður í 
heilbrigðisþjónustunni þar sem ólíkum þörfum 
notenda er mætt og þeim leiðbeint yfir í önnur kerfi 
heilbrigðisþjónustunnar eftir því sem þörf er á. Flóknari 
vandamál, þörf fyrir fjölbreyttari úrræði og skortur á 
sérhæfðu starfsfólki kallar á nýja nálgun í starfsemi 
heilsugæslustöðva. Hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins 
er hafin breyting á skipulagi og rekstri heilsugæslustöðva 
sem miðar að því að auka þjónustu við notendur, nýta 
betur fjármuni og að bæta vinnuumhverfi starfsmanna.

Til að gera þjónustuna markvissari verður teymisvinna 
grunnstef í starfsemi stöðva, ásamt innleiðingu aðferða 
straumlínustjórnunar. Þverfagleg teymi heilbrigðisstarfsfólks 
munu auðvelda stöðvum að taka á flóknum vandamálum 
með fjölbreyttum úrræðum. Í breyttu skipulagi mun 
starfsfólk fá aukið sjálfstæði til að móta starfsemina og til 
að útfæra þjónustu sem mætir þörfum íbúa og uppfyllir 
um leið kröfur um árangur samkvæmt mælingum og mati.

Laun 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).  

Fagstjóri lækninga 

Heilsugæslan Mosfellsumdæmi 
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins auglýsir laust til umsóknar starf fagstjóra lækninga við 
Heilsugæsluna Mosfellsumdæmi. Um er að ræða ábyrgðarmikið og krefjandi starf sem reynir á 
frumkvæði, skipulagshæfni og samskiptahæfileika. Starfshlutfall er 100% og verður ráðið í starfið 
til 5 ára frá og með 1. nóvember nk. eða eftir nánara samkomulagi.

Umsóknarfrestur er til og með 19. september 2016.

Helstu verkefni og ábyrgð
  Skipulag, verkstjórn og samhæfing innan  
  fagsviðs með svæðisstjóra, í samræmi við  
  stefnu og markmið Heilsugæslu höfuðborgar- 
  svæðisins
  Er svæðisstjóra innan handar við daglegan  
  rekstur stöðvar og er staðgengill hans
  Innleiðir nýjungar og vinnur að breytingum á  
  starfsemi til hagsbóta fyrir skjólstæðinga stöðvar
  Tekur þátt í gerð, innleiðingu og notkun   
  klínískra leiðbeininga
  Stuðlar að góðri vinnustaðamenningu
  Tekur þátt í vísinda-, þróunar- og gæðastarfi
  Hefur umsjón með sérnámslæknum stöðvar,  
  veitir fræðslu til nema, nýliða og starfsmanna  
  fagsviðs í samvinnu við aðra starfsmenn stöðvar 
  Er faglegur yfirmaður á sínu sviði og sinnir  
  klínísku starfi samhliða

Hæfnikröfur

  Sérfræðingur í heimilislækningum

  Reynsla af starfi í heilsugæslu 

  Þekking, reynsla og hæfni á sviði stjórnunar

  Nám í stjórnun æskilegt

  Hæfni í mannlegum samskiptum

  Leiðtogahæfni og metnaður til að ná árangri  

  í starfi

  Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt

  Reynsla af og áhugi á teymisvinnu

Frekari upplýsingar um starfið

Nánari upplýsingar veitir Svanhildur Þengilsdóttir, 
svæðisstjóri Heilsugæslu Mosfellsumdæmis – 510-0700 
svanhildur.thengilsdottir@heilsugaeslan.is.

www.intellecta.is

NAV sérfræðingur - einstakt tækifæri
Við leitum að Microsoft Dynamics NAV sérfræðingi fyrir stórt og leiðandi 
þjónustufyrirtæki í umfangsmikilli starfsemi.

Sjá nánari upplýsingar á www.intellecta.is
Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.

Starfið felst í þarfagreiningum, innleiðingum, samskiptum við verktaka og 
þróun lausna. Stór og spennandi verkefni framundan. Einstakt tækifæri og 
framtíðarstarf í boði fyrir reyndan NAV forritara/ráðgjafa sem nýtur sín í 
kröfuhörðu umhverfi.

VANTAR ÞIG VINNU?

Nettó Granda
 

Óskum eftir starfsfólki 
á dagvaktir, kvöldvaktir 

og í hlutastörf

Reynsla af 
verslunarstörfum kostur

 
Umsóknir sendist á

grandi@netto.is
fyrir 18. sep 2016

 
Nánari upplýsingar veitir

Ellert Gestsson 
verslunarstjóri Nettó

Sími: 773-3007



Starfsmaður í mötuneyti  
í Menntaskólanum í Kópavogi

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

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

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

Skólameistari

STARFSMAÐUR Í MÓTTÖKU ÓSKAST

STARFSMAÐUR Í MÓTTÖKU
ARKÍS arkitektar er framsækin arkitektastofa á 
sviði byggingarlistar, hönnunar, skipulags og 
vistvænnar hönnunar. Frá stofnun, árið 1997, 
hefur ARKÍS starfað bæði innanlands og á 
alþjóðamarkaði og unnið að fjölbreytilegum 
verkefnum fyrir einkaaðila og opinberar 
stofnanir.

ARKÍSARKÍS starfar eftir þeirri meginhugsun að öll 
hönnun mannvirkja snúist um að skapa 
umhverfi og aðstæður sem auka lífsgæði 
okkar. Þá skuldbindur ARKÍS sig til að stuðla 
að auknu vægi vistvænnar hönnunar.

ARKÍS hefur hlotið ýmis verðlaun og 
viðurkenningar fyrir verk sín. 

Arkís arkitektar ehf. auglýsa eftir starfsmanni í móttöku 
fyrirtækisins. Um er að ræða fullt starf. Leitað er að 
einstaklingi sem er gæddur þjónustulund, lipur í 
mannlegum samskiptum og hefur létta lund. 

Starfið felst m.a. í símsvörun, móttöku viðskiptavina, 
fjölföldun, umsjón með fundarherbergjum og öðru tilfallandi 
ásamt því að sinna tækniteiknun.

ÆskilegtÆskilegt er að viðkomandi sé tækniteiknari með þekkingu 
á bæði Revit og AutoCAD og geti hafið störf sem fyrst.
 
Umsókn ásamt upplýsingum um menntun og starfsreynslu 
sendist með tölvupósti á netfangið arkis@ark.is. 
Umsóknir skulu berast fyrir 16. september 2016.www.ark.is

STARFSMAÐUR Í MÓTTÖKU ÓSKAST

STARFSMAÐUR Í MÓTTÖKU
ARKÍS arkitektar er framsækin arkitektastofa á 
sviði byggingarlistar, hönnunar, skipulags og 
vistvænnar hönnunar. Frá stofnun, árið 1997, 
hefur ARKÍS starfað bæði innanlands og á 
alþjóðamarkaði og unnið að fjölbreytilegum 
verkefnum fyrir einkaaðila og opinberar 
stofnanir.

ARKÍSARKÍS starfar eftir þeirri meginhugsun að öll 
hönnun mannvirkja snúist um að skapa 
umhverfi og aðstæður sem auka lífsgæði 
okkar. Þá skuldbindur ARKÍS sig til að stuðla 
að auknu vægi vistvænnar hönnunar.

ARKÍS hefur hlotið ýmis verðlaun og 
viðurkenningar fyrir verk sín. 

Arkís arkitektar ehf. auglýsa eftir starfsmanni í móttöku 
fyrirtækisins. Um er að ræða fullt starf. Leitað er að 
einstaklingi sem er gæddur þjónustulund, lipur í 
mannlegum samskiptum og hefur létta lund. 

Starfið felst m.a. í símsvörun, móttöku viðskiptavina, 
fjölföldun, umsjón með fundarherbergjum og öðru tilfallandi 
ásamt því að sinna tækniteiknun.

ÆskilegtÆskilegt er að viðkomandi sé tækniteiknari með þekkingu 
á bæði Revit og AutoCAD og geti hafið störf sem fyrst.
 
Umsókn ásamt upplýsingum um menntun og starfsreynslu 
sendist með tölvupósti á netfangið arkis@ark.is. 
Umsóknir skulu berast fyrir 16. september 2016.www.ark.is

AÐSTOÐ Í MÖTUNEYTI  
50% STARF

Aðföng  leitar að duglegum og jákvæðum aðila í 50% starf 
aðstoðarmanns í mötuneyti. Starfið felst í uppvaski, frágangi 

og þrifum. Vinnutími er frá 10-14 alla virka daga. 

Umsóknarfrestur er til og með 15. september og hægt er að 
sækja um starfið á heimasíðu okkar, www.adfong.is.  

Óskað er eftir að ferilskrá fylgi umsókn. 

Hjá Isavia starfar öflugur hópur fólks sem allt hefur það að markmiði að vera hluti  
af góðu ferðalagi þeirra sem fara um flugvelli félagsins og íslenska flugstjórnarsvæðið. 

Nú vantar okkur fleiri til að vera hluti af góðu ferðalagi með okkur.

S É R F R Æ Ð I N G U R  Ö R Y G G I S -  O G  
G Æ Ð A M Á L A  Í  S T A Ð L A -  O G  G Æ Ð A D E I L D

Við leitum að talnaglöggum sérfræðingi til starfa í staðla- og gæðadeild. 
Meðal helstu verkefna eru skipulag og framkvæmd úttekta fyrirtækisins, 
umsjón með þjálfun úttektaraðila og þátttaka í stefnumörkun og uppbyggingu 
gæða- og öryggismála fyrirtækisins.

Hæfniskröfur:
•  Háskólamenntun á sviði tækni, raunvísinda eða rekstrargreina
•  Reynsla af gæðamálum og úttektum skilyrði
•  Þekking á ISO stöðlum og vottun er skilyrði
•  Færni í uppsetningu og miðlun efnis og hafi tileinkað  
    sér greiningaraðferðir og tölfræði
•  Þekking á reglugerðum er varða flug er kostur

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 ?

STA R F S STÖ Ð :
RE YK JAVÍKURFLUGVÖ LLUR

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

U M S Ó K N I R
ISAVIA. IS/ATVINNA

Maren hefur starfað við uppbyggingu  
á Keflavíkurflugvelli í tvö ár. Hún er hluti 
af góðu ferðalagi.

Isavia hlaut gullmerki PwC fyrir launajafnrétti í jafnlaunaúttekt PwC 2015 og 2016.  
Við erum stolt af þeirri niðurstöðu og er hún í takt við jafnréttisáætlun félagsins  
sem hefur það að markmiði að nýta hæfni, krafta og kunnáttu starfsmanna til fulls  
án þess að kynbundin mismunun eigi sér stað.
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Húsasmiðir
óskum eftir að ráða öfluga og sjálfstæða húsasmiði

Verkamenn
óskum eftir öflugum verkamönnum með reynslu af 

byggingariðnaði

Áhugasamir sendi inn umsókn á netfangið:  
jon@bestla.is

Upplýsingar í síma: Guðjón 895-7673

MÁLARAR ÓSKAST!
Óskum eftir lærðum málurum eða  

mönnum með reynslu. 
Nánari upplýsingar í síma 772-1300.

- Litalausnir málningarþjónusta ehf. -



3Z óskar eftir starfsmanni á rannsóknarstofu.
Um er að ræða fullt starf og þarf viðkomandi að geta 
hafið störf sem fyrst. 

Ábyrgðarsvið: 
• Framkvæmd tilrauna og mælinga
• Gagnavinnsla
• Umsjón með tilraunadýrum
Hæfniskröfur:
• Menntun í lífvísindum svo sem, lífeindafræði,  
 líffræði eða lyfjafræði
• Reynsla af störfum í lyfjaiðnaði er kostur
• Auga fyrir smáatriðum, öguð, nákvæm og   
 sjálfstæð vinnubrögð eru skilyrði
Um 3Z: 
Fyrirtækið 3Z er sprotafyrirtæki sem sprettur úr 
rannsóknarstofu í Háskólanum í Reykjavík. Fyrirtækið, 
sem er í eigu innlendra og erlendra fjárfesta auk 
starfsmanna, hefur þróað nýjar aðferðir til lyfjaprófa-
na á þekktum miðtaugakerfisjúkdómum, svo sem 
flogaveiki, Parkinson´s og MND. Frekari upplýsingar 
má finna á heimasíðu fyrirtækisins www.3z.is 

Umsóknir berist á netfangið karlsson@3z.is  
eða thorsteinsson@3z.is

Veitur ohf.  •  Bæjarhálsi 1  •  110 Reykjavík  •  516 6000  •  veitur.is

Veitur eru dótturfélag Orkuveitu Reykjavíkur og sjá um rekstur 
hitaveitu, rafveitu, vatnsveitu og fráveitu á þjónustusvæði fyrirtækisins.

Eingöngu er tekið á móti umsóknum á ráðningavef Veitna, starf.or.is/veitur/ 
þar sem nánari upplýsingar um starfið er að finna. Nánari upplýsingar 
veitir Bryndís Ernstsdóttir mannauðsráðgjafi, netfang starf@veitur.is. 
Umsóknarfrestur er til og með 19. september 2016.

Við hvetjum jafnt konur sem karla til að sækja um

Veitur eru fjölbreyttur og lifandi vinnustaður fólks með mikla þekkingu. Fyrirtækið 
leitast við að vera í fremstu röð hvað snertir öryggi, vinnuumhverfi og möguleika 
til að samræma vinnu og fjölskylduábyrgð. 

Veitur óska eftir að ráða jákvæðan og samskiptalipran sérfræðing í faglegt 
teymi Stjórnstöðvar Veitna sem sameiginlega sinnir vöktun og stjórnun á 
öllum veitukerfum fyrirtækisins. Sérfræðingur í stjórnkerfum gegnir 
lykilhlutverki í rekstri stýrivéla og stuðlar að öruggum rekstri þeirra. Um er að 
ræða fjölbreytt og krefjandi starf sem byggir á náinni samvinnu við aðrar 
deildir Veitna.

Sérfræðingur stjórnkerfa

Menntunar- og hæfnikröfur: 
• Menntun á sviði rafmagnsverk-, tæknifræði eða sambærilegt
• Reynsla af rekstri stýrivéla æskileg
• Reynsla af hönnun stjórnkerfa kostur
• Metnaður, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

Starfs- og ábyrgðarsvið:
• Umsjón með stjórnkerfum s.s. forritun og reglun kerfa
• Forgangsröðun og utanumhald verkefna
• Samskipti við ráðgjafa og verktaka
• Rýni á hönnun stjórnkerfa
• Þátttaka í stefnumótun stjórnkerfa

Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn auglýsir laust starf skjalastjóra sem heyrir undir rekstrar- og upp-
lýsingatæknisvið safnsins.

Helstu verkefni og ábyrgð
• Þróun skjalastefnu og mótun verklags við skjala - 
   stjórn fyrir stofnunina í heild
• Gerð skjalavistunar- og grisjunaráætlunar ásamt  
   eftirfylgni
• Umsjón með rafrænu skjalastjórnarkerfi safnsins  
   og rafrænum skilum
• Skipulagning og framkvæmd fræðslu til starfsfólks    
   um skjalamál og eftirfylgni með skjalaskráningu 
• Póstdreifing, skönnun erinda og skráning í mála- 
   skrá  
• Útgáfa og utanumhald eyðublaða og upplýsinga- 
   skjala 
• Almenn skrifstofustörf og þjónusta við stjórn-       
   endur og starfsfólk 
• Reikningagerð og umsjón með ársskýrslu

Menntunar– og hæfnikröfur
• BA próf í bókasafns- og upplýsingafræði eða sam- 
   bærileg menntun á sviði skjalastjórnunar
• Þekking og reynsla af upplýsingakerfum s.s. GoPro  
   nauðsynleg
• Mjög góð tölvu- og tæknikunnátta nauðsynleg
• Lipurð í mannlegum samskiptum og jákvætt viðmót
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi og öguð vinnu brögð
• Mjög góð íslensku- og enskukunnátta

Skjalastjóri

Um er að ræða 100% starf sem sótt er um rafrænt á heimasíðu Landsbókasafns, 
www.landsbokasafn.is undir Bókasafnið > Laus störf 
Umsóknarfrestur er til og með 26. september 2016. 

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. 
Við ráðningar er tekið mið af jafnréttisáætlun safnsins.

Nánari upplýsingar veitir Edda G. Björgvinsdóttir, sviðsstjóri rekstrar-og upplýsingatæknisviðs (edda@landsbokasafn.is).

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

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



KOMDU Í LIÐ  
MEÐ OKKUR!
Ölgerðin leitar að ábyrgðarfullum, 
hraustum og duglegum einstakling  
til að sjá um að framstilla vörum 
fyrir Verslunarsvið fyrirtækisins.
Viðkomandi einstakl ingur er ful l t rúi  þeirra vörumerkja  
sem hann annast og ber ábyrgð á að vörurnar séu 
framsettar á sem söluvænlegastan hátt á öl lum  
t ímum í vers lunum á höfuðborgarsvæðinu.

Um 80% starf er að ræða. 

Umsóknarfrestur er til og með 24. september nk. 
Sótt er um á heimasíðu Ölgerðarinnar:  
umsokn.olgerdin.is

HLUTVERK OG ÁBYRGÐ

• Að þjónusta viðskiptavini og mæta þörfum þeirra

• Að framstil la drykkjarvöru og sælgæti á faglegan hátt

• Að fyl la á hil lur, kæla og framstil l ingar í verslunum

• Að hámarka sölutækifæri og lágmarka rýrnun í sam-
vinnu við sölumenn

• Að tryggja fagleg samskipti við viðskiptavini og 
samstarfsfólk

HÆFNISKRÖFUR

• Bílpróf

• Sjálfstæð vinnubrögð

• Hreint sakavottorð

• Jákvæðni, áreiðanleiki og framsækni

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.

Starfssvið:

• Viðgerðir á tækjum s.s. prenturum, skönnum, ljósritunarvélum og öðrum 
tækjum sem fyrirtækið er með í sölu og þjónustu

• Önnur tilfallandi verkefni innan tæknisviðs

• Uppsetning og viðhald hugbúnaðar

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Menntun á sviði rafiðnfræði eða önnur sambærleg tæknimenntun

• Haldgóð starfsreynsla af sambærilegu starfi

• Reynsla, þekking og áhugi á tæknimálum nauðsynlegur

• Góð tölvu- og enskukunnátta skilyrði

• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð

• Góð hæfni í samskiptum 

• Reglusemi og jákvætt hugarfar

TÆKNIMENN
Fyrir Akureyri og Reykjavík

Optima óskar eftir að ráða öfluga aðila í starf tæknimanna fyrir Reykjavík og Akureyri. Viðkomandi aðilar munu koma inn í sterkan hóp 10 
starfsmanna á tæknisviði Optima ehf.  

Í boði er krefjandi og skemmtilegt  starf í síbreytilegu umhverfi þar sem tekist er á við flókin tæki og hugbúnað. Starfið felur í sér námskeið bæði hér á landi sem og 
erlendis.

Stofnað 1953

Umsóknarfrestur er til og með 16. september nk. Umsóknum eiga að fylgja ítarlegar starfsferilsskrár og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og
rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Umsjón með starfinu hefur Þorsteinn G.A.Guðnason, netfang: thag@optima.is



Við leitum að hæfileikaríkum förðunarfræðingum, 
naglafræðingum og snyrtifræðingum.
 
Vegna aukinna umsvifa þá leitum við hjá Ölgerðinni 
að öflugum liðsmönnum í teymið okkar.
Um er að ræða hlutastörf sem verktakar í 
mjög spennandi verkefni á komandi misserum.
 
HÆFNISKRÖFUR:
· Menntun sem förðunar-, nagla- eða snyrtifræðingur.
· Sjálfstæði, frumkvæði og stundvísi.
· Snyrtimennska og geta til að vinna undir álagi.
· Þjónustulund, jákvæðni og samviskusemi.
· Góð hæfni í mannlegum samskiptum.
· Áhugi á snyrtivörum, húðumhirðu og tískustraumum.
· Vera tilbúin/n að starfa í öflugri liðsheild.
· Bílpróf.
· Hreint sakavottorð.
· Meðvituð/meðvitaður um samfélagslega ábyrgð.
 
HLUTVERK OG ÁBYRGÐ:
· Sala og þjónusta til viðskiptavina.
· Þátttaka í verkefnum tengdum snyrtivörum og sokkabuxum.
· Förðun fyrir verkefni tengdum snyrtivörum og tísku.

Umsóknarfrestur er til og með 14. september nk. 
Sótt er um á heimasíðu Ölgerðarinnar: umsokn.olgerdin.is

Allar nánari upplýsingar veitir María Jóna Samúelsdóttir 
markaðsstjóri sérvöru: maria.jona.samuelsdottir@olgerdin.is

VERTU MEÐ Í TEYMINU OKKAR!



Fasteignasali óskast!
Við á Heimili fasteignasölum leitum að sjálfstæðum 

fasteignasala til starfa við sölu fasteigna.  
Við leitum að einstaklingi sem er tilbúinn til að leggja sig fram um 

að ná árangri í starfi þar sem tækifærin eru mörg. Við störfum í 
skemmtilegu umhverfi þar sem mikið af verkefnum eru framundan 

á ört rísandi fasteignamarkaði. Umsækjendur þurfa að vera löggiltir 
fasteignasalar, eða í vera í námi til löggiltingar. Æskilegt er að 

umsækjendur geti hafið störf fljótlega.   

Umsóknum skal skila til Finnbogi Hilmarssonar, fasteignasala,  
á finnbogi@heimili.is sem jafnframt veitir allar frekari  

upplýsingar í síma 895-1098.

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.

Viltu öðlast fjölþætta reynslu? Við óskum eftir áhugasömum 
hjúkrunarfræðingi og sjúkraliða til starfa á smitsjúkdómadeild A7  
á lyflækningasviði. Deildin er 22 rúma sólarhringsdeild, ætluð 
sjúklingum með bráð lyflæknisvandamál. Deildin sérhæfir sig í 
smitsjúkdómum en sjúklingahópurinn er fjölbreyttur og gefast því góð 
tækifæri til starfsþróunar og að öðlast fjölþætta reynslu. 

Á deildinni starfa um 70 manns í nánu samstarfi við fagfólk í öðrum 
sérgreinum. Deildin er þekkt fyrir góðan starfsanda og unnið er 
markvisst að faglegri þróun og fögnum við nýjum hugmyndum.  
Við tökum vel á móti nýju fólki og veitum góða einstaklingshæfða 
aðlögun.

HJÚKRUNARFRÆÐINGUR
SJÚKRALIÐI

Smitsjúkdómadeild

LANDSPÍTALI ... ÞÚ SKIPTIR MÁLI!

Skemmtilegt starf á útskriftardeild Landakoti. Við sækjumst eftir 
hjúkrunarfræðingi og sjúkraliða sem geisla af lífsgleði og hafa ánægju  
af samstarfi við aldraða. Ef þú ert lífsglaður og metnaðarfullur 
hjúkrunarfræðingur/ sjúkraliði og kannt samskipti upp á tíu, þá viljum 
við fá þig í vinnu.

Í boði er skemmtilegt starf fyrir þá sem vilja taka þátt í hvetjandi starfi 
þar sem stefnan er að útskrifa skjólstæðinga heim innan mánaðar 
endurhæfingar. Á deildinni starfa um 30 manns í þverfaglegu teymi. 
Góður starfsandi er ríkjandi og tækifæri eru til að vaxa í starfi.  
Við tökum vel á móti nýjum starfsmönnum og veitum góða aðlögun.

HJÚKRUNARFRÆÐINGUR  
SJÚKRALIÐI

Útskriftardeild

Við leitum eftir öflugum hjúkrunarfræðingi sem vill ganga til liðs við 
okkur. Unnið er í dagvinnu en gert er ráð fyrir að viðkomandi sinni 
bakvöktum eftir að þjálfun lýkur. 

Á hjarta- og æðaþræðingastofu á lyflækningasviði starfar um 10 
manna samhent teymi reyndra starfsmanna í nánu samstarfi við 
aðrar deildir spítalans. Þar eru gerðar hjartaþræðingar, 
kransæðavíkkanir, gangráðsísetningar, raflífeðlisfræðilegar 
rannsóknir/ aðgerðir og fleira sem tengist hjartasjúkdómum.  
Í hjartalækningum er mjög hröð framþróun og er vel fylgst með 
nýjungum á því sviði.

HJÚKRUNARFRÆÐINGUR

Hjarta- og æðaþræðingastofa

Áhugavert starf á röntgendeild. Við leitum eftir jákvæðum og 
metnaðarfullum deildarlækni í krefjandi starf á röntgendeild 
Landspítala þar sem viðkomandi verður mikilvægur hlekkur í öflugu 
starfi deildarinnar.

Fyrir þann sem hefur hug á sérfræðinámi í myndgreiningu er  
boðið upp á allt að tveggja ára starfsnám sem nýtist til sérnáms.  
Á röntgendeild Landspítala er öllum þáttum á sviði læknisfræðilegrar 
myndgreiningar sinnt.

DEILDARLÆKNIR 

Röntgendeild

Viltu vinna með skemmtilegu fólki þar sem þú færð tækifæri til að öðlast 
víðtæka þekkingu innan fagsins? Við óskum eftir 4 iðjuþjálfum til starfa við 
iðjuþjálfun á Landspítala. Á spítalanum starfa um 45 iðjuþjálfar og er 
iðjuþjálfun með starfsemi í Fossvogi, Grensási, Kleppi, Landakoti, barna-  
og unglingageðdeild (BUGL), Laugarási, Reynimel og við Hringbraut. 

Við leggjum áherslu á fagþróun, rannsóknir og kennslu heilbrigðisstétta  
og þverfaglegt samstarf. Í starfinu felast tækifæri til að öðlast breiða 
þekkingu innan fagsins. Við leggum ríka áherslu á að taka vel á móti  
nýjum starfsmönnum.

IÐJUÞJÁLFI

Iðjuþjálfun

NÁNARI UPPLÝSINGAR  
Á HEIMASÍÐU LANDSPÍTALA;  

WWW.LANDSPITALI.IS/MANNAUDUR OG 
STARFATORGI; WWW.STARFATORG.IS

Húsasmiðir
óskum eftir að ráða öfluga og sjálfstæða húsasmiði

Verkamenn
óskum eftir öflugum verkamönnum með reynslu af 

byggingariðnaði

Áhugasamir sendi inn umsókn á netfangið:  
jon@bestla.is

Upplýsingar í síma: Guðjón 895-7673



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.

Við sækjumst eftir hjúkrunarfræðingum og sjúkraliðum sem búa yfir 
þekkingu og reynslu sem og nýútskrifuðum til starfa á lungnadeild. 
Deildin er bráðadeild með hágæslurýmum og eina sérhæfða lungna
deildin á landinu. Þar fer fram greining og meðferð á sjúklingum með 
bráða og langvinna lungnasjúkdóma sem og svefnháða öndunar
truflana. 

Á deildinni starfa um 70 manns í þverfaglegu teymi. Góður starfsandi 
er ríkjandi og tækifæri eru til að vaxa í starfi. Við tökum vel á móti 
nýju fólki og veitum góða aðlögun.

HJÚKRUNARFRÆÐINGUR
SJÚKRALIÐI

Lungnadeild

LANDSPÍTALI ... ALLRA HAGUR!

Við sækjumst eftir faglegum hjúkrunarfræðingum og sjúkraliðum til 
starfa á meltingar og nýrnadeild 13E við Hringbraut. Deildin er 19 rúma 
legudeild og þjónar sjúklingum með bráða og langvinna sjúkdóma í 
meltingarfærum og nýrum. Lögð er áhersla á að skapa uppbyggjandi 
starfsumhverfi og veita einstaklingshæfða hjúkrun.

Á deildinni starfa um 60 manns í þverfaglegu teymi. Mjög góður 
starfs andi er ríkjandi og ótalmörg tækifæri eru til að vaxa í starfi. Við 
vinnum markvisst að því að gera deildina okkar betri og fögnum nýjum 
hugmyndum. 

HJÚKRUNARFRÆÐINGUR  
SJÚKRALIÐI

Meltingar- og nýrnadeild

Vegna skipulagsbreytinga óskar Landspítali eftir að ráða starfsfólk  
í býtibúr á Landakoti. Við sækjumst eftir liðsmönnum sem hafa góða 
þjónustulund, eru stundvísir og liprir í samskiptum.

Á Landakoti eru endurhæfingardeildir fyrir aldraða þar sem megin
markmiðið er að auka lífsgæði og færni til athafna daglegs lífs. Lögð er 
áhersla á góða umönnun og umhyggju í rólegu umhverfi þar sem 
þjónusta við sjúklinga og fjölskyldu byggir á þekkingu og fjölfaglegri 
nálgun.

STARFSFÓLK Í BÝTIBÚR

Landakot

Við óskum eftir stuðningsfulltrúa/ráðgjafa sem hefur áhuga á að 
starfa með ungu fólki. Á sérhæfðri endurhæfingargeðdeild (SEG) 
Kleppi starfa um 28 manns og ríkir þar einstaklega góður starfsandi 
sem einkennist af vinnugleði, metnaði, skipulagi og sveigjanleika og 
ótal tækifæri eru til að vaxa í starfi. Vaktabyrðin er hófleg og því 
óhætt að segja að starfsumhverfið sé fjölskylduvænt.

Deildin er 1011 rúma legudeild og sinnir meðferð ungmenna á 
aldrinum 1830 ára sem flest eru greind með geðrofssjúkdóma og 
fíknivanda. Rík áhersla er lögð á að styðja vel nánustu aðstandendur.
Markmið endurhæfingar er að endurhæfa skjólstæðingana aftur út í 
samfélagið. Mikið er lagt upp úr því að virkja sjúklingana á allan 
mögulegan hátt á deildinni, úti í samfélaginu og í samstarfi við 
iðjuþjálfun og Batamiðstöðina á Kleppi. 

RÁÐGJAFI/ STUÐNINGSFULLTRÚI 

Sérhæfð endurhæfingargeðdeild

Við óskum eftir metnaðarfullum og faglegum sjúkraliðum með 
framúrskarandi samskiptahæfni til starfa á blóðlækningadeild.  
Deildin er 14 rúma legudeild þar sem fer fram sjúkdómsgreining  
og krabbameinsmeðferð sjúklinga með blóðsjúkdóma auk 
stuðningsmeðferðar í tengslum við aukaverkanir. 

Á deildinni starfa um 50 manns og leggur starfsfólk deildarinnar 
áherslu á góð samskipti við sjúklinga og fjölskyldur þeirra. Góður 
starfsandi er ríkjandi og tækifæri eru til að vaxa í starfi. Við tökum  
vel á móti nýju fólki og veitum góða einstaklingshæfða aðlögun. 

SJÚKRALIÐI 

Blóðlækningadeild

Ertu hugmyndaríkur og tilbúinn að takast á við ný og krefjandi verkefni? 
Við leitum eftir jákvæðum og metnaðarfullum lífeindafræðingi í krefjandi 
starf. Um er að ræða nýtt starf í tengslum við nýjan hringhraðal og 
framleiðslu geislavirkra efna fyrir jáeindaskanna og verður viðkomandi 
mikilvægur hlekkur í öflugu starfi á þessu sviði.

Röntgendeild Landspítala sinnir læknisfræðilegri myndgreiningu  
og geislavörnum á spítalanum.

LÍFEINDAFRÆÐINGUR

Röntgendeild

Við sækjumst eftir hjúkrunarfræðingi með framúrskarandi samskipta 
og samstarfshæfileika í starf deildarstjóra á móttökugeðdeild 32A. Á 
deildinni starfa um 30 manns. Hjúkrunardeildarstjórinn er yfirmaður 
hjúkrunar á deildinni, stjórnar daglegum rekstri og er leiðandi um 
hjúkrunarfræðileg málefni innan deildarinnar.

Á deildinni eru 17 rými fyrir sjúklinga sem þurfa greiningu og meðferð 
vegna geðrænna vandamála. Sérhæfing deildar er m.a. meðferð vegna 
átröskunar. Lögð er áhersla á góða samvinnu og endurskoðun á störfum 
og verkferlum á deildinni með hugmyndafræði geðhjúkrunar og 
bata miðrar þjónustu að leiðarljósi.

HJÚKRUNARDEILDARSTJÓRI

Geðsvið

NÁNARI UPPLÝSINGAR  
Á HEIMASÍÐU LANDSPÍTALA;  

WWW.LANDSPITALI.IS/MANNAUDUR OG 
STARFATORGI; WWW.STARFATORG.IS
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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. 
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VERKEFNASTJÓRI Á 
TÆKNI- OG UMHVERFISSVIÐ GRINDAVÍKURBÆR 

GRINDAVÍKURBÆR 

Grindavíkurbær auglýsir stöðu 
launafulltrúa lausa til umsóknar

Helstu verkefni og ábyrgð
• Launafærslur og launakeyrslur
• Greiðsla launa og launatengdra gjalda
• Utanumhald viðveruskráningar
• Gerð launaáætlana
• Ráðgjöf til forstöðumanna stofnana sveitarfélagsins  
 um kjarasamninga, gerð ráðningarsamninga og önnur  
 almenn atriði auk leiðbeininga til starfsmanna um  
 kjaramál
• Ráðgjöf og aðstoð við starfsmannastjóra hvað varðar  
 mannauðs- og kjaramál

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Þekking og reynsla af færslu launa og vinnu  
 með kjarasamninga
• Frumkvæði, nákvæmni og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Hæfni í mannlegum samskiptum og áhugi á teymisvinnu

Umsókn ásamt ferilskrá skal berast eigi síðar en  
23. september 2016 á bæjarskrifstofur Grindavíkurbæjar 
að Víkurbraut 62, 240 Grindavík eða á netfangið 
jont@grindavik.is. Launakjör eru samkvæmt  
kjara samningi stéttafélags viðkomandi og  
Sambands íslenskra sveitarfélaga.  

Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. Jafnt 
konur sem karlar eru hvött til þess að sækja um starfið.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Jón Þórisson, 
sviðsstjóri  fjármála- og stjórnsýslusviðs (netfang:  
jont@grindavik.is - sími: 420-1100) eða Róbert Ragnars-
son, bæjarstjóri (netfang robert@grindavik.is)

Móttökustjóri
Utanríkisráðuneytið óskar eftir að ráða starfsmann í 
móttöku og til almennra húsvörslustarfa. Móttöku
stjóri sinnir fjölbreyttum verkefnum í starfsumhverfi 
þar sem reynir á öguð vinnubrögð og lipurð í sam
skiptum.

Helstu verkefni:
• Móttaka gesta 
• Símsvörun
• Almenn húsvarsla
• Umsjón með ritfangalager

Kröfur til umsækjanda:
• Stúdentspróf eða sambærleg menntun sem nýtist í  
 starfi (t.d. iðnmenntun)
• Staðgóð þekking í íslensku og ensku
• Góð tölvufærni
• Þjónustulund, handlagni, frumkvæði, færni til að  
 vinna sjálfstætt og góð framkoma. 

Um launakjör fer samkvæmt kjarasamningi Félags 
starfsmanna stjórnarráðsins og fjármála og efnahags
ráðherra.

Umsóknarfrestur er til og með 26. september 2016. 

Umsóknir skulu berast á netfangið umsokn@mfa.
is merkt „Móttaka 2016“. Ráðuneytið hvetur karla 
jafnt sem konur til sækja um starfið. Litið verður svo 
á að umsóknir gildi í sex mánuði frá því að umsóknar
fresti lýkur. Öllum umsóknum verður svarað þegar 
ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Nánari upplýsingar veita Harald Aspelund 
(harald.aspelund@utn.stjr.is) og Anna Ósk Kolbeins
dóttir (anna.osk.kolbeinsdottir@utn.stjr.is) Nánari upplýsingar veitir Árdís Hulda Eiríksdóttir forstöðumaður Hrafnistu 

í Hafnarfirði í síma 693 9502 eða á netfanginu ardishulda@hrafnista.is
Umsóknum skal fylgja náms- og starfsferilskrá ásamt afritum af prófskírteinum.
Umsóknarfrestur er til 20. september nk.

Hjúkrunarstjórnandi
Starfs- og ábyrgðarsvið deildarstjóra er að hafa faglega, stjórnunarlega og rekstrarlega ábyrgð á daglegum 
rekstri á deildinni. Um er að ræða 100% starf.

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Íslenskt hjúkrunarleyfi
• Starfsreynsla í hjúkrun og stjórnun
• Viðbótarnám er kostur

Leitum að metnaðarfullum hjúkrunarstjórnanda með brennandi áhuga 
á öldrunarhjúkrun og stjórnun.

HRAFNISTA
Reykjavík  I 

Kópavogur  I  Reykjanesbær

HRAFNISTA    HAFNARFIRÐI  

• Góð þekking og reynsla af Rai-mælitækinu kostur
• Frumkvæði og metnaður í starfi
• Jákvæðni og framúrskarandi samskiptahæfileikar



Sinfóníuhljómsveit Íslands auglýsir lausa til umsóknar 
stöðu leiðara í sellódeild frá og með næsta starfsári.

Hæfnispróf fer fram 29. nóvember 2016 í Hörpu.
 

EINLEIKSVERK
1. Haydn sellókonsert í D-dúr (1. kafli með kadensu)
2. Fyrsti kafli úr rómantískum konsert að eigin vali
3. Tveir kaflar úr einleikssvítu eftir J.S. Bach

Hljómsveitarpartar verða aðgengilegir þátttakendum að minnsta  
kosti tveimur vikum fyrir hæfnispróf. 

Umsóknir, ásamt ferilskrá og fylgiskjölum, skulu berast í tölvupósti á netfangið starf@sinfonia.is
Nánari upplýsingar er að finna á vefsvæði hljómsveitarinnar, sinfonia.is, og hjá Unu Eyþórsdóttur 
mannauðsstjóra (una@sinfonia.is / sími 898-5017).

STAÐA LEIÐARA  
Í SELLÓDEILD

STAÐA  
FIÐLULEIKARA
Sinfóníuhljómsveit Íslands auglýsir lausa til umsóknar 
almenna stöðu í fiðludeild frá og með 2017.

Hæfnispróf fer fram 30. nóvember 2016 í Hörpu.
 

EINLEIKSVERK
1. Mozart fiðlukonsert (1. kafli með kadensu) nr. 3 í G-dúr, nr. 4  
 í D-dúr eða nr. 5 í A-dúr.
2. Rómantískur fiðlukonsert að eigin vali (1. kafli með kadensu).

Hljómsveitarpartar verða aðgengilegir þátttakendum að minnsta  
kosti tveimur vikum fyrir hæfnispróf.

UMSÓKNARFRESTUR ER TIL OG MEÐ 1. OKTÓBER 2016. 

 Hefur þú áhuga á heilsueflandi 
skólastarfi?

Heilsuleikskólinn Kór, Kópavogi
Auglýsir eftir:

•	 Leikskólakennara,	þroskaþjálfa	og/eða	 
	 uppeldismenntuðum	starfsmanni	til	að	sinna 
	 stuðningi	í	100%	starfi	eða	hlutastarfi
•	 Leikskólakennara	og/eða	uppeldismenntuðum		 	
	 starfsmanni	í	100%	starf	eða	hlutastarf.

Heilsuleikskólinn Kór er sex deilda heilsuleikskóli með um 120 
börn. Leikskólinn starfar eftir Heilsustefnunni	og viðmiðum 
Heilsueflandi leikskóla og leggur ríka áherslu á heilsueflingu, 
jákvæðan skólabrag og öflugt lærdómssamfélag þar sem 
samvinna og gleði ríkir.  Skólinn fylgir sameiginlegum matseðli 
í takti við Næringarstefnu	Skóla	ehf.	sem hlaut tilnefningu 
til Orðsporsins 2014 og Fjöreggs NMÍ 2015. Framundan eru 
ýmis spennandi tækifæri fyrir áhugasamt fólk í tengslum við 
þróunarverkefni o.fl.

Nánari upplýsingar veitir  
Bjarney K. Hlöðversdóttir skólastjóri í síma 570-4940.

Rafrænar	umsóknir	er	hægt	að	leggja	inn	á	http://skolar.is/Starf/
Heimasíða: www.skolar.is

Við	hvetjum	karla	jafnt	sem	konur	til	að	sækja	um!
 

Heilsuleikskólar	Skóla	ehf.		eru:
Hamravellir í Hafnarfirði, Háaleiti á Ásbrú í Reykjanesbæ,

Kór í Kópavogi, Krókur í Grindavík og  
Ungbarnaleikskólinn Ársól í Reykjavík.
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3. Tveir kaflar úr einleikssvítu eftir J.S. Bach

Hljómsveitarpartar verða aðgengilegir þátttakendum að minnsta  
kosti tveimur vikum fyrir hæfnispróf. 

Umsóknir, ásamt ferilskrá og fylgiskjölum, skulu berast í tölvupósti á netfangið starf@sinfonia.is
Nánari upplýsingar er að finna á vefsvæði hljómsveitarinnar, sinfonia.is, og hjá Unu Eyþórsdóttur 
mannauðsstjóra (una@sinfonia.is / sími 898-5017).
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EINLEIKSVERK
1. Mozart fiðlukonsert (1. kafli með kadensu) nr. 3 í G-dúr, nr. 4  
 í D-dúr eða nr. 5 í A-dúr.
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Hljómsveitarpartar verða aðgengilegir þátttakendum að minnsta  
kosti tveimur vikum fyrir hæfnispróf.

UMSÓKNARFRESTUR ER TIL OG MEÐ 1. OKTÓBER 2016. 

Mannauðsstjóri  skóla- og 
frístundasviðs Reykjavíkurborgar

Skóla- og frístundasvið

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

Laus er staða mannauðsstjóra skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar. 

Mannauðsstjóri er yfirmaður mannauðsþjónustu skóla- og frístundasviðs og heldur utan um starfsmanna- og mannauðsmál á 
sviðinu. 
Mannauðsstjóri heyrir beint undir sviðsstjóra og situr í framkvæmdastjórn sviðsins. 
Undir skóla- og frístundasvið heyrir rekstur 62 leikskóla, 36 grunnskóla og 5 frístundamiðstöðva Reykjavíkurborgar, starfsemi  
Námsflokka Reykjavíkur og skólahljómsveita. Skóla- og frístundasvið veitir um 20 þúsund börnum og fjölskyldum þeirra þjónustu.

Starfssvið mannauðsstjóra er m.a.:

•	 Fagleg	forysta	og	verkstjórn	á	daglegri	stýringu	mannauðs- 
þjónustu sviðsins.

•	Áætlunargerð,	m.a.	í	starfsþróunar-	og	símenntunarmálum.
•	Þátttaka	í	stefnumótun	og	nýsköpun	á	sviði	mannauðsmála.
•	Starfsmannamál,	s.s.	ráðgjöf	varðandi	vinnurétt,	handleiðsla	

og ráðgjöf við stjórnendur og stefnumótun, ráðningar  og 
framkvæmd símenntunar.

Menntunar og hæfniskröfur:

•	Háskólamenntun	sem	nýtist	í	starfi.	
•	 Framhaldsmenntun	í	stjórnun.	
•	Marktæk	reynsla	af	mannauðsmálum	í	stórri	rekstrareiningu	

nauðsynleg.
•	Þekking	á	stjórnkerfi	Reykjavíkurborgar	æskileg.
•	Góð	þekking	á	umhverfi	leikskóla,	grunnskóla	og	 

frístundamiðstöðva.
•	 Frumkvæði,	stjórnunarhæfni	og	skipulagshæfileikar.
•	Afburða	samskiptafærni	og	hæfni	til	að	starfa	í	hópi.

Umsókn	fylgi	starfsferilskrá	og	kynningarbréf	þar	sem	fram	kemur	rökstuðningur	á	hæfni	til	þess	að	gegna	starfinu	ásamt	
framtíðarsýn	á	mannauðsmál	skóla-	og	frístundasviðs.

Umsóknarfrestur er til og með 1. október n.k.

Laun eru skv. ákvörðun kjaranefndar Reykjavíkurborgar.
Umsækjendur	eru	beðnir	um	að	sækja	um	starfið	á	heimasíðu	Capacent,	www.capacent.is 

Upplýsingar um starfið veitir Helgi Grímsson, sviðsstjóri skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar, helgi.grimsson@reykjavik.is 
og í síma 6637500 og Helga Jónsdóttir, helga.jonsdottir@capacent.is hjá Capacent.



Rafeindavirki og laghentur  
starfsmaður í framleiðslu      
Star-Oddi leitar að tveimur öflugum og vandvirkum starfmönnum í fjölbreytt störf í framleiðsludeild fyrirtækisins þar sem vinnur 
samhentur hópur starfsmanna.  
 
Fyrirtækið er framsækið á sviði mælitækni fyrir rannsóknir á dýra- og náttúrulífi í hafi og á landi. Langflestir viðskiptavinir eru 
erlendir. Framtíðarsýn okkar er að vera leiðandi á heimsvísu í þróun og framleiðslu lítilla, áreiðanlegra og harðgerðra mælitækja 
fyrir rannsóknir viðskiptavina okkar.

Óskað er eftir rafeindavirkja sem getur unnið við samsetningu á rafeindabúnaði. Einnig er óskað eftir laghentum starfsmanni 
en kostur er ef viðkomandi hafi reynslu af rafeindasamsetningu, lóðavinnu eða fínni handavinnu. Farið er fram á árangursmeð-
vitund, vandvirkni, samviskusemi og stundvísi.

Umsóknir óskast sendar með tölvupósti á jobs@star-oddi.com. Umsóknarfrestur er til og með mánudeginum 19. september. 
Nánari upplýsingar veitir Sigmar Guðbjörnsson í síma 533 6060 eða sigmar@star-oddi.com. Farið er með allar upplýsingar sem 
trúnaðarmál.

Stjörnu-Oddi óskar eftir rafeinda-
virkjum og laghentum starfsmönnum 

Óskað er eftir rafeindavirkjum og laghentum starfs-
mönnum sem hafa lokið grunndeild rafiðnaðar eða 
hafa reynslu af rafeindasamsetningu og lóðavinnu. 
Farið er fram á árangursmeðvitund, vandvirkni, 
samviskusemi og stundvísi.

Stjörnu-Oddi framleiðir mælitæki fyrir alþjóðlegan markað sem 
eru aðallega notuð til umhverfisrannsókna, til merkinga á dýrum 
og í iðnað.

Við bjóðum spennandi verkefni sem unnin eru með samstilltum 
hópi starfsmanna í fyrirtæki sem á mikla framtíðarmöguleika.

Umsóknin sendist með tölvupóst á sigmar@star-oddi.com, 
umsóknarfrestur er til mánudags 20. ágúst. Frekari upplýsingar 
veitir Sigmar Guðbjörnsson í síma 533 6060, heimasíða Stjörnu-
Odda er www.star-oddi.com.

Hæfniskröfur:
- Háskólamenntun sem nýtist í starfi, t.d  
 heilbrigðisverkfræði
- Góðir samskiptahæfileikar og rík þjónustulund
- Góð enskukunnátta

Gildi okkar eru áreiðanleiki, metnaður og heiðarleiki og leitumst við við að fylgja þeim  
í hvívetna í störfum okkar.

Kostur:
- Reynsla af sölu- og markaðsstarfi mikill kostur
- Reynsla af lestri og helst skrifum á ritrýndum  
 vísindagreinum mikill kostur
- Lífeðlisfræðileg þekking á spendýrum og fiskum
- Reynsla eða áhugi á mælitækni
- Reynsla af tölfræðilegri úrvinnslu gagna, t.d. í R, matlab eða excel
- Reynsla af tilraunum, með dýr eða lyf

Söluráðgjafi, dýrarannsóknir
Star-Oddi leitar að öflugum og metnaðarfullum einstaklingi í fjölbreytt og spennandi starf. Fyrirtækið er framsækið á sviði mælitækni fyrir rannsóknir á dýrum og náttúrulífi í hafi og á landi. Lang-
flestir viðskiptavinir eru erlendir. Framtíðarsýn okkar er að vera leiðandi á heimsvísu í þróun og framleiðslu lítilla, áreiðanlegra og harðgerðra mælitækja fyrir rannsóknir viðskiptavina okkar.

Starfssvið felst í sölustuðningi og tæknilegri aðstoð vegna hita-, hjarta- og virknimæla fyrirtækisins og leiðbeina viðskiptavinum vegna notkunar mælanna og innsetningar í dýr. Mælarnir eru seldir 
til fyrirtækja og stofnana sem stunda rannsóknir á dýrum vegna lyfjaþróunar, náttúrulífsrannsókna og rannsókna á velferð dýra. Söluráðgjafi heldur einnig utan um kynningaraðgerðir í samstarfi við 
sölu- og markaðsstjóra og tekur þátt í vöruþróun.

Umsókn með kynningarbréfi og náms- og starfsferilsyfirliti óskast sendar með tölvupósti á jobs@star-oddi.com. Umsóknarfrestur er til og með sunnudeginum 17. janúar. 
Nánari upplýsingar veita Snorri Guðmundsson, snorri@star-oddi.com, eða Sigmar Guðbjörnsson, sigmar@star-oddi.com, eða í s. 533 6060. Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Gildi okkar eru áreiðanleiki, metnaður og heiðarleiki og leitumst við við að fylgja þeim í hvívetna í störfum okkar.

Keahótel ehf óska e�ir að ráða starfsfólk í fullt starf við 
næturvörslu í gestamóttöku á Hótel Borg og Apótek Hótel. 

Um er að ræða framtíðarstörf.

Starfssvið næturvörslu er m.a.: Bókanir, innritun, 
upplýsingagjöf, reikningagerð, afgreiðsla o.fl.

 Unnið er e�ir vaktarfyrirkomulagi.

Við óskum e�ir starfskra�i sem hefur:

STARFSFÓLK ÓSKAST Í 
GESTAMÓTTÖKU

- Ríka þjónustulund

- Góða samskiptahæfni

- Mjög góða íslensku- og ensku-
   kunnáttu í töluðu og rituðu máli

- Góða almenna tölvukunnáttu

- Þekking á Navision kostur

- Sjálfstæði og metnaður til 
   að skila góðu starfi

Umsækjandi þarf að hafa hreint sakavottorð, vera reyklaus, 
25 ára eða eldri og geta hafið störf sem fyrst.

 
Umsækjendur sendi starfsferilskrá á netfangið

rakel@keahotels.is 

Umsóknarfrestur er til og með 30. september 2016.  Nánari upplýsingar um starfið veita Þór Hauksson Reykdal forstöðumaður  (threykdal@vmst.is) 

og Vilmar Pétursson mannauðsstjóri (vilmar.petursson@vmst.is) í síma 515 4800. 

Vinnumálastofnun

Fimm stöðugildi fulltrúa:

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Upplýsingagjöf og samskipti við viðskiptavini

• Vinnsla  umsókna um húsnæðisbætur

• Önnur verkefni í starfsemi skrifstofunnar

Menntunar- og hæfnikröfur
• Stúdentspróf er æskilegt

• Góð tölvukunnátta

• Góð íslensku- og enskukunnátta

• Reynsla af sambærilegu starfi æskileg

• Samskiptahæfni og rík þjónustulund ásamt
skipulagshæfileikum, sjálfstæði og metnaði
til að skila góðu starfi

Sækja skal um störf fulltrúa á Starfatorgi:  
www.starfatorg.is/ með númerið 201609/1189

Fimm stöður sérfræðinga:

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Afgreiðsla og mat á umsóknum um húsnæðisbætur

• Framkvæmd og ábyrgð á afgreiðslufundum

• Formleg samskipti við einstaklinga og opinberar
stofnanir

• Ráðgjöf og þjónusta við viðskiptavini

• Önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfnikröfur
• Háskólanám sem nýtist í starfi

• Góð þekking á húsaleigumarkaði

• Reynsla af greiningarvinnu sem nýtist í starfi

• Reynsla af rafrænni málsmeðferð er kostur

• Gott vald á íslensku og ensku

• Góð tölvukunnátta

• Samskiptahæfni og rík þjónustulund ásamt
skipulagshæfileikum, sjálfstæði og metnaði
til að skila góðu starfi

Sækja skal um störf sérfræðinga á Starfatorgi:  
www.starfatorg.is/ með númerið 201609/1190

Fjármálastjóri:

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Dagleg fjárumsýsla skrifstofunnar

• Sjá um greiðslur til umsækjenda

• Sjá um upplýsingagjöf til fjármálsviðs
Vinnumála stofnunar

• Önnur tilfallandi verkefni, samvinna og stuðningur
við yfirstjórn

Menntunar- og hæfnikröfur
• Háskólamenntun á sviði viðskipta- eða hagfræði

• Mjög góð bókhaldskunnátta og farsæl reynsla af
bókhaldsstörfum nauðsynleg

• Nákvæmni í vinnubrögðum og tölugleggni

• Mjög góð tölvufærni, þ.m.t. excel

• Hæfni til að miðla upplýsingum

• Gott vald á íslensku og ensku

• Samskiptahæfni og rík þjónustulund ásamt
skipulagshæfileikum, sjálfstæði og metnaði
til að skila góðu starfi

Sækja skal um starf fjármálastjóra á Starfatorgi:  
www.starfatorg.is/ með númerið 201609/1191

Vinnumálastofnun leitar að öflugum starfsmönnum í áhugaverð og fjölbreytt störf á nýrri þjónustuskrifstofu 
húsnæðisbóta sem mun sjá um afgreiðslu og útborgun húsnæðisbóta í samræmi við ný lög um húsnæðisbætur.  
Þjónustuskrifstofan verður staðsett á Sauðárkróki og mun hefja starfsemi í nóvember. 

Leitað er eftir einstaklingum sem eiga auðvelt með að tileinka sér gildi Vinnumálastofnunnar: 
Fyrirmyndarþjónusta; Virðing; Áreiðanleiki.     

Vinnumálastofnun   Kringlunni 1, 103 Reykjavík   Sími 515 4800 www.vmst.is

Fyrirmyndarþjónusta Virðing Áreiðanleiki

Greiðslustofa húsnæðisbóta 
á Sauðárkróki
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Fjármálastjóri
Dagný & co leitar að reyndum og öflugum fjármála-

stjóra í fullt starf, með viðskiptafræðimenntun  
eða sambærilegt. 

Viðkomandi þarf að búa yfir: 
- Bókhaldsþekkingu og reynslu 
- Reynslu af fjárhagsáætlanagerð 
- Getu til að vinna undir álagi 
- Frumkvæði 
- Jákvæðni 

Við bjóðum góð laun og aðstöðu fyrir réttan aðila.  
Við hvetjum fólk af báðum kynjum og á öllum aldri til að 
sækja um. 

Vinsamlega sendið okkur ferilskrá á dagny@dagnyehf.
is þar sem fram kemur menntun og reynsla. Gert er ráð 
fyrir að viðkomandi hefji störf fyrir 20. september næst-
komandi. 

Dagný & co er matvælafyrirtæki í örum vexti. Við framleiðum sam-
lokur, tilbúna rétti, salöt, eftirrétti og fleira. Við erum til húsa að 
Flatahrauni 27 í Hafnarfirði í húsnæði sem er sérhannað undir vinnslu 
af þessu tagi. Við hreykjum okkur af góðum vinnuanda og skemmti-
legum og fjölþjóðlegum hópi starfsmanna.

Framkvæmdaeftirlit/Verkefnastjórn

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

Umsóknarfrestur er til og með 19. september 2016. Umsóknum um starfið þarf að 
fylgja kynningarbréf ásamt ferilskrá, þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar 
og hæfni viðkomandi í starfið. Umsóknir sendist á adalgeir@alverk.is. 

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

Helstu verkefni
• Verkþáttastýring

• Framkvæmdaeftirlit

• Kostnaðargát/eftirlit

• Kostnaðargreiningar

• Þátttaka í hönnunar- og verkfundum

• Gerð verkáætlana

• Þátttaka í rýnifundum tengdum 
 verkefna- og gæðastjórnun

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

• Iðnmenntun á byggingasviði er kostur

• Reynsla af sambærilegum störfum

• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð

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

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



kopavogur.is

Kópavogsbær

Ertu til í ævintýri ?

Leikskólinn Austurkór leitar að ævintýragjörnu, 
jákvæðu og námsfúsu fólki með frumkvæði 
og óvissuþol til starfa sem fyrst.  Um er að 
ræða heilar stöður við kennslu og umönnun 
á deildum.  Einnig vantar okkur tímabundið 
kjarkaðan kennara í deildarstjórastöðu. 
Ert það þú ?

Leikskólinn Austurkór er nýlegur sex deilda 
leikskóli staðsettur í Kórahverfinu í Kópavogi. 
Í leikskólanum eru 120 börn og um 30 
manna fjölbreytt starfslið sem er einbeitt í 
að byggja upp metnaðarfullt starf í fallegum 
skóla.  Í skólanum eru góðar vinnuaðstæður 
og liðsheild mikil. Hornsteinar skólastarfsins 
í Austurkór eru: útinám, námslotur byggðar 
á gildum skólans og lýðræðisleg vinnubrögð.  
Gildi skólans eru Samvinna – Lýðræði – Atorka 
og einkennisorð skólans eru: Austurkór – þar 
sem ævintýrin gerast.

Upplýsingar um skólann og starfsemi hans er 
hægt að nálgast á heimasíðunni austurkor.
kopavogur.is og á Facebook síðu skólans - 
https://www.facebook.com/austurkor/.  
Einnig er hægt að senda tölvupóst með 
fyrirspurnum á netfangið austurkor@
kopavogur.is eða hringja í síma 4415100.

Umsóknarfrestur er til og með  23. september 2016.

Karlar jafnt sem konur er hvattir til að sækja 
um starfið.

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

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Upplýsingafulltrúi Tryggingastofnun Reykjavík 201609/1209
Dýralæknir á markaðsstofu Matvælastofnun Reykjavík 201609/1208
Afgreiðslufulltrúi í Barnahúsi Barnaverndarstofa Reykjavík 201609/1207
Skjalastjóri Landsbókasafn - Háskólabókasafn Reykjavík 201609/1206
Bókari  Vatnajökulsþjóðgarður Landsbyggðin 201609/1205
Fjármálastjóri Vatnajökulsþjóðgarður Landsbyggðin 201609/1204
Doktorsnemi, safnafræði Háskóli Íslands, félagsvísindasvið Reykjavík 201609/1203
Mannauðsstjóri Landbúnaðarháskóli Íslands Hvanneyri 201609/1202
Vélstjóri Hafrannsóknastofnun Reykjavík 201609/1201
Hjúkrunarfræðingar Landspítali, lungnadeild Reykjavík 201609/1200
Sjúkraliðar Landspítali, lungnadeild Reykjavík 201609/1199
Sjúkraliðar Landspítali, meltingar- og nýrnadeild Reykjavík 201609/1198
Lögfræðingur Samgöngustofa Reykjavík 201609/1197
Lögfræðingur Samgöngustofa Reykjavík 201609/1196
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, meltingar- og nýrnadeild Reykjavík 201609/1195
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Seltjarnarnes/Vesturb. Reykjavík 201609/1194
Hjúkrunarfræðingur Sjúkrahúsið á Akureyri, skurðstofa Akureyri 201609/1193
Sjúkraliði Landspítali, blóðlækningadeild Reykjavík 201609/1192
Sérfræðingur - fjármálastjóri Vinnumálastofnun Sauðárkrókur 201609/1191
Sérfræðingur Vinnumálastofnun Sauðárkrókur 201609/1190
Fulltrúar Vinnumálastofnun Sauðárkrókur 201609/1189
Vaktstjóri Vegagerðin Ísafjörður 201609/1188
Starfsfólk í býtibúr Landspítali, Landakot Reykjavík 201609/1187
Hjúkrunardeildarstjóri  Landspítali, geðsvið Reykjavík 201609/1186
Ráðgjafi/stuðningsfulltrúi Landspítali, endurhæfingageðdeild  Reykjavík 201609/1185
Lífeindafræðingur Landspítali, röntgendeild Reykjavík 201609/1184
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Firði Hafnarfjörður 201609/1183
Móttökuritari heilsugæslu Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201609/1182
Sérfræðingur í bókagerð Þjónustu- og þekkingarmiðstöð  Reykjavík 201609/1181
Lögreglumenn í sérsveit Ríkislögreglustjóri Reykjavík 201609/1180
Sérfræðingur á skrifstofu heilbrigðisþjónustuVelferðarráðuneytið Reykjavík 201609/1179
Lögfræðingur Forsætisráðuneyti Reykjavík 201609/1178
Sérfræðingur í reikningshaldi Veðurstofa Íslands Reykjavík 201609/1177
Bókari  Veðurstofa Íslands Reykjavík 201609/1176
Þjónustustjóri á viðskiptasviði Íbúðalánasjóður Reykjavík 201609/1175

Við leitum að 

Hæfniskröfur:
·       Frumkvæði og metnaður
·       Skipulagsfærni og sjálfstæði í vinnubrögðum
·       Góð færni í samskiptum og þjónustulund
·       Reynsla af sambærilegu starfi er æskileg
·       Góð íslensku- og enskukunnátta
·       Góð tölvufærni- Word, Excel, Outlook o.fl.
·       Bílpróf, meirapróf er æskilegt

Helstu verkefni:
·       Flotastýring
·       Mönnun bifreiða
·       Útreikningar, gerð verðlista og sérsamninga
·       Skráning á akstri bifreiða
·       Samskipti við bílstjóra, ferðaskrifstofu, 
        viðskiptavini og birgja

Umsóknarfrestur er til og með 25.september 2016. 
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið 
á https://gjtravel.rada.is. Með umsóknum þarf að 
fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf. 
Nánari upplýsingar um starfið veitir Edda Björk 
Kristjánsdóttir mannauðsstjóri, í síma 5205207.

Guðmundur Jónasson ehf er eitt af elstu ferða-
þjónustufyrirtækjum landsins og fagnar í ár 85 ára 
afmæli. Fyrirtækið rekur öfluga ferðaskrifstofu og 
gerir út fjölda hópferðabifreiða. Hjá fyrirtækinu 
starfar samhentur hópur starfsfólks með breiða 
þekkingu og mikla reynslu af ferðaþjónusturekstri.



Informasjons- og kulturmedarbeider på den 
norske ambassaden i Reykjavik

Norges ambassade i Reykjavik ønsker å ansette ny lokal 
medarbeider med god kunnskap om det islandske sam-
funn, og som i tillegg til islandsk, også behersker norsk/et 
nordisk språk. 

På ambassaden er vi et lite team av utsendte og lokale 
medarbeidere som skal dekke politikk, kultur, næringsliv 
og organisere felles norsk-islandske aktiviteter og besøk. 
Pga. av pensjonering trenger vi en ny lokal medarbeider 
som særlig kan følge opp vårt engasjement på inform-
asjons- og kultursiden, - men som også er villig til å bistå 
på andre samfunns- og samarbeidsområder. 

Søkeren bør:
- ha høyere utdanning
- erfaring fra kultur og/eller informasjonsfeltet
- interessere seg for samfunn og politikk
- beherske et nordisk språk skriftlig eller  
 muntlig i tillegg til islandsk
- være fleksible mht. arbeidsoppgaver tilknyttet  
 arrangementer etc.
- være utadvendt, like å ta initiativ og kunne  
 arbeide selvstendig
 
Ambassaden tilbyr:
- fast stilling
- lønn etter kvalifikasjoner
- 35 timer fast ukentlig arbeidstid
- mulighet for god faglig utvikling
- godt arbeidsmiljø i trivelige lokaler sentralt

Søknadsfrist: 5. oktober 2016
Arbeidssted: Fjólugata 17, 101 Reykjavik

For mer informasjon om stillingen, kontakt:
Ambassadesekretær Carina Ekornes telf: 520 0704 eller 
Ambassadør Cecilie Landsverk telf. 520 0703

Søknad sendes til: 
Norska sendiráðið, Pósthólf 250 , 121 Reykjavík, og merkes: 
«Stillingssøknad»

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

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

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

Ráðningarþjónusta 

Hæfniskröfur 

Starfssvið

Byggingavöruverslun á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir að ráða sölumann. Um fullt starf er að ræða.
Góð laun í boði fyrir réttan aðila.

Sölumaður
· Sala og ráðgjöf í verslun · Önnur störf

· Góðir söluhæ�leikar
· Rík þjónustulund
· Góð almenn tölvukunnátta

· Reynsla af sambærilegum störfum
· Metnaður og frumkvæði í star�

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.

Óskað er eftir konu til að sinna baðvörslu og þrifum í  
íþróttahúsi Gróttu. Einnig er óskað eftir starfsmanni á  
gervi grasvöll félagsins.

Helstu verkefni og ábyrgð
Starfsmaður aðstoðar nemendur grunn- og leikskóla og 
iðkendur Íþróttafélagsins Gróttu í leik og starfi. Dagleg 
þrif á íþróttamannvirkjum, t.d. íþróttasölum, gervigrasvelli, 
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 starfsfólki í fullt starf og hlutastörf.

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

Umsóknarfrestur er til 17. september 2016. Umsóknir ásamt 
ferilskrá skal senda á netfangið kari@grottasport.is. 

Starfsmenn  
óskast

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 is looking for good and 
energetic workers to work at the 
company's restaurants. 

The applicant needs to be service 
motivated, polite, punctual and be 
able to work shifts. Applicants must 
speak Icelandic or English.

Intrested applicants please send an 
application through the companys 
website.
http://www.subway.is/Hafasamband/
Saekjaumstarf/

Subway leitar að hressu og duglegu starfsfólki 
í vaktavinnu 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 
18. september 2016.
http://www.subway.is/Hafasamband/
Saekjaumstarf/



Keahótel ehf óska e�ir að ráða starfsfólk í fullt starf við 
næturvörslu í gestamóttöku á Hótel Borg og Apótek Hótel. 

Um er að ræða framtíðarstörf.

Starfssvið næturvörslu er m.a.: Bókanir, innritun, 
upplýsingagjöf, reikningagerð, afgreiðsla o.fl.

 Unnið er e�ir vaktarfyrirkomulagi.

Við óskum e�ir starfskra�i sem hefur:

STARFSFÓLK ÓSKAST Í 
GESTAMÓTTÖKU

- Ríka þjónustulund

- Góða samskiptahæfni

- Mjög góða íslensku- og ensku-
   kunnáttu í töluðu og rituðu máli

- Góða almenna tölvukunnáttu

- Þekking á Navision kostur

- Sjálfstæði og metnaður til 
   að skila góðu starfi

Umsækjandi þarf að hafa hreint sakavottorð, vera reyklaus, 
25 ára eða eldri og geta hafið störf sem fyrst.

 
Umsækjendur sendi starfsferilskrá á netfangið

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

Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lýsi leitar að  
tveimur starfsmönnum í  

framleiðsludeild
Lýsi er rótgróið fyrirtæki sem framleiðir heilsuvörur úr 
sjávarafurðum og flytur til yfir 70 landa. Starfsemin byggir á 
samhentu og jákvæðu starfsfólki sem hefur gæði og þjónustu að 
leiðarljósi. 

Um er að ræða tvö störf í framleiðsludeild okkar að Fiskislóð í 
Reykjavík þar sem starfsaðstaða er öll til fyrirmyndar og mikil 
áhersla er lögð á hreinlæti og gæði.

Vélgæsla í verksmiðju

Leitum að góðum starfsmanni við framleiðslu í nýrri og tæknilegri 
verksmiðju okkar. Unnið er á 8 tíma vöktum í 3ja manna vaktateymi.

Starfssvið:
•	 Stýring	og	eftirlit	með	framleiðslubúnaði
•	 Eftirlit	með	framleiðsluafurðum
•	 Gæðaskráningar
•	 Þrif	á	tækjum	og	húsnæði

Hæfniskröfur:
•	 Góð	almenn	tölvukunnátta
•	 Nákvæmni	í	vinnubrögðum
•	 Hæfni	í	mannlegum	samskiptum
•	 Jákvæðni	og	sveigjanleiki

Starf á lager

Leitum að góðum starfsmanni í dagvinnustarf á lager.

Starfssvið:
•	 Þjónusta	við	aðrar	deildir	innan	fyrirtækisins
•	 Samantekt	og	afgreiðsla	pantana
•	 Hleðsla	og	frágangur	gáma	fyrir	útflutning

Hæfniskröfur:
•	 Góð	almenn	tölvukunnátta
•	 Nákvæmni	í	vinnubrögðum
•	 Jákvæðni	og	sveigjanleiki
•	 Lyftararéttindi	eru	kostur	(ekki	skilyrði)

Umsækjendur í bæði störfin þurfa að geta hafið störf sem fyrst.
Áhugasamir eru hvattir til að sækja um á heimasíðu Lýsis  
www.lysi.is/starfsemin/storf-i-bodi.  
 
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

„Við eldum 
þúsundir
máltíða á dag”
Veitingasvið ISS Ísland óskar 
eftir að ráða matreiðslumann 
til starfa.  Viðkomandi þarf 
að geta hafið störf sem fyrst.

Upplýsingar veitir 
Ólöf A. Þórðardóttir, 
mannauðsstjóri veitingasviðs 
ISS Ísland - olof@iss.is.

Hæfniskröfur eru m.a.
• Hæfni og lipurð í 

mannlegum samskiptum.
• Heiðarleiki, dugnaður og 

þjónustuvilji.
• Þekking og reynsla úr 

mötuneyti er kostur.



kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

Stjórnsýslusvið 

· Verkefnastjórar í upplýsingatæknideild

· Verkefnastjóri stefnumótunar

 Leikskólar

· Leikskólakennari í leikskólann Arnarsmára

· Leikskólakennari í leikskólann Austurkór

· Sérkennari eða þroskaþjálfi í leikskólann   
 Austurkór

· Leikskólasérkennari í leikskólann Marbakka

· Leikskólakennari í leikskólann Sólhvörf

Grunnskólar

· Staðgengill forstöðumanns dægradvalar 

· Umsjónarkennari í Hörðuvallaskóla

· Forfallakennari í Kársnesskóla

· Textílkennari / forfallakennari í    
 Kópavogsskóla

· Forfallakennari í Smáraskóla

· Starfsmaður í dægradvöl í Vatnsendaskóla

Velferðasvið

· Starfsmaður í íbúðakjarna fyrir fatlaða

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

VIÐ VILJUM BÆTA  
VIÐ OKKUR  

MATREIÐSLUMÖNNUM  
Í FULLA VINNU. 

EINNIG LEITUM  
VIÐ AÐ 

MATREIÐSLUNEMUM  
OG REYNDUM 

PIZZABAKARA. 

Ef þú vilt taka þátt í því  
að byggja upp góðan 
veitingastað og vinna  
í skapandi umhverfi á 

fallegum stað sendu okkur 
upplýsingar um þig á 

hello@bazaaroddsson.is

RESTAURANT
BAR

BISTRO
CAFÉ

 KARAOKE

WWW

bazaaroddsson.is

Hringbraut 121
REYKJAVÍK

SÍMI 

+354 519 3510

Við leitum að afgreiðslug jaldkerum í 
fullt starf auk helgarstarfsmanna í  flestar 
deildir verslunar BYKO Breidd. 

Störfin fela í sér almenna sölu og ráðg jöf 
til viðskiptavina. 

Æskilegt er að viðkomandi búi yfir ríkri 
þjónustulund og góðri samskiptahæfni.

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

Nánari upplýsingar veitir Sigurgeir Már 
Sigurðsson, verslunarstjóri Breidd í síma 
821-4032 eða á sms@byko.is.

byko.is

Starfsfólk vantar í  flestar deildir verslunar 
og grófvöru í verslun BYKO Granda um 
helgar. 

Störfin fela í sér almenna sölu og ráðg jöf 
til viðskiptavina. 

Æskilegt er að viðkomandi búi yfir ríkri 
þjónustulund og góðri samskiptahæfni.

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

Nánari upplýsingar veitir Agnar Kárason, 
verslunarstjóri Granda í síma 821-4005 
eða á agnar@byko.is.

Starfsfólk vantar í  fullt starf við afgreiðslu 
Leigumarkaðs BYKO Breidd og Kjalarvogi. 

Starfið felur í sér almenna afgreiðslu við 
viðskiptavini. 

Æskilegt er að viðkomandi búi yfir ríkri 
þjónustulund og góðri samskiptahæfni.

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

Nánari upplýsingar veitir Pétur Jónsson, 
verslunarstjóri LM í síma 821-4108.

SPENNANDI FRAMTÍÐARSTÖRF
fagmennska 
dugnaður 

lipurð 
traust

BYKO ehf. var stofnað 1962 og starfar á byggingavörumarkaði og smásölumarkaði. Hjá BYKO 
starfar öflugur hópur starfsmanna sem myndar öfluga liðsheild með skýra stefnu fyrirtækisins 
að leiðarljósi. Mikil fjölbreytni ríkir í starfsemi BYKO og erum við ávallt að leita að góðu fólki. 
Við bjóðum mjög góða vinnuaðstöðu og mikla framtíðarmöguleika.

STARFSFÓLK ÓSKAST Í 

VERSLUN BREIDD

Sótt er um störfin á www.byko.is  
Umsóknarfrestur er til 26. september 2016.

STARFSFÓLK ÓSKAST Í 

VERSLUN GRANDA

STARFSFÓLK ÓSKAST Í 

LEIGUMARKAÐ
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Félagsfundur 
Eflingar-stéttarfélags

Félagsfundur Eflingar-stéttarfélags verður haldinn 
fimmtudaginn 15. september 2016.   

Fundurinn verður haldinn á 4. hæð Sætúns 1

Fundurinn hefst kl. 18.00.

Á dagskrá fundarins eru eftirfarandi mál.

1. Félagsmál
2. Frumvarp um almannatryggingar 
3. Önnur mál

Félagar fjölmennið.

Stjórn Eflingar-stéttarfélags

Aðalfundur Sögufélags
verður haldinn laugardaginn 17. september

í Gunnarshúsi, Dyngjuvegi 8.

Dagskrá
Kl. 15:00 Venjuleg aðalfundarstörf.

Kl. 16:00 Sverrir Jakobsson flytur erindið
„Átakasaga 12. og 13. aldar“.

Tillögur að lagabreytingum eru á www.sogufelag.is
Stjórnin
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Útboð 
 
Faxaflóahafnir sf. óska eftir tilboðum í verkið: 
 

Grundartangahöfn, 
Tangabakki, 2. áfangi 

Hækkun hafnarbakka 2016 
 
Verkið felst m.a. í að steypa ofan á núverandi 
kantbita, frágangur kants, fjarlægja malbik, hækka 
yfirborð bakkasvæðis, leggja fráveitulagnir, og 
malbika bakka. 
 
Helstu magntölur eru : 

Fyllingar   2.800 m³ 
Regnvatnslagnir     270 m 
Steypa       230 m³ 
Malbik    5.000 m² 

 
Verklok eru í tveim áföngum: 

Steypa, kantfrágangur, lagnir 
og jarðvinna:  15. desember 2016. 
Malbikun og renna :  15. maí 2017. 

 
Útboðsgögn verða afhent án gjalds á stafrænu formi 
með að senda beiðni með nafni bjóðanda, 
símanúmer og nafni tengiliðs á netfangið 
utbod.akranes@mannvit.is. 
 
Tilboð verða opnuð á skrifstofu Faxaflóahafna, 
Hafnarhúsinu, Tryggvagötu 17, 101 Reykjavík, 
27. september 2016 kl. 11:00. 
 

 
 

 
 
 

585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

Umhver�s og skipulagsþjónusta 
Hafnar�arðar óskar eftir tilboðum í losun 
taðþróa við hesthúsahver�ð Hlíðarþúfur og 
keyrslu á því efni í uppland Hafnar�arðar.

Gerður verður samningur til eins árs með möguleika 
á framlengingu. Áætlað magn á ári er 2500 m³. 

Útboðsgögn má nálgast í afgreiðslu umhverfis og 
skipulagsþjónustu Hafnarfjarðar að Norðurhellu 2 frá 
og með 12. september. Verð kr. 2.000.-

Tilboð verða opnuð 19. september kl. 10:00 á 
sama stað.

 Nánar á hafnar�ordur.is

hafnarfjordur.is

ÚTBOÐ
Hlíðarþúfur hesthúsahver�.
Losun og keyrsla hrossataðs.

LEIKSKÓLI ÞELAMÖRK 62, HVERAGERÐI

Hveragerðisbær óskar eftir tilboðum í verkið 
Leikskóli Þelamörk 62.
Verkið felst í að reisa og fullgera byggingu leikskóla ásamt 
lóðarfrágangi.
Byggingar eru samtals     1.145,2 m².  
Lóðarfrágangur nær til   6.932,1 m².  

Verkinu skal að fullu lokið fyrir 1. október 2017.

Útboðsgögn  má nálgast á heimasíðu ASK Arkitekta ehf., 
www.ask.is án endurgjalds. Senda skal tölvupóst á : 
omar@ask.is cc: sigurlaug@ask.is og óska eftir því að fá 
sent aðgangsorð og upplýsingar um aðgang að útboðs-
gögnum á netinu.

Tilboðum skal skila á skrifstofu Hveragerðisbæjar,  
Sunnumörk 2, 810 Hveragerði, fyrir kl. 11:00  þriðjudaginn 
4. október 2016  þar sem þau verða opnuð að viðstöddum 
þeim sem þess óska.

ÚTBOÐRannsóknarsjóður Öldrunarráðs 
Íslands auglýsir eftir umsóknum 
um styrk úr sjóðnum 

 
 

 
 

Umsóknarfrestur er til og með 3. október 2016
og skulu umsóknir sendar til Öldrunarráðs 
Íslands, Sóltúni 2, 105Reykjavík.

Frekari upplýsingar veitir Anna Birna 
Jensdóttir, formaður stjórnar Öldrunarráðs. 
Fyrirspurnir sendist á netfangið 
oldrunarrad@oldrunarrad.is

Stjórn Öldrunarráðs Íslands

Úr 5. gr. skipulagsskrár  Rannsóknarsjóðsins:

Hlutverk sjóðsins er að styrkja rannsóknir í 
öldrunarmálum á Íslandi svo og þau verkefni 
sem stjórn sjóðsins ákveður.

EFNALAUG TIL SÖLU
Efnalaug Garðabæjar á Garðatorgi í  

Garðabæ er til sölu. 
C.a. 240 fermetrar af húsnæði ásamt efnalaug 

og þvottahúsi í fullum rekstri.  
Fyrirtækið hefur verið í eigu sömu eiganda í 30 ár,  

mjög góður og stór kúnnahópur, flottur rekstur 
fyrir samheldna fjölskyldu.

Frekari upplýsingar má 
nálgast á netfangið  

efnalaugin@gmail.com 
eða í síma 595-0100.  
Björn Björgvinsson.Ertu að leita 

að talent?
Við finnum 
starfsmanninn fyrir þig

lind@talent.is

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

MÁLARAR ÓSKAST!
Óskum eftir lærðum málurum eða  

mönnum með reynslu. 
Nánari upplýsingar í síma 772-1300.

- Litalausnir málningarþjónusta ehf. -

Til sölu
Bifreiðaverkstæði á einum besta stað á höfuðborgar-

svæðinu til sölu. Um er að ræða einstaklega traust 
og farsælt verkstæði sem rekið hefur verið af sömu 

eigendum við góðan orðstýr síðan 1999.
Stutt í allar helstu varahlutaverslanir  

Reksturinn er á 400 fm gólfflöt með þremur innkeyrslu-
hurðum. Helmingur hússins er í sanngjarni leigu en hinn 

helmingur í eigu verkstæðis.  Því stendur til boða að 
halda leigubilinu eða reka verkstæðið einungis í 200 fm. Í 
þeim hluta er auk þess 100 fm milliloft, þar sem búið er að 
innrétta 70fm íbúð. Með fyrirtækinu fylgja öll nauðsynleg 

tæki og tól. Hentar vel til sameiningar og stækkunar 

Vegna sérstakra aðstæðna er um einstök kaup að ræða. 

Verð á rekstri: 21.000.000 kr.
Verð á húsnæði (ca. 300 fm.): 59.000.000 kr.

Ef þið eruð réttu aðilarnir látið þá vita af ykkur  
í síma 862 5008 



Garðatorg 2a og 2b
210 GARÐABÆR

Lind fasteignasala kynnir:

Einstök útsýnishús, aukin lofthæð í 
öllum íbúðum, allt að 3,30m. Húsin 
eru álklædd að utan, vandaðar 
innréttingar og granít. Fullbúin 
sýningaríbúð. 3ja og 4ra herbergja 
íbúðir. 

Stæði í bílakjallara fylgir öllum 
íbúðum. Gert er ráð fyrir svalalokun 
á öllum svölum þar sem hægt er að 
koma þeim fyrir.

Allar nánari upplýsingar veita:

Hannes, s: 699 5008

Kristján, s: 696 1122

Stefán, s: 892 9966

Gunnar, s: 699 3702

     Verð frá 52.900.000

STÆRÐ: 79,4-195 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3-4

Mánatún 7-17
105 REYKJAVÍK

LIND fasteignasala kynnir:  

NÝJAR ÍBÚÐIR. Glæsilegar, vel skipulagðar og 
bjartar 3ja - 4ra herbergja íbúðir í fallegu húsi 
við Mánatún 7-17 í Reykjavík. Öllum íbúðum 
fylgir stæði í bílageymslu. Sérlega vandaður 
frágangur og fallegar innréttingar, tvennar 
svalir í flestum íbúðum.

Allar nánari upplýsingar veita:

Lára, lögg.fasteignasali, s: 899 3335
Kristín, lögg. fasteignasali, s: 824 4031

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

52,5 - 82,9 M
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Ólafsgeisli 59
113 REYKJAVÍK

Mjög fallegt hús með stórbrotnu útsýni og 250 
fm timburverönd. Fallegt umhverfi, heitur 
pottur, úti sturta, 250 fm timburverönd úr 
harðvið í kringum húsið með fallegri lýsingu.

STÆRÐ: 204 fm EINBÝLI       HERB: 6

75.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5009
Löggiltur fasteignasali

Hafravellir 5
221 HAFNARFJÖRÐUR

Glæsilegt einbýli með fallegum villtum garði í 
bland við palla umhverfis húsið. 
Gegnheilt eikarparket, fallegar Kvikk innrétting-
ar, 2 svefnherbergi en auðvelt að bæta einu við.

STÆRÐ: 190,9 fm EINBÝLI       HERB: 5

68.900.000
Heyrumst
Kristján   696 1122
Löggiltur fasteignasali

Heyrumst

Hannes Steindórsson 
Löggiltur fasteignasali 
Sölustjóri

  699 5008  
  hannes@fastlind.is

Heyrumst

Kristján Þórir Hauksson 
Löggiltur fasteignasali

  696 1122  
  kristjan@fastlind.is

OPIÐ HÚS    11. september 16:00 – 16:30

OPIÐ HÚS    11. sept 16:00 – 16:30 OPIÐ HÚS    11. sept 17:00 – 17:30



Breiðvangur 24
220 HAFNARFJÖRÐUR

Góð íbúð á þriðju hæð í fjölbýli sem tekið var mikið í gegn 
árið 2009. Húsið er steinsnar frá grunnskóla og stutt er í 
alla aðra þjónustu. Auðvelt að bæta við 4 herberginu.

STÆRÐ: 117,2 fm FJÖLBÝLI            HERB: 4

    32.800.000

Heyrumst

Kristján Þórir Hauksson 
Löggiltur fasteignasali

  696 1122  
  kristjan@fastlind.is

OPIÐ HÚS    11. sept 15:00 – 15:30

Norðurbakki 17c, Hafnarfirði  
OPIÐ HÚS, SUNNUDAGINN 11. SEPT. KL. 15:00 - 15:30

Glæsileg samtals 130,5 fm. 4ra herb. endaíbúð á annarri hæð í 
nýlegu lyftuhúsi með sérstæði i bílakjallara.  Gólfhiti, gólfsíðir 
gluggar, Hjónaherbergi með fataherbergi.  Snyrtileg sameign.
AFHENDIST VIÐ KAUPSAMNING.  Verð 45,9 milljónir.

Elísabet Agnarsdóttir Lögg fast.  

STÓRT GISTIHEIMILI  
TIL SÖLU

Stórt vel þekkt gistiheimili miðsvæðis 
í Reykjavík í fullum rekstri og langa 
sögu. Mikil velta og góð framlegð. 
Gistiheimilið er með 45 herbergi af 
mismunandi stærðum, eina íbúð og 
matsal fyrir morgunverðarþjónustu. 
Mjög góð staðsetning og góð bók-

unarstaða.

GLÆSILEGT  
FASTEIGNASAFN TIL SÖLU

Glæsilegt fasteignasafn til sölu með 
skráð fasteignamat 1.200 milljónir. 
Eignirnar eru allar með góða stað-

setningu á höfuðborgarsvæðinu. Allar 
eignirnar eru í útleigu með góða leigj-

endur. Mögulegt að selja í félagi.  

Nánari upplýsingar fást á skrifstofu eða á tölvupósti jonas@logsund.is

Sérlega vandað endurnýjað einbýlishús, hæð og rishæð úr 
landi Brúnar, Bláskógarbyggð, Biskupstungnahreppi við 
Brúará. Heitt vatn, eignarland og fallegt útsýni. 
Veglegt innbú og tæki fylgja.

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
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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

Brún sumarhús - Biskupstungum
Opið hús á laugard. 10 sept. frá kl. 15:00-17:00. 

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

OPIÐ HÚS

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

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

Bókaðu skoðun:
Páll Þórólfsson
aðstoðm. fast.

sími: 893 9929
pall@miklaborg.is

Tilboð óskast

Virkilega fallegt, mikið endurnýjað 

og vel skipulagt 250 fermetra 

parhús að meðtöldum bílskúr 

á þessum vinsæla stað í 

Vesturbæ Reykjavíkur

Reynimelur 60
Parhús-Aukaíbúð

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.

Höfum fengið til sölumeðferðar 3.400 hektara 
jörð í Skagafirði með einka laxveiðiá.

Á jörðinni standa tvö íbúðarhús, 56,0 fermetrar og 151,8 
fermetrar að stærð og eru þau í góðu ásigkomulagi og góðar 
geymsluskemmur.

Þó nokkuð er af ræktuðum túnum á jörðinni, sem skila um
160 rúllum á ári.  Góð gæsaveiði og rjúpnaveiði er á landinu 
og árið 2015 veiddust 98 laxar í ánni, á bilinu 6-19 pund.

Nánari upplýsingar veitir Guðmundur Th. Jónsson,  
lögg. fasteignasali í netfanginu gtj@fastmark.is

Jörð í Skagafirði 
með laxveiðiá

Einar Hannesson
fasteignasali - lögmaður

Byggingarréttur á besta stað!
Til sölu 2.630 fm lóð með byggingarrétti á allt að 58 
íbúðum og eftirsóttu verslunarhúsnæði. Lóðin er afar 
vel staðsett miðsvæðis og með glæsilegt útsýni yfir 
Nauthólsvíkina og Fossvogsdalinn. Lóðin er þegar 
byggingarhæf.

Nánari upplýsingar veitir:
einar@fastlog.is 

www.fastlog.is

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir

Ólafur Finnbogason
löggiltur fasteignasali

sími: 822 2307
olafur@miklaborg.is

Frábær staðsetning

47,9 millj.Verð:

Falleg og björt 117 fm  
efri sérhæð

Þrjú góð svefnherbergi

Fallegt útsýni til suðurs  
og vesturs

Lindarbraut 10

OPIÐ HÚS 
sunnudaginn 12.sept kl: 17:00-17:45

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir

Jón Rafn Valdimarsson
löggiltur fasteignasali

sími: 695 5520
jon@miklaborg.is

150 hektara land innarlega  
í Eyjafjarðarsveit

Yfir 1400 fm húsakostur 
m.a. einbýli

Nautgriparæktun og rekstur 
hundahótels

Ýmis ónýtt tækifæri til staðar

Veiðiréttur úr Eyjafjarðará.

Tilboð óskast

Jórunnarstaðir

Til sölu kjarri vaxin sumarhúsalóð Jötnagarðsás 34 
í landi Munaðarness Borgarfirði. 

Lóðin er 0,5 hektarar. Rafmagn, heitt og kalt vatn við 
lóðamörk. Svæðið er afgirt og rafhlið við þjóðveg. 

Upplýsingar gefur Óskar í síma 842-2001.

Eignarlóð til sölu

Lundur 86                                                     Kópavogur 200

Opið hús lau 10. sept. 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  



Hafðu samband 
EGGERT MARÍUSON  
sölufulltrúi. Sími 690 1472

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND  
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND  
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

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

FLÉTTURIMI 11 – 112 RVK
OPIÐ HÚS SUNNUDAG 11.SEPT KL.15:00-15:30
- Endurnýjuð 83.4 fm 2ja herb. íbúð
- Rúmgóð rými og aukin lofthæð í íbúð
- Íbúð er 70.4 fm og sérstæði í bílgeymslu
- Húseign er endurnýjuð töluvert að utan
   LAUS TIL AFHENDINGAR
V. 28,9 millj.

SMYRLAHRAUN 22 – 220 HFJ
OPIÐ HÚS SUNNUDAG 11.SEPT KL.16:00-16:30
- Neðri sérhæð 169.4 fm m/bílskúr
- Fjögur svefnherb., tvö baðherb., tvær stofur
- Mikið endurnýjuð eign t.d eldhús og baðherb.
- Sérinngangur er í eignina
- Suður-verönd / sameiginlegur garður
FRÁBÆR STAÐSETTNING. V. 49,9 millj.

LAUGAVEGUR 5 – 101 RVK
- Endurnýjuð 2ja herb., íbúð í miðbænum
- Íbúð er á 2.hæðum og er nýmáluð
- Gólfflötur íbúðar er ca. 70 fm
- Rúmgott eldhús með ísskáp og uppþ.vél
LAUS TIL AFHENDINGAR
V. 35,9 millj.

LAMBASEL 6 – 109 RVK.
Frábærlega vel staðsett og vel skipulagt einbýlishús við Lambasel 6, 239,9 fm. Þ.a. Innbyggður 
bílskúr 33,9 fm.  Óskráð rými er 80 fm. og mjög vel nýtanlegt, heildarstærð er ca. 320 fm.   
Uppbygging og skipulag húss er mjög vel úr garði gert.  Eignin afhendist fokheld að 
innan og tilbúinn að utan, lóð verður grófjöfnuð.  Afhending janúar / febrúar 2017.

V. 62,9 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

TUNGUSEL 1 – 109 RVK
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 11. SEP FRÁ KL.14.00 – 14.30
- Björt og snyrtileg 88,9 3ja herb íbúð á 2. hæð.
- Rúmgóð herbergi.
- Mjög stutt í leik- og grunnskóla.
- Stutt í alla þjónustu í Mjódd.

V. 28,5 millj.

HOLTSVEGUR 33 – URRIÐAHOLT
OPIÐ HÚS SUNNUDAG 11.SEPT KL.14:00-14:30
- Um er að ræða nýlega 2ja herb. 97.6 fm íbúð í 9 íbúða lyftufjölbýli. 
- Húseign er nánast viðhaldsfrí.
- Íbúð er á annari hæð, eingöngu eru tvær íbúðir á hæðinni. 
- Bílastæði í lokuðu bílastæðahúsi fylgir.
- Aukin lofthæð í íbúð / útsýni af svölum.
   LAUS FLJÓTLEGA
V. 39,9 millj. 

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN  
sölustjóri. Sími 770 0309

FRÁBÆR  

STAÐSETNING

GERPLUSTRÆTI 27
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 11 SEPT.  KL 15:00 - 15:30
AÐ GERPLUSTÆTI 27, 3JU HÆÐ ÍBÚÐ 301
Glæsileg 144,8 fm. 4ra herb. endaíbúð með stæði í bílageymslu með stórbrotnu útsýni yfir 
fjallagarðanna og höfuðborgina. Stór herbergi, opið á milli eldhúss og stofu.
Gólfhiti í allri eigninni. Vönduð eign sem enginn ætti að
láta framhjá sér fara. Stutt í alla þjónustu.

V. 44,9 millj.

OPIÐ HÚS

Hafðu samband 
BENEDIKT ÓLAFSSON 
Aðstoðarmaður fasteignasala. Sími 661 7788

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND  
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND  
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS



Kristján Baldursson hdl.
löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali, löggiltur 
leigumiðlari.
S: 867-3040

Bergþóra Heiða 
Guðmundsdóttir
Lögfræðingur - löggiltur 
fasteigna-, fyrirtækja- og 
skipasali.
S: 779-1929

Einar P. Pálsson
löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali
S: 857-8392

Auðun Ólafsson
löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali
S: 894-1976

BRYNDÍS BÁRA I. 
EYJÓLFSDÓTTIR 
Sölufulltrúi. Er í námi til lög-
gildingar fasteigna-fyrirtækja 
og skipasölu.
616-8985 

JÓHANNA GUÐRÚN 
MAGNÚSDÓTTIR
Sölufulltrúi. Lögfæðingur.
Er í námi til löggildingar 
fasteigna-fyrirtækja og 
skipasölu. 
845-6305 

BÁRA DANÍELSDÓTTIR
Skrifstofustjóri
693-1837

Guðbjörg G  
Sveinbjörnsdóttir
Sölustjóri. Viðskiptafr.  
lögg. fasteigna-, fyrirtækja- 
og skipasali, leigumiðlari.
S: 899-5949

Trausti fasteignasala  
trausti@trausti.is  

s.546-5050  
Vegmúla 4  

108 Reykjavík

Trausti fasteignasala, trausti@trausti.is, s.546-5050, Vegmúla 4, 108 Reykjavík

Hrauntunga 97, Kópavogi
OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 14. SEPT. MILLI KL. 17.30 - 18.00 
Fallegt 220,3 fm. tveggja hæða raðhús með innbyggðum 27,2 fm. bílskúr á þessum eftirsótta 
stað við Hrauntungu í Kópavogi. Nánar er um að ræða fallegt raðhús (keðjuhús) í suðurhlíðum 
Kópavogs teiknað af Sigvalda Thordarsyni arkitekt. Húsið er í góðu ásigkomulagi. Húsinu fylgir 
stór einka svalarpallur.                                                                                                   Verð 68,7 millj. 

Holtsvegur 33
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 11. SEPTEMBER MILLI KLUKKAN 15.00-15.30
Stórglæsileg 5 herbergja 165,7fm penthouse útsýnisíbúð á efstu hæð í Urriðaholtinu í Garðabæ. 
Íbúðin er tilbúin til innréttinga og laus við kaupsamning. Alls er um að ræða 165,7 fermetra. Þar 
af er íbúðin 152,4fm og að auki er geymsla skráð 13,3fm. 

Verð 69,9 millj. 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Þingvað 25
Glæsilegt og vandað einbýlishús á einni 
hæð við einstaka náttúruperlu við Þingvað í 
Norðlingaholti. Húsið er staðsett á jaðarlóð 
og er óhindrað útsýni frá húsinu í átt að 
Rauðhólum, Heiðmörk og Bláfjöllum. Húsið 
er alls 236,4 fm. þar af er innbyggður bílskúr 
alls 41,6 fm. 

Verð 89,9 millj.  

Álfkonuhvarf 29 
GOTT ÚTSÝNI - LYFTUHÚS 
- STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU

Um er að ræða 128,5 fm 4ra herbergja íbúð 
á 2.hæð í lyftuhúsi með stæði í bílageymslu 
og góðu útsýni. 

Verð 43,9 millj.

Þelamörk , 810 Hveragerði
Vönduð 3ja – 4ra herbergja raðhús á einni 
hæð í byggingu í Hveragerði. Um er að 
ræða 24 sérbýli á einni hæð að Þelamörk 
47-53. Stærð húsa er frá 116,5 fm - 127 fm 
og eru þau ýmist með bílskúr eða bílskýli. 
Húsin verða afhent fullbúin með gólfefnum, 
timburverönd og frágenginni lóð. 

Verð 37-39 millj. 

Heiðmörk, 810 Hveragerði
Vönduð 3ja – 4ra herbergja raðhús á einni 
hæð í byggingu í Hveragerði. 

Um er að ræða 24 sérbýli á einni hæð að 
Heiðmörk 64-68. Stærð húsa er frá 116,5 
fm - 127 fm og eru þau ýmist með bílskúr 
eða bílskýli. Húsin verða afhent fullbúin með 
gólfefnum, timburverönd og frágenginni lóð. 

Verð 37-39 millj.

Svínhagi – Fitjahrauni
Sumarbústaðaland 1,32ha í landi Svínhaga 
að Fitjahrauni 1, Rangárþingi ytra.  

Lóðin er eignarlóð og má byggja allt að 300 
fm. á eigninni.  

Búið er að gróðursetja um 2000 trjáplöntur 
á eigninni. 
Verð 6,9 millj. 

Reykjahvoll 27- Mosfellsbæ
Eitt fallegasta byggingarland í Mosfellsbæ.

Um er að ræða vel staðsett á eignarlóð 
1.359 m2  í Reykjadalshverfi í Mosfellsbæ, 
mikill trjágróður og vel gróin lóð. 

Hverfið er í útjaðri byggðar við Reyki í 
Mosfellsbæ. 

Verð 19.9 millj.

Suðurgata 6 - Siglufjörður
Fallegt og reisulegt hús á Siglufirði. Eign 
sem býður upp á mikla möguleika. Góðar 
leigutekjur eru af húsinu í dag og möguleiki 
á auknum leigutekjum. Húsið er mikið upp-
gert verslunar- og íbúðarhús samtals 496 fm. 
Húsið telur: Jarðhæð 227 m2 skiptist í þrjú 
verslunarrými sem eru í útleigu auk bílskúrs. 
Mið hæð 150 m2 er rúmgóð 3 herbergja íbúð 
sem nýlega hefur verið endurnýjuð. Þriðja 
hæðin, efsta hæð 120 m2 rúmlega fokheld, 
teikningar eru til staðar.  Verð 59.9 millj.

Hjaltabakki 24
Björt og rúmgóð  þriggja herbergja íbúð á 
þriðju hæð í fjölskylduvænu fjölbýlishúsi við 
Hjaltabakka 24. 

Stór garður með leiktækjum við húsið og 
barnvænt umhverfi.  
Eignin er laus við kaupsamning. 
Stærð 86 fm. 

Verð 28,4 millj.


