
Hæfnis- og menntunarkröfur

 » Reynsla af skráningu ferla

 » Þekking á Holocentric er kostur

 » Reynsla í miðlun upplýsinga, 
kennslu og þjálfun

 » Rík þjónustulund og góð hæfni 
í mannlegum samskiptum

 » Frumkvæði, sjálfstæð vinnu
brögð og fagmennska í starfi

 » Greiningarhæfni og lausna
miðuð hugsun

 » Góð tölvufærni, þ.m.t. hæfni  
til að hagnýta ólík upp lýsinga
tæknikerfi

 » Háskólamenntun eða annað 
nám sem nýtist í starfi

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar veita Friðrik 
G. Guðnason, forstöðumaður 
Ferlaþróunar, í síma 410 3201 
og Berglind Ingvarsdóttir hjá 
Mannauði í síma 410 7914.

Umsókn merkt Sérfræðingur í ferlaskráningu fyllist út á vef bankans,  
landsbankinn.is. Umsóknarfrestur er til og með 27. október nk.

Laust er til umsóknar starf sérfræðings hjá Ferlaþróun  
á sviði Reksturs og upplýsingatækni hjá Landsbankanum.

Sérfræðingur  
í ferlaskráningu

Helstu verkefni

 » Þátttaka í skipulagningu 
ferlastarfs og umsjón með 
verkferlakerfi bankans 
(Holocentric)

 » Þjálfun og stuðningur við starfs
fólk bankans í skráningu ferla

 » Skrásetning stærri ferla sem 
ganga þvert á deildir

www.intellecta.is

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

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

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

www.intellecta.is

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

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

•	Rannsóknir	auka	
þekkingu	og	
gera	ákvarðanir	
markvissari

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



Spennandi starf

Fjármálastjóri

 Capacent — leiðir til árangurs

Sveitarfélagið Norðurþing varð 
til árið 2006 við sameiningu 
fjögurra sveitarfélaga. 
Þéttbýliskjarnarnir í 
sveitarfélaginu eru Húsavík, 
Kópasker og Raufarhöfn. Í 
ársbyrjun 2015 voru íbúar 
Norðurþings 2826 talsins. 
Konur jafnt sem karlar eru hvött 
til að sækja um starfið

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/3937 

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf sem nýtist í starfi skilyrði, framhaldsmenntun 
kostur.
Reynsla af fjármálastjórnun og áætlanagerð skilyrði.
Þekking og reynsla af uppgjöri og endurskoðun kostur.
Þekking og/eða reynsla af rekstri kostur.
Þekking og/eða reynsla af stjórnsýslu kostur.
Reynsla af samningagerð kostur.
Leiðtoga- og stjórnunarhæfni.
Jákvætt viðhorf og góðir samskiptahæfileikar.
Frumkvæði, drifkraftur og metnaður til að ná árangri í starfi.
Góð íslensku- og enskukunnátta í máli og riti.
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Umsóknarfrestur

31. október 

Starfssvið
Ábyrgð á fjármálastjórn sveitarfélagsins.
Yfirumsjón með bókhaldi, gerð ársreikninga og 
fjárhagsáætlana.
Vinna við áhættumat og fjárhagslegar greiningar.
Samningagerð.
Samskipti við aðila innan og utan sveitarfélagsins.
Önnur tilfallandi verkefni.

Norðurþing óskar eftir að ráða öflugan fjármálastjóra til starfa. Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi til að taka þátt í 
spennandi og krefjandi verkefnum hjá sveitarfélaginu. Fjármálastjóri er staðgengill sveitarstjóra.

Stapi lífeyrissjóður

Lögfræðingur 

Capacent — leiðir til árangurs

Stapi lífeyrissjóður er almennur 
lífeyrissjóður með um 180 
milljarða í eignum. Starfssvæði 
sjóðsins nær frá Hrútafirði 
í vestri að Skeiðarársandi í 
austri. Sjóðurinn nær þannig til 
allra byggðakjarna á Norður- 
og Austurlandi. Sjóðfélagar 
eru almennt launafólk á 
þessu svæði, sem kemur úr 
ýmsum atvinnugreinum, m.a. 
sjávarútvegi, verslun, þjónustu 
og iðnaði. Starfsmenn Stapa 
eru 15 og skrifstofur sjóðsins 
eru á Akureyri og Neskaupstað.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/2705 

Menntunar- og hæfniskröfur
Meistarapróf eða embættispróf í lögfræði.
Reynsla af sambærilegum störfum kostur.
Reynsla af störfum á fjármálamarkaði kostur.
Góð færni í íslensku og ensku.
Nákvæm og öguð vinnubrögð.
Jákvætt viðmót og hæfni í samskiptum.
Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi.
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Umsóknarfrestur

25. október 

Starfssvið
Umsagnir um lagaleg álitaefni.
Lagalegar áreiðanleikakannanir.
Skýrslugerð og samskipti við eftirlitsaðila.
Skjala- og samningagerð.
Yfirumsjón með innheimtumálum sjóðsins.
Verkefni tengd lífeyrisréttindum.
Regluvarsla innan sjóðsins.
Mikil innri og ytri samskipti.
Önnur lögfræðistörf sem tengjast starfsemi sjóðsins.

Stapi lífeyrissjóður óskar eftir að ráða lögfræðing til að sinna fjölbreyttum og krefjandi lögfræðistörfum hjá sjóðnum.  
Um nýtt starf er að ræða sem heyrir undir framkvæmdastjóra sjóðsins.

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

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

365 óskar eftir góðu fólki

SÖLUMAÐUR ÁSKRIFTA OG FJARSKIPTADEILDAR
Vegna aukinna umsvifa leitum við að 
röskum og metnaðarfullum sölumanni.

Góð laun í boði fyrir góðan árangur í sölu.

Helstu kröfur:
- Reynsla af sölumennsku æskileg.
- Góð almenn tölvukunnátta.
- Sjálfstæði í starfi og geta unnið í hópi.
- Þjónustulund og færni í mannlegum  
 samskiptum.
- Sveigjanleiki og frumkvæði í starfi.

Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á:  
www.365.is undir “laus störf”. 

Umsóknarfrestur er til og með 24. október.

Stefnt er að því að umsækjandi hefji störf hið fyrsta.

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

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

365 óskar eftir góðu fólki

SÖLUMAÐUR ÁSKRIFTA OG FJARSKIPTADEILDAR
Vegna aukinna umsvifa leitum við að 
röskum og metnaðarfullum sölumanni.

Góð laun í boði fyrir góðan árangur í sölu.

Helstu kröfur:
- Reynsla af sölumennsku æskileg.
- Góð almenn tölvukunnátta.
- Sjálfstæði í starfi og geta unnið í hópi.
- Þjónustulund og færni í mannlegum  
 samskiptum.
- Sveigjanleiki og frumkvæði í starfi.

Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á:  
www.365.is undir “laus störf”. 

Umsóknarfrestur er til og með 24. október.

Stefnt er að því að umsækjandi hefji störf hið fyrsta.



 Nýjar stöður sviðsstjóra
Akureyri er fjölmennasta 
sveitarfélag landsins utan 
höfuðborgarsvæðisins og eru 
íbúar rúmlega 18.000 talsins.  
 
Akureyri er mikill menningar- og 
skólabær. Bærinn er miðstöð 
athafnalífs og þjónustu fyrir 
allt Norðurland og iðar af 
mannlífi allan ársins hring. Fyrir 
utan hið eiginlega bæjarland 
Akureyrar fyrir botni Eyjafjarðar 
eru eyjarnar Grímsey og 
Hrísey einnig innan vébanda 
sveitarfélagsins.  
 
Bæjarstjórn leggur áherslu á að 
veita íbúum bæjarfélagsins góða 
þjónustu á öllum sviðum og hlúa 
þannig að samfélagi sem er gott 
til búsetu.�
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Umsóknarfrestur

31. október

Hjá Akureyrarbæ er unnið að umbótum í stjórnsýslu bæjarins til að laga hana að breyttum tímum og ná fram aukinni skilvirkni 
til hagsbóta fyrir bæjarbúa. Starfsemi og þjónusta Akureyrarbæjar er í sífelldri þróun og með stjórnsýsluumbótunum er stefnt 
að einfaldari, skilvirkari og hagkvæmari stjórnsýslu fyrir íbúa sveitarfélagsins auk þess sem samskipti á milli miðlægrar 
stjórnsýslu og fagsviða eru gerð skilvirkari. 
 
Sem hluti af umbótunum er leitað að metnaðarfullum aðilum í fjórar nýjar stöður sviðsstjóra í yfirstjórn Akureyrarbæjar. Allar 
stöðurnar heyra beint undir bæjarstjóra.  
 

 Capacent — leiðir til árangurs

Helstu verkefni eru m.a.:
Dagleg ábyrgð á rekstri og stjórnun sviðsins í samræmi við áherslur 
Akureyrarbæjar.
Að vera faglegur leiðtogi sviðsins og starfsmanna.
Ábyrgð á ráðgjöf og fræðslu sviðsins til hlutaðeigandi aðila. 
Yfirumsjón með fjármálum bæjarsjóðs og bæjarfyrirtækja 
með sjálfstæðan fjárhag auk frágangs allra fjárskuldbindinga 
Akureyrarbæjar. 
Yfirumsjón með gerð fjárhagsáætlana og starfsáætlana deilda og 
sviða, samræmingu og eftirlit.
Yfirumsjón með gerð ársreiknings bæjarsjóðs og bæjarstofnana, 
stöðuupplýsingar til bæjarráðs.
Yfirumsjón með vinnslu bókhalds, fjárreiðum og áætlanagerð. 
Yfirumsjón með gerð og frágangi allra fjárskuldbindinga 
Akureyrarbæjar 
Að vera leiðandi á sviði gæðamála á sviðinu og eflir verkefni á sviði 
innra eftirlits. 

Helstu verkefni eru m.a.: 
Dagleg ábyrgð á rekstri og stjórnun sviðsins í samræmi við 
áherslur Akureyrarbæjar.
Að vera faglegur leiðtogi sviðsins og starfsmanna. 
Ábyrgð á ráðgjöf og fræðslu sviðsins til hlutaðeigandi aðila.
Ábyrgð á ráðgjöf við stjórnendur bæjarins á sviði 
mannauðsmála og leiðir úrbætur á því sviði. 
Leiðir samráð og samvinnu við íbúa í samræmi við 
áherslur kjörinna fulltrúa á íbúalýðræði. Leiðir þróun 
upplýsingaþjónustu við bæjarbúa og mótun stefnu í móttöku 
nýrra íbúa.
Annast almennar stjórnsýsluumbætur innan Akureyrarbæjar 
og leiðir vinnu sviðsstjóra við umbætur á sviði gæðamála og 
stjórnunar almennt.
Undirbýr fundi bæjarráðs og bæjarstjórnar í samráði við 
formann bæjarráðs og forseta bæjarstjórnar og ber ábyrgð á 
eftirfylgni mála.
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Upplýsingar og umsókn

capacent.is/s/3976
Upplýsingar og umsókn

capacent.is/s/3977

SVIÐSSTJÓRI FJÁRSÝSLUSVIÐ SVIÐSSTJÓRI STJÓRNSÝSLUSVIÐS
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Helstu verkefni eru m.a.:
Dagleg ábyrgð á rekstri og stjórnun sviðsins í samræmi við áherslur 
Akureyrarbæjar.
Að vera faglegur leiðtogi sviðsins og starfsmanna. 
Ábyrgð á ráðgjöf og fræðslu sviðsins til hlutaðeigandi aðila. 
Ábyrgð á samskiptum við stjórn Akureyrarstofu og frístundaráð. Sér 
til þess að ákvörðunum sé fylgt eftir.
Yfirumsjón og fagleg ábyrgð á framgangi jafréttismála og 
mannréttindamála hjá Akureyrarbæ. 
Yfirumsjón með starfsemi á sviði menningar-, viðburða-, atvinnu-, 
ferða-, markaðs-, íþrótta- og forvarna- og frítímamála. 
Yfirumsjón með úttektum og rannsóknum er varða málefni sviðsins 
auk skipulagningar og umsjón kynninga og opinna funda. 
Eftirlit með starfsemi þeirra aðila sem annast samningsbundinn 
rekstur á sviði atvinnu-, menningar- og frístundamála fyrir 
Akureyrarbæ. 

Helstu verkefni eru m.a.: 
Dagleg ábyrgð á rekstri og stjórnun sviðsins í samræmi við 
áherslur Akureyrarbæjar. 
Að vera faglegur leiðtogi sviðsins og starfsmanna. 
Ábyrgð á ráðgjöf og fræðslu sviðsins til hlutaðeigandi aðila. 
Ábyrgð á samskiptum við umhverfis- og mannvirkjaráð og sér 
til þess að ákvörðunum sé fylgt eftir.
Fagleg og fjárhagsleg umsjón með aðkeyptri vinnu vegna 
verkefna sviðsins, samningagerð við verktaka og ráðgjöf í 
samræmi við starfs- og fjárhagsáætlun. 
Yfirumsjón með framkvæmdum, fasteignum bæjarins og 
slökkviliði Akureyrar.
Leiðir mótun umbóta á verklagi og í samstarfi við þá sem 
nýta sér þá þjónustu sviðsins sem varðar tæknilega innviði 
Akureyrarbæjar.
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Upplýsingar og umsókn

capacent.is/s/3974
Upplýsingar og umsókn

capacent.is/s/3975

SVIÐSSTJÓRI SAMFÉLAGSSVIÐ SVIÐSSTJÓRI UMHVERFIS- OG 
MANNVIRKJASVIÐS

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólapróf sem nýtist í starfi, meistaragráða æskileg.
Þekking og reynsla af þeim málaflokkum sem undir sviðið heyra.
Umfangsmikil reynsla af störfum á sviði stjórnunar og rekstrar.

Frekari menntunar- og hæfniskröfur fyrir störfin er að finna á heimasíðu Capacent, sjá hlekk við hvert starf.
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Hagfræðingur 

Starfs- og ábyrgðarsvið:
• Rannsóknir, greiningar á þróun verslunar og 

þjónustufyrirtækja
• Ábyrgð á söfnun, úrvinnslu og útgáfu upplýsinga
• Framsetning upplýsinga til opinberra birtinga 
• Mat á efnahagslegum aðstæðum 
• Skýrslugjöf 
• Samskipti við fjölmiðla

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf í hagfræði eða menntun sem  

nýtist í starfi 
• Reynsla af greiningarvinnu
• Reynsla af framsetningu og miðlun upplýsinga
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
• Örugg framkoma 
• Frumkvæði í vinnubrögðum 

Upplýsingar veita:

Elísabet Sverrisdóttir 
elisabet@hagvangur.is

Katrín S. Óladóttir 
katrin@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 23. okt. nk.

Markmið SVÞ eru að vera málsvari atvinnurekenda í verslunar- og þjónustufyrirtækjum. Að vinna að 
almennum, sameiginlegum hagsmunamálum aðildarfyrirtækja. Að stuðla að framförum í verslun og 
þjónustu, bættum starfsskilyrðum, aukinni arðsemi og samkeppnishæfni. Að þjónusta fyrirtæki á sviði 
kjaramála í samstarfi við Samtök atvinnulífsins, SA.  

SVÞ óska að ráða hagfræðing til starfa. Um nýtt starf er að ræða hjá samtökunum.  
Verkefnin reyna á sjálfstæði í starfi, mikla samskiptafærni og sterka hagfræðiþekkingu.  

Verkefnastjóri í  
upplýsingatækni 

Nánari  upplýsingar: 

Aðalbjörn Þórólfsson, deildarstjóri Verkefnastýringar 
440 2876, adalbjorn.thorolfsson@islandsbanki.is

Sigrún Ólafsdóttir, ráðningarstjóri  
440 4172, sigrun.olafs@islandsbanki.is

Íslandsbanki leitar að metnaðarfullum og faglegum verkefnastjóra í upplýsingatækni. Starfið fellur undir 
Verkefnastýringu, sem er stoðdeild við aðrar deildir í upplýsingatækni og vinnur þvert á þær. Verkefnastjóri 
er þar að auki í miklum samskiptum við aðrar deildir bankans. Í Verkefnastýringu vinna nokkrir af öflugustu 
verkefnastjórum landsins í upplýsingatækni og áhersla er á stöðuga framþróun í faginu.

Umsóknir óskast fylltar út á www.islandsbanki.is 
og sendar ásamt ítarlegri ferilskrá og kynningarbréfi 

Umsóknarfrestur er til og með 23. október

• Reynsla úr fjármálageiranum er kostur

• Metnaður til að ná góðum árangri

• Öguð vinnubrögð, frumkvæði og drifkraftur 

Hæfniskröfur:

• A.m.k.  5 ára reynsla af af stýringu  
verkefna í upplýsingatækni 

• Háskólapróf, MPM er kostur

• IPMA C eða B vottun er kostur

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



ASKJA · Krókhálsi 11 · 110 Reykjavík · 590 2100 · askja.is
Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili Mercedes-Benz og Kia á Íslandi.

Sölumaður 
atvinnubíla
 

Ábyrgð og verkefni

•  Sala á nýjum atvinnubílum og ráðgjöf

•  Samskipti við umboðsmenn og bílasala

•  Frágangur á skjölum 

Hæfniskröfur

•  Reynsla af atvinnubílum mikill kostur

•  Meirapróf æskilegt

•  Almenn tölvu– og enskukunnátta

•  Hæfni í mannlegum samskiptum 

Þjónusturáðgjafi 
í verkstæðismóttöku

Ábyrgð og verkefni

•  Ráðgjöf og móttaka viðskiptavina

•  Upplýsingagjöf um framgang verkefna 

 og utanumhald verkbeiðna

•  Undirbúningur ábyrgðafyrirspurna

 
Hæfniskröfur

•  Reynsla / menntun sem nýtist í starfi æskileg

•  Tæknimenntun / tæknilegur áhugi kostur

•  Góð tölvu–, íslensku– og enskukunnátta

Umsjónarmaður 

innri bílaleigu 

Ábyrgð og verkefni

•  Umsjón með bílaleiguflota Öskju

•  Umsjón með þrifum og viðhaldi bílaleiguflota

•  Umsjón með afhendingu og móttöku bíla

 
Hæfniskröfur

•  Reynsla af störfum bílaleigu kostur

•  Flekklaus ökuferilskrá

•  Góð tölvu–, íslensku– og enskukunnátta

Verkstjóri 

fólksbílaverkstæðis

Ábyrgð og verkefni

•  Umsjón með nýtingu vinnutíma

•  Tryggja fagleg vinnubrögð skv. verklýsingum

•  Staðfesta bilanir og yfirfara viðgerðir

•  Umsjón með almennri umgengni

 
Hæfniskröfur

•  Meistararéttindi kostur

•  Reynsla af sambærilegu starfi æskileg

•  Góð tölvu– og enskukunnátta skilyrði

Tekið er við umsóknum á vef Öskju, www.askja.is, en þar má einnig 
finna ítarlegri upplýsingar um störf í boði.

Umsóknarfrestur er til og með 24. október. Nánari upplýsingar veitir Erla Sylvía Guðjónsdóttir, 

gæða– og mannauðs stjóri Öskju, á netfanginu atvinna@askja.is.

Húsvörður
Ræsting og viðhald

Ábyrgð og verkefni

•  Dagleg ræsting verkstæða

•  Minni viðhaldsverkefni

•  Önnur tilfallandi verkefni 

 
Hæfniskröfur

•  Gott líkamlegt hreysti

•  Íslensku– eða enskukunnátta skilyrði

•  Snyrtimennska og stundvísi

Ertu með
bíladellu?

Standsetning 
bifreiða

Ábyrgð og verkefni

•  Standsetning og þrif bifreiða

•  Umfelgun og ásetning einfaldra aukahluta

•  Önnur tilfallandi verkefni 

Hæfniskröfur 

•  Reynsla af umfelgunum er skilyrði 

•  Íslensku– eða enskukunnátta skilyrði

•  Dugnaður, vandvirkni og stundvísi

Bílaumboðið Askja er framsækið þjónustufyrirtæki sem sérhæfir sig í sölu og 
þjónustu á Kia og Mercedes-Benz bifreiðum. Við leitum að framúrskarandi 
fólki í teymið okkar sem mun stýra Öskju með okkur inn í spennandi framtíð.



Móttökuritari 
Heilsugæslan í Salahverfi auglýsir eftir móttökuritara til  
starf a. Fullt starf er æskilegt en hlutastarf kemur einnig  
til greina. 

Við leitum að starfsmanni sem hefur þjónustulund og ánægju 
af því að umgangast fólk. Góð íslensku- og enskukunnátta 
skilyrði. Góð kunnátta á tölvur og ritvinnsluforrit æskileg.  
Móttökuritarinn þarf að geta hafið störf í síðasta lagi 1. 
janúar n.k. Laun samkvæmt kjarasamningi VR. 

Við Heilsugæsluna í Salahverfi starfa 26 starfsmenn, þar af 
3 læknaritarar og 3 móttökuritarar. Skjólstæðingar heilsu-
gæslunnar eru tæplega 16 þúsund og komur í viðtöl eru 
tæplega 40 þús á ári. Heilsugæslan í Salahverfi er stærsta 
heilsugæslan í Kópavogi og var valin af VR sem fyrirmyndar-
fyrirtæki fyrir árið 2016. 

Umsóknir með upplýsingum um menntun og fyrir störf 
sendist Sigurlaugu Sigurjónsdóttur skrifstofustjóra Heilsu-
gæslunnar í Salahverfi, Salavegi 2, 201 Kópavogi, fyrir 1. 
nóvember n.k. Hún veitir nánari upplýsingar um stöðuna í 
síma 590-3900 eða í gegnum netfangið, sigurlaug@salus.is.

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.

Leit að
grafískum
hönnuði!

Við hjá H:N leitum að grafískum 
hönnuði sem getur leitt skemmtileg 
og krefjandi verkefni. Það myndi 
ekki skemma ef viðkomandi gæti 
aukinheldur:

∙ vaknað fyrir hádegi

∙ fílað sig vel innan um skemmtilegt fólk 

∙ haft áhuga á hönnun

∙ spilað Fußball

∙ haft unun af fjölbreyttum áskorunum

∙ liðið vel í hringiðu miðborgarinnar
 
Umsóknir sendast til atvinna@hn.is
eigi síðar en 27. október.

Nánar á hn.is/atvinna



Icepharma  •  Lynghálsi 13  •  110 Reykjavík  •  Sími 540 8000  •  icepharma.is

Icepharma er leiðandi fyrirtæki á íslenskum heilbrigðismarkaði og hefur það að markmiði að styðja við almenna lýðheilsu. Hjá fyrirtækinu starfa 90 manns með víðtæka menntun og þekkingu 
á heilbrigðisgeiranum. Icepharma leggur metnað sinn í að vera fyrirmyndarvinnustaður og leggur áherslu á jafnrétti og fjölskylduvænt umhverfi.

Heilbrigðissvið Icepharma er leiðandi í ráðgjöf, sölu og þjónustu á vörum fyrir íslenskan heilbrigðismarkað. Helstu viðskiptavinir Heilbrigðissviðs Icepharma eru 
heilbrigðisstofnanir og apótek. 
 

STARFSSVIÐ 
•  Kynning, markaðssetning og sala á hjúkrunarvörum og lækningatækjum 
    til heilbrigðisstofnana
•  Myndun og viðhald viðskiptatengsla við heilbrigðisstarfsfólk
•  Kennsla og innleiðing auk eftirfylgni
•  Greining og undirbúningur nýrra markaðstækifæra
•  Útboðs- og tilboðsgerð 
•  Samskipti við erlenda birgja 

HÆFNISKRÖFUR
•  Háskólamenntun á sviði heilbrigðisvísinda t.d. hjúkrunarfræði eða 
    heilbrigðisverkfræði 
•  Viðbótarmenntun á sviði viðskipta er kostur
•  Þekking og reynsla úr sambærilegum störfum er kostur
•  Góð greiningarhæfni og eiginleiki til að túlka og leggja fram niðurstöður  
    og tillögur
•  Fagmennska og frumkvæði, jákvæðni og öguð vinnubrögð
•  Góð færni í mannlegum samskiptum og tengslamyndun
•  Hæfileiki til að tjá sig í ræðu og riti
•  Mjög gott vald á ensku er skilyrði og kunnátta í einu Norðurlandamáli 
    er kostur

SÖLU- OG MARKAÐSSTJÓRI Á
HEILBRIGÐISSVIÐI

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigríður Bryndís deildarstjóri á Heilbrigiðssviði Icepharma (sbs@icepharma.is eða 520 4304). 
Umsóknir óskast sendar fyrir 24. október á netfangið  atvinna@icepharma.is, merkt „Heilbrigðissvið“. Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál. 

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.

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

Helstu verkefni eru stjórnun flugverndarstarfsmanna ásamt daglegri skipulagningu 
vakta. Umsjón og eftirlit á skráningum á vöktum, ásamt því að tryggja að 
framkvæmd flugverndar sé samkvæmt verklagi og þjónustumarkmiðum Isavia.   

Hæfniskröfur:
•  Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
•  Hæfni í mannlegum samskiptum og góð þjónustulund
•  Reynsla af flugvernd
•  Reynsla af stjórnun nauðsynleg
•  Nákvæm og öguð vinnubrögð
•  Góðir skipulagshæfileikar og geta til að vinna vel undir álagi
•  Geta til að stjórna jafningjum og leiða breytingar

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

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 :
K E F LAVÍK URFLUGVÖ LLUR

U M S Ó K N A R F R E ST U R :
27.  OKTÓBER 2016

U M S Ó K N I R
ISAVIA. IS/ATVINNA

Arnar starfar við flugvernd á 
Keflavíkurflugvelli. Hann er hluti 
af góðu ferðalagi.
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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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Gæðastjóri ORA
Ísam var stofnað 15. apríl 1964. Félagið er með 

starfssemi á 5 stöðum. Frá upphafi hefur verið lögð 

höfuðáhersla á að flytja inn og markaðssetja þekktar 

gæðavörur í náinni samvinnu við framleiðendur 

þeirra og viðskiptavini.

Niðursuðuverksmiðjan Ora hf var stofnuð 

árið 1952 og er þekkt fyrir gæðavörur. Ora er 

í dag framleiðsludeild innan Ísam, bæði fyrir 

innanlandsmarkað og útflutning.

Innan Ísam eru í dag starfræktar 5 söludeildir, eigið 

vöruhús og annast fyrirtækið vöruafgreiðslu með 

eigin bílum. Starfsmenn fyrirtækisins eru um 370. 

www.isam.is - www.ora.is

Nánari upplýsingar veita Helga Rún Runólfsdóttir (helga@intellecta.is) og Ari Eyberg (ari@intellecta.is) í síma 511 1225.
Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is. Henni þarf að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf.  
Umsóknarfrestur er til og með 24. október 2016.  
Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.  

Menntunar- og hæfniskröfur

•	Háskólamenntun	á	sviði	matvæla	eða	sambærilegu
•	Reynsla	af	sambærilegu	starfi	er	kostur
•	Þekking	á	stöðlum	(HACCP,	BRC	og	MSC)	er	kostur
•	Sjálfstæði	í	starfi	og	öguð	vinnubrögð
•	Samskiptahæfileikar	og	þjónustulund
•	Góð	íslensku-	og	enskukunnátta	í	ræðu	og	riti

Helstu verkefni

•	Stýrir	gæðavinnu	og	ber	ábyrgð	á	gæðakerfi	samkvæmt	stöðlum
•	Ábyrgð	á	mælingum	og	eftirlit	með	framleiðslu
•	Ábyrgð	á	vörulýsingum	og	merkingum
•	Þátttaka	í	vöruþróun
•	Samskipti	við	hagsmuna-	og	lögaðila
•	Önnur	tengd	verkefni

Ísam auglýsir lausa stöðu gæðastjóra ORA. Leitað er að einstaklingi með þekkingu á 
gæðamálum í krefjandi umhverfi. Reynsla af sambærilegu starfi er kostur.

Intellecta Síðumúla 5, 108 Reykjavík

Össur is looking for an ambitious individual to join our team as a Global Product Manager. 

The Global Product Manager has the overall responsibility for strategically managing an 

assigned product line with the aim of growing profitable market share. The Global Product 

Manger works closely with other departments across the globe to identify needs and new 

product opportunities in the prosthetic market segment.

RESPONSIBILITIES: 

• Strategically manage a product portfolio

• Identify and implement new business opportunities related to the assigned product line

• Develop product positioning and manage the product lifecycle

• Successfully launch new products to the market in collaboration with other 

departments

• Create and drive global marketing strategy in cooperation with global business units

QUALIFICATIONS:

• Master’s level education in engineering or business

• Minimum 5 years’ experience in marketing and/or business development

• Ability to effectively manage global projects and teams across functions

• International experience 

• Strong communication skills

• Highly proficient in spoken and written English

Össur is looking for an ambitious person to join the Design Center team as a Packaging 

Specialist. The Packaging Specialist has the overall responsibility of managing the current 

corporate portfolio of packaging, along with new structural design and implementation. 

The Packaging Specialist will work closely with other departments through new design 

projects, and will be responsible for communication with manufacturing vendors and 

partners globally.

RESPONSIBILITIES: 

• Become a dynamic member of the Össur Design Center team

• Strategically manage the packaging portfolio on global level

• Structural design of packaging, materials and optimization from a logistical and 

cost perspective

• Participate in R&D project teams, focusing on packaging

• Manage partnership with vendors

• Maintain comprehensive quality systems/controls in order to ensure that R&D 

functions are operating in full compliance with current policies for the environment, 

and other standard operating procedures

• Provide guidance on best practice in packaging design and manufacturing

QUALIFICATIONS:

• BA or BS in Engineering or Industrial Design

• Experience in structural packaging design

• Minimum of 5 years’ professional experience

• Ability to effectively manage global projects and teams

• International experience 

• Strong communication skills

• Highly proficient in spoken and written English

GLOBAL PRODUCT MANAGERPACKAGING SPECIALIST

Össur is a leading global provider of non-invasive orthopaedics with 2800 employees in over 18 countries worldwide.

The core values of the company are Honesty – Frugality – Courage.
WWW.OSSUR.COM

Application period until October 24th 2016. 

Please apply on our website:  

ossur.is/mannaudur under the appropriate position.

For further information contact Human Resources tel. 515 1300



Sérfræðingur á burðarneti
Við leitum að ábyrgðarfullum og metnaðargjörnum starfsmanni til 
starfa við gagnaflutningsnet Vodafone. 
Starfið felur í sér hönnun, uppsetningu og rekstur á flutningskerfum í 
rekstri hjá Vodafone, auk víðtæks ljósleiðaranets.

Menntunar- og hæfniskröfur:
  –   Háskólamenntun í verk- eða tæknifræði nauðsyn
  –   Reynsla af rekstri rásaskiptra og/eða IP fjarskiptakerfa mikill kostur
  –   Samskiptahæfileikar og geta til að halda mörgum boltum á lofti í einu

Umsóknarfrestur er til og með 23. október nk.
Nánari upplýsingar er að finna á vodafone.is/storf

Vodafone
Við tengjum þig
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Yfir 150 manns starfa 
hjá HEKLU hf. en félagið 
er leiðandi fyrirtæki í 
innflutningi, sölu og 
þjónustu við nýjar og 
notaðar bifreiðar.
 
Félagið er með umboð 
fyrir Volkswagen, Audi, 
Skoda og Mitsubishi 
og annast þjónustu við 
þessar tegundir.
 
Höfuðstöðvar HEKLU eru 
við Laugaveg 170-174 í 
Reykjavík.

Við hjá HEKLU leitum að kraftmiklum og hæfileikaríkum einstaklingum til starfa.

Umsóknarfrestur er til og með 22. október. Umsækjendur eru vinsamlegast 
beðnir að sækja um störf á heimasíðu HEKLU, www.hekla.is.

Nánari upplýsingar um störfin veitir Sigríður Dröfn Ámundadóttir starfsmannastjóri  
í síma 590 5655 eða sigridur@hekla.is.

Slástu í Hekluhópinn

  Gæðaúttekt bíla
Starfssvið

• Gæðaprófun bíla að lokinni viðgerð. 
 
Hæfniskröfur

• Bifvélavirki eða sambærileg menntun 
eða reynsla.

• Nákvæmni og öguð vinnubrögð.

  Forgreining
Starfssvið

• Forgreining fyrir verkstæði.
• Frummat á þörf og umfangi við- 

gerðar, undirbúningur verks og  
mat á varahlutaþörf. 

 
Hæfniskröfur

• Bifvélavirki. 

     Rauðagerði 25 · 108 Reykjavík · Sími 440 1800 · www.kaelitaekni.is

Söluráðgjafi 
Kælitækni óskar eftir að 
ráða öfl ugan söluráðgjafa 
Um er að ræða sölu á ýmsum kælum & 
frystum inn á verslana- og veitingamarkaðinn 
s.s. kæli- & frystiskápa, hillukæla, blandara
kæli- & frystiklefa ofl .

Hæfniskröfur:
• Reynsla af sölustörfum
• Sjálfstæð vinnubrögð
• Enskukunnátta
• Samskiptahæfni
• Frumkvæði
• Markaðshugsun

 

Skrifl egar umsóknir óskast sendar á 
cooltech@cooltech.is fyrir 22. október. 

Laust starf stuðningsaðila á yngsta stigi  
fyrir skólaárið 2016-2017.

 
Skólinn er sjálfstætt starfandi almennur 

grunnskóli sem starfar eftir aðferðafræði 
Waldorfskólastefnunnar.

 Nánari upplýsingar á solstafir@waldorf.is

Waldorfskólinn
Sólstafir auglýsir

Sérfræðingur á sviði 
matvælafræði

BioPol ehf., Sjávarlíftæknisetur á Skagaströnd í samstarfi 
við Háskólann á Akureyri óskar eftir að ráða sérfræðing 
á sviði matvælafræði eða einstakling með sambærilega 
menntun. Umsækjanda er ætlað að styðja frumkvöðlastarf 
í matvælavinnslu sem sett verður upp í tengslum við 
rannsóknastofu BioPol ehf, sjá um samskipti við opinbera 
leyfisveitendur og taka þátt í þróunarverkefnum fyrirtækis-
ins. Starfstöð viðkomandi verður á Skagaströnd.

Hæfniskröfur:
• Háskólagráða í fyrrgreindum fræðigreinum. 
• Reynsla af þróunarstarfi í matvælavinnslu er kostur.
• Sjálfstæð og skipuleg vinnubrögð.

Umsóknarfrestur er til og með 25. október nk. 

Umsóknir með ýtarlegum  upplýsingum um menntun, 
starfsreynslu og meðmælendur berist BioPol ehf., 
Einbúastíg 2, 545 Skagaströnd. 

Nánari upplýsingar veitir:
Halldór G. Ólafsson halldor@biopol.is framkvæmdastjóri
í síma 452-2977 eða 896-7977

Nýherji er samstæða fyrirtækja í upplýsingatækni. Hjá móður félaginu starfa 270 manns en hjá samstæðunni um 540 á 
Íslandi, í Svíþjóð og í Kanada.  Dótturfélög Nýherja eru TM Software, Tempo og Applicon. Félagið er skráð í Kauphöll Íslands.

BORGARTÚNI 37 
SÍMI 569 7700 

WWW.NYHERJI.IS

Sækja skal um störfin á vef Nýherja, nyherji.is/atvinna.
Umsóknarfrestur er til og með 24. október 2016. 
Allar umsóknir og fyrirspurnir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál og þeim svarað. 
Nánari upplýsingar veitir Elva Tryggvadóttir, sérfræðingur á mannauðssviði, elva.tryggvadottir@nyherji.is.

Tæknimaður í sjálfsafgreiðslulausnum
Við leitum að tæknimanni sem er jafnvígur  
á skrúfjárn og lyklaborð til að setja upp, 
þjónusta og þróa sjálfsafgreiðslulausnir.

Helstu verkefni:
>> Þjónusta við hraðbanka, verslunarkerfi  

og sjálfsafgreiðslulausnir
>> Uppsetning á vélbúnaði og hugbúnaði
>> Utanumhald um útgáfur hugbúnaðar og rekla
>> Virkniprófanir og aðkoma að hugbúnaðarþróun
>> Viðhald og útskipti á búnaði
>> Kennsla og þjónusta við notendur

Vegna aukinna verkefna í hugbúnaði og sérlausnum leitum við að 
öflugum liðsmönnum með brennandi áhuga á tækni og nýsköpun, 
góða samskiptahæfni og ríka þjónustulund.

Ráðg jafi í þjónustuferlum
Við leitum að ráðgjafa til að aðstoða 
viðskiptavini við uppbyggingu þjónustuferla  
og hugbúnaðarþróunar, einkum í JIRA  
beiðna- og verkefnakerfinu.

Helstu verkefni:
>> Ráðgjöf við uppsetningu, stillingar og verkferla í JIRA  

og tengdum kerfum
>> Ráðgjöf varðandi viðskipta- og þjónustuferla
>> Aðkoma að þróun, viðbótum og sérsmíði fyrir 

viðskiptavini
>> Kennsla og þjálfun

Hæfniskröfur:
>> Þekking á JIRA eða sambærilegum kerfum æskileg
>> Reynsla af ráðgjöf varðandi viðskipta-  

og þjónustuferla æskileg
>> Þekking á ITIL ferlum kostur
>> Háskólamenntun sem nýtist í starfi

Hæfniskröfur:
>> Reynsla af upplýsingatækniþjónustu æskileg
>> Þekking á tölvum og uppsetningu vélbúnaðar
>> Þekking á uppbyggingu bankaumhverfis æskileg
>> Tækni- eða háskólamenntun sem nýtist í starfi

NÝ TÆKNIFÆRI 
HJÁ NÝHERJA



DEILDARSTJÓRI 
Við hjá Vinakoti leitum eftir öflugum DEILDARSTJÓRA til að sjá 
um daglegan rekstur búsetuúrræðis. 

Við rekum skammtíma- og langtíma búsetu fyrir börn og ungmenni 
með fjölþættan vanda. Í starfi okkar höfum við að leiðarljósi að 
skapa börnunum og ungmennunum öruggt og heimilislegt um-
hverfi. Lesa má meiri um okkur á www.vinakot.is  

Helstu verkefni og ábyrgð
• Að sjá um daglegan rekstur og skipulag búsetuúrræðis 
 samskvæmt starfslýsingu deildastjóra, þ.m.t.:
• Stjórnun, skipulagning og mat á starfi búsetuúrræðisins
• Gera einstaklingsáætlanir í samvinnu við þroskaþjálfa, eða 
 sambærilegan fagaðila, og fylgja eftir að unnið sé í samræmi 
 við þær
• Sjá um almennt starfsmannahald

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af stjórnun og starfsmannahaldi 
• Góð skipulagshæfni og sjálfstæð vinnubrögð
• Áhugi og metnaður fyrir að starfa með unglingum með 
 fjölþættan vanda
• Þekking á einhverfu og/eða fjölþættum vanda 
• Sveigjanleika og færni í mannlegum samskiptum
• Hreint sakavottorð í samræmi við lög
• 25 ára eða eldri

Aðrir þættir eru máli skipta
• Hæfni til að takast á við óvæntar aðstæður
• Frumkvæði, jákvæðni og áhugasemi í starfi

Bæði kynin eru hvött til að sækja um starfið.  
Starfshlutfall er 100% og ráðið er til framtíðar. 

Umsóknarfrestur er til 18. október og þarf viðkomandi að geta 
hafið störf sem fyrst. 

Nánari upplýsingar veitir John Bond, deildarstjóri, á jb@vinakot.is 
og Sóley Kristjánsdóttir, mannauðsstjóri, á soley@vinakot.is 

Umsókn ásamt ferilskrá skal senda á starf@vinakot.is merkt 
“DEILDARSTJÓRI”

Fagmennska, umhyggja og traust eru gildin sem við vinnum eftir

LAUNASÉRFRÆÐINGUR
Marel leitar að reyndum og mjög talnaglöggum einstaklingi til starfa á 
launasviði. Starfið felst meðal annars í úrvinnslu, launagreiningum og 
upplýsingagjöf til starfsmanna. Starfið heyrir undir mannauðsstjóra. 

Marel er alþjóðlegt hátæknifyrirtæki með hátt í 4700 starfsmenn, þar 
af 550 á Íslandi. Fyrirtækið er brautryðjandi á heimsvísu í þróun og 
framleiðslu tækja og hugbúnaðar fyrir matvælaiðnað. Við leggjum ríka 
áherslu á nýsköpun og framþróun í öllu okkar starfi. Þess vegna viljum 
við ráða til okkur öflugar konur og karla sem hafa áhuga á að mæta 
nýjum og spennandi áskorunum á hverjum degi. Starfsumhverfið er 
fjölskylduvænt, vinnutíminn er sveigjanlegur, félagslífið gott, lögð 
er áhersla á heilsueflingu starfsfólks m.a. með góðu mötuneyti og 
framúrskarandi íþróttaaðstöðu.

Starfssvið:
• Vinnsla launabókhalds, þ.m.t. útreikningur, skil og frágangur launatengdra gjalda,

útreikningur á fjarvistum og orlofi skv. kjarasamningum.
• Greiningarvinna, samantektir og úrvinnsla á sviði kjaramála.
• Undirbúningur, úrvinnsla og kynningar á launakönnunum.
• Upplýsingagjöf og samskipti við starfsmenn, lífeyrissjóði,  stéttarfélög og

starfsstöðvar Marel erlendis.
• Þátttaka í sérverkefnum t.d. starfaflokkun, eftirfylgni launastefnu o.fl.

Umsóknarfrestur er til og með 31. október 2016. Einungis er tekið við umsóknum á heimasíðu 
Marel, marel.is/störf.  Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigríður Þrúður Stefánsdóttir, 
mannauðsstjóri í síma 563 8000 eða með tölvupósti á sigridur.stefansdottir@marel.com. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Mjög góð þekking og reynsla af launavinnslu er nauðsynleg.
• Þekking og reynsla af launakerfum, launakönnunum, launastefnum, kjarasamningum og 

vinnurétti.
• Brennandi áhugi á tölum, greiningarvinnu og úrvinnslu gagna og mjög góð færni í Excel.
• Þekking og reynsla í Dynamics Axapta, SAP og Workday er kostur.
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
• Góð enskukunnátta bæði í tali og ritun.
• Mjög góð hæfni í mannlegum samskiptum, jákvæðni , drifkraftur og frumkvæði. 

FELST FRAMTÍÐ 
ÞÍN Í AÐ VINNA 
MEÐ OKKUR?

Innlifun ehf, sem sérhæfir sig í sölu á vönduðum og fjölbreyttum þýskum eldhúsinnréttingum frá Alno, Wellman og Impuls,  
óskar eftir innanhússarkitekt til starfa til að anna aukinni eftirspurn eftir innréttingum.

Hjá Innlifun er mikil áhersla lögð á góða, faglega og vandaða þjónustu við áhugasama kaupendur. Mikill metnaður er lagður í 
ráðgjöf, hönnun og útfærslu á innréttingum með persónulegri þjónustu. Reynsla af teikniforritum er æskileg en ekki nauðsynleg. 

Vinnutími frá 11-18 virka daga og 11-16 annan hvern laugardag.

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á gudrun@innlifun.is eigi síðar en sunnudaginn 23. október.

Öllum umsóknum verður svarað og farið með upplýsingar sem trúnaðarmál.

Suðurlandsbraut 26 • Sími: 587 2700

Opið 11-18 virka daga og 11-16 laugardaga • www.alno.is

Innanhússarkitekt 
VERKFRÆÐISTOFA

S. SAGA ehf
S. Saga ehf er  verkfræðistofa í Kópavogi sem sérhæfir sig í burðar-
virkishönnun og ráðgjöf. Erum með verkefni á Íslandi og Noregi  og 
vegna aukinna umsvifa leitum við starfsfólks í eftirtalin störf

Óskum við eftir að ráða byggingartækni- eða verk-
fræðing í fullt starf. Um framtíðarstarf er að ræða.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Bs í tækni- eða verkfræði skilyrði
• Frumkvæði og faglegur metnaður
• Góð samskiptahæfni
• Tölvukunnátta

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:
• Almenn hönnun burðavirkis fyrir mannvirki.

Óskum einnig eftir að ráða tækniteiknara í fullt starf.  
Um framtíðarstarf er að ræða.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun í tækniteiknun skilyrði
• Kunnátta í Revit og AutoCad
• Frumkvæði og faglegur metnaður
• Góð samskiptahæfni

Helstu verkefni:
• Teiknun burðavirkis
• Teiknun lagna
• Magntaka

Frekari upplýsingar veitir Vignir Jónsson í síma 859 50 90
Áhugasamir sendi umsókn á vignir@ssaga.is

Umsóknarfrestur er til 31. október.
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Vilt þú vera?

Þjónustustjóri 
hjá AÞ–Þrif

vinna.is

Sæktu um starfið á

vinna.is/storf/
thjonustustjori

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

Athugið að áhugasamir eru hvattir til að 
sækja um sem fyrst þar sem umsóknir 
verða metnar jafnóðum. 
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Umsóknarfrestur

23. október 

AÞ-Þrif óskar eftir að ráða öflugan 
þjónustustjóra með framúrskarandi 
samskiptahæfni. Um er að ræða krefjandi 
starf í fjölþjóðlegu umhverfi. Þjónustustjóri 
leiðir hóp starfsfólks og er m.a. ábyrgur 
fyrir þjálfun, frammistöðu hópsins og 
samskiptum við viðskiptavini. 

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

ÞJÓNUSTULIÐI 
RÆSTING
í Menntaskólanum í Kópavogi

Menntaskólinn í Kópavogi óskar eftir að ráða 
þjónustuliða til ræstinga og umsjónar með  
umgengni í skólanum á dagvinnutíma.  
Möguleiki á hlutastörfum.

Laun eru skv. sérstökum samningi Eflingar og 
fjármálaráðuneytis. 

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

Skólameistari

Stoð hf. stoðtækjasmíði óskar eftir  
að ráða starfsmann á verkstæði

Verkefni:
• Stoðtækjasmíði og önnur verkefni við framleiðslu 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun og reynsla á sviði stoðtækjasmíði er kostur
• Reynsla í meðferð koltrefja og plastefna er æskileg
• Skipulögð, öguð og metnaðarfull vinnubrögð 
• Hæfni í mannlegum samskiptum og til að starfa í hóp 
• Reynsla af Navision og almenn tölvukunnátta er kostur

UM ER AÐ RÆÐA STARF MEÐ MIKLA MÖGULEIKA Á 
STARFSÞRÓUN Í FRAMTÍÐINNI.

Hjá Stoð starfar nú 27 manna samhentur hópur í gefandi 
starfsumhverfi.

Stoð hf. stoðtækjafyrirtæki framleiðir og flytur inn og stoð- og 
hjálpartæki, www.stod.is. 

Umsjón með ráðningu: Elías Gunnarsson, framkvæmdastjóri 
sími 565-2885 / 896-0916.

Umsóknafrestur til: 20. Október 2016

Stoð hf. • Trönuhrauni 8 • 220 Hafnarfirði

Starfsmaður óskast í viðhald  
tækja og fasteigna.

Aðföng leitar að úrræðagóðum viðgerðamanni til að 
sinna viðhaldi og viðgerðum á vöruhúsi og tækjako-
sti Aðfanga. Viðkomandi þarf að geta sinnt smærri 
viðgerðum á lyfturum og húsnæði og haft umsjón með 
verktökum við stærri viðgerðir. 
Hæfniskröfur:
•	 Menntun	og	reynsla	sem	nýtist	í	starfi	
•	 	Lyftararéttindi	kostur
•	 Sjálfstæð	og	vönduð	vinnubrögð
•	 Jákvætt	viðhorf	og	lipurð	í	samskiptum

Hægt	er	að	sækja	um	starfið	á	heimasíðu	okkar,	
www.adfong.is. Óskað er eftir að ferilskrá fylgi  
með umsókn. 

Húsasmíði 

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

Nánari upplýsingar í netpósti sigvilli@simnet.is

Trésmiðir/Nemar 
óskast

 

HELSTU VERKEFNI:
• Afgreiðsla, þjónusta og upplýsingagjöf 
• Skjalavarsla
• Undirbúningur fyrir viðburði og fundi
• Vinna við kennsluskrá
• Undirbúningur fyrir brautskráningu

HELSTU MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR:
• Háskólapróf sem nýtist starfi er æskilegt
• Góð tölvukunnátta er nauðsynleg
• Gott vald á upplýsingatækni og hæfni til

að tileinka sér nýjungar á því sviði
• Góð færni í íslensku og ensku, bæði ræðu og riti 
• Hæfni í mannlegum samskiptum og rík þjónustulund

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. 
Umsóknafrestur er til og með 25. október nk.
Nánari upplýsingar veitir Ingiríður Þórisdóttir, deildarstjóri Sálfræðideildar
í síma 525 5269 eða með tölvupósti í netfangið ingirid@hi.is.

Sálfræðideild er ein sex deilda á Heilbrigðisvísindasviði Háskóla 
Íslands. Við Sálfræðideild er bæði boðið upp á grunn- og  
framhaldsnám. Við deildina starfa 16 fastráðnir kennarar
og fjöldi stundakennara. Nemendur eru 572.

VERKEFNASTJÓRI Á SKRIFSTOFU 
SÁLFRÆÐIDEILDAR 
Auglýst er laust til umsóknar 75% starf verkefnastjóra á skrifstofu Sálfræðideildar Háskóla 
Íslands. Leitað er að þjónustulunduðum, liprum og jákvæðum einstaklingi sem hefur áhuga 
á fjölbreyttum verkefnum. 

Er verið að leita að þér?
RÁÐUM EHF • Vegmúla 2, 108 Reykjavík • Sími 519 6770 • radum@radum.is



Staða sérfræðings í hafeðlisfræði

Hafrannsóknastofnun óskar eftir að ráða til starfa sérfræðing til starfa á sviði hafeðlisfræði.   
Um fullt starf er að ræða og heyrir staðan heyrir undir sviðstjóra umhverfis. 

Helstu verkefni

• Þátttaka í rannsóknarverkefnum

• Vinna með straum- eða haflíkön

• Gagnasöfnun á sjó

• Úrvinnsla gagna og birting niðurstaðna

• Vinna með öðrum rannsóknasviðum stofnunarinnar

Menntunar- og hæfniskröfur
Umsækjendur þurfa að hafa lokið doktors- eða meistaraprófi í hafeðlisfræði,  
hafa reynslu af rannsóknum og birtingu niðurstaðna.

Æskilegt er að umsækjandi hafi þekkingu á straum- eða haflíkönum og reynslu af 
notkun þeirra. 

Í umsókn skulu vera upplýsingar um menntun (afrit af prófskírteinum) og fyrri störf, 
ásamt nöfnum tveggja meðmælenda sem leita má til varðandi frekari upplýsingar.

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags.

Umsóknarfrestur er til og með 31. október 2016. 

Umsókn óskast send á netfangið umsokn@hafogvatn.is merkt sérfræðingur í hafeðlisfræði eða á skrifstofu Hafrannsóknastofnunar, Skúlagötu 4, 101 Reykjavík.   
Henni skal fylgja ítarleg starfsferilskrá. Konur, jafnt sem karlar, eru hvattar til að sækja um starfið.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Kristín Helgadóttir mannauðsstjóri, kristin.helgadottir@hafogvatn.is og Héðinn Valdimarsson sviðstjóri,  
hedinn.valdimarsson@hafogvatn.is 

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

Hafrannsóknastofnun, rannsókna- og ráðgjafarstofnun hafs og vatna er stærsta rannsóknastofnun landsins á sviði haf- og vatnarannsókna og gegnir auk þess ráðgjafarhlutverki 
varðandi skynsamlega nýtingu og verndun auðlinda hafs og vatna. Mikill hluti starfseminnar tengist alþjóðlegu samstarfi við erlendar hafrannsóknastofnanir og háskóla. Stofnunin 
rekur auk aðalstöðva í Reykjavík starfsstöðvar vítt og breytt um landið, tilraunaeldisstöð, tvö rannsóknaskip og hefur að jafnaði um 160 starfsmenn í þjónustu sinni.

ORKA NÁTTÚRUNNAR 
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is

Umsóknarfrestur:

Til og með 28. október 2016

Farið verður með allar

umsóknir sem trúnaðarmál.

Starfssvið:

• Ábyrgð á undirbúningi og framkvæmd jarðhitaborana 

• Sérfræðieftirlit á verkstað meðan á borun stendur

• Umsjón með öfl un aðfanga til borunar á vinnslu- og 

 niðurdælingarholum

• Eftirfylgd með öryggis- og umhverfi skröfum ON 

• Aðkoma að framþróun verklags við verkefnisstjórnun og

  sérfræðieftirlit

Hæfniskröfur:

• Reynsla af jarðhitaborunum er nauðsynleg

• Reynsla af verkefnastjórnun æskileg

• Góð hæfni í mannlegum samskiptum

• Yfi rsýn og skipulagsfærni

• Frumkvæði og drifkraftur

• Gott vald á íslensku og ensku, bæði í ræðu og riti

Orka náttúrunnar óskar eftir að ráða öfl ugan verkefnisstjóra til að stýra og hafa eftirlit með þeim jarðhitaborunum sem framundan eru á 

Hengilssvæðinu. Við leitum að sannkölluðum orkubolta: Reynslumikilli og jákvæðri manneskju til að takast á við fjölbreyttar og krefjandi 

áskoranir. 

Orka náttúrunnar framleiðir 
og selur rafmagn til allra 

landsmanna á samkeppnishæfu 
verði. Við viljum nýta auðlindir 

af ábyrgð og nærgætni og bæta 
lífsgæðin í nútíð og framtíð.

VERKEFNISSTJÓRI JARÐHITABORANA

Umsóknum skal skilað á ráðningarvef ON, starf.on.is. Nánari upplýsingar veitir Ásdís Eir Símonardóttir, mannauðssérfræðingur 

- starf@on.is. 

Við hvetjum jafnt konur og karla til að sækja um starfi ð.

- komdu og fi nndu kraftinn með okkur



 
RST Net ehf leitar að metnaðarfullum véliðnaðar-
mönnum og rafiðnaðarmönnum til starfa sem fyrst við 
uppsetningu, þjónustu og viðgerðir á vél- og rafbúnaði.  
Góð fagmennska, samskiptahæfni og sjálfstæði í 
vinnubrögðum nauðsynleg.  Kostur ef viðkomandi hefur 
reynslu af störfum í raforku- eða iðnaðarumhverfi. 

Áhugasamir sæki um á www.rst.is undir 
Starfsumsóknir eða með því að senda umsókn ásamt 
ferilsskrá á netfangið kt@rst.is 

     Rauðagerði 25 · 108 Reykjavík · Sími 440 1800 · www.kaelitaekni.is

Söluráðgjafi 
Kælitækni óskar eftir að 
ráða öfl ugan söluráðgjafa 
Um er að ræða sölu á ýmsum kælum & 
frystum inn á verslana- og veitingamarkaðinn 
s.s. kæli- & frystiskápa, hillukæla, blandara
kæli- & frystiklefa ofl .

Hæfniskröfur:
• Reynsla af sölustörfum
• Sjálfstæð vinnubrögð
• Enskukunnátta
• Samskiptahæfni
• Frumkvæði
• Markaðshugsun

 

Skrifl egar umsóknir óskast sendar á 
cooltech@cooltech.is fyrir 22. október. 

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.

VILTU VERA MEÐ 
OKKUR Í LIÐI?

HLUTVERK OG ÁBYRGÐ:

•	 Vinna	við	framleiðsluvélar	í	 	
framleiðslusal	Ölgerðarinnar

•	 Sti l la	og	stýra	vélbúnaði	þannig	
að	framleiðsla	á	hágæðavörum	 	
sé	tryggð

•	 Ná	hámarks	afköstum	fyrir	hverja	
framleiðslulotu	með	hagkvæmni	
og	góða	nýtingu	að	leiðarl jósi

HÆFNISKRÖFUR:

•	 Fagmaður	sem	hefur	metnað	 	
ti l	að	gera	betur	í	dag	en	í	 	
gær	-	skilyrði

•	 Eljusemi	og	jákvæðni	-	skilyrði

•	 Nám	og/eða	reynsla	af	vélvirkjun,	
bifvélavirkjun,	vélstjórn,	mjólkur-
fræðingur	eða	sambærilegt	 	
–	kostur	en	ekki	skilyrði.

Við leitum að einstaklingi með góðan tæknilegan  
skilning og hæfni til að starfa við framleiðsluvélar  
í tæknilega flóknu umhverfi.

Um	er	að	ræða	vaktavinnu	í	fullu	starfshlutfall i .

Umsóknarfrestur er til og með 30. október nk.  
Sótt	er	um	á	heimasíðu	Ölgerðarinnar:	umsokn.olgerdin.is

www.hagvangur.is
Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi

Fellaskóli auglýsir tvö störf laus til umsóknar

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.

Fellaskóli er heildstæður grunnskóli í Reykjavík með um 320 nemendur. Í Fellaskóla er litið svo á að menningarlegur fjölbreytileiki 
auðgi skólastarfið og lögð er áhersla á að virðing sé borin fyrir uppruna og menningu einstaklinga. 
Við leitum að góðum liðsmönnum sem eru tilbúnir til að vinna í samheldnum og öflugum starfsmannahópi að þróun skólastarfs þar 
sem allir eru á heimavelli. 

Umsóknarfrestur um bæði störfin er til 31. október 2016. 

Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélaga. 
Nánari upplýsingar um störfin veitir Sigurlaug Hrund Svavarsdóttir, skólastjóri, í síma 4117530 eða með því að senda fyrirspurn á 
netfangið sigurlaug.hrund.svavarsdottir@rvkskolar.is 

Grunnskólakennari í 100% starf 
Helstu verkefni og ábyrgð
• Annast kennslu nemenda með annað móðurmál en íslensku 
• Vinna að þróun skólastarfs með stjórnendum og samstarfsfólki
• Stuðla að velferð nemenda í samstarfi við foreldra og 
 annað fagfólk
• Að vinna í teymi með öðru starfsfólki

Hæfniskröfur
• Leyfi til að nota starfsheitið grunnskólakennari
• Áhugi á að starfa með börnum
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
• Faglegur metnaður
• Áhugi á að starfa í skapandi og metnaðarfullu umhverfi
• slenskukunnátta

Umsjónarmaður skóla í 100% starf 
Helstu verkefni og ábyrgð
• Umsjón með fasteignum og búnaði skólans 
• Hefur eftirlit með ræstingum og sér um innkaup 
• Er næsti yfirmaður skólaliða
• Er tengiliður við iðnaðarmenn og aðra sem koma  
 að framkvæmdum við skólann
• Er tengiliður við leigutaka 

Hæfniskröfur
• Menntun og/eða reynsla sem nýtist í starfi
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og þjónustulund
• Sjálfstæði í vinnubrögðum
• Iðnmenntun æskileg

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

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

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

Umsóknarfrestur er til og með 27. október 2016.

Starfsmaður í gestamóttöku 



Flügger ehf. óskar eftir verktaka með eigin bifreið 
til að sjá um útkeyrslu á vörum fyrirtækisins.

Um er að ræða akstur á höfuðborgarsvæðinu, 
til eigin verslana, akstur á flutningastöðvar og 
útkeyrslu til viðskiptavina.

Að auki önnur tilfallandi verkefni. Fastur vinnutími 
er 8 klst. á dag eða eftir samkomulagi.

Ert þú snar
í snúningum?

Áhugasamir hafi samband við
Halldór Snorrason í síma 567 4438
eða hasn@flugger.com.

Auglýst er eftir skipulags- og byggingafulltrúa Eyja-
fjarðar til starfa fyrir Eyjafjarðarsveit, Grýtubakkahrepp, 
Hörgársveit og Svalbarðsstrandarhrepp. Íbúafjöldi samtals 
í þessum sveitarfélögum er um 2.400. Starfsstöð verður á 
skrifstofu Eyjafjarðarsveitar í Hrafnagilshverfi, sem er um  
15 mínútna akstur frá Akureyri.

Staða skipulags- og byggingarfulltrúa Eyjafjarðar er ný. Við 
leitum að öflugum og hæfum einstaklingi sem hefur metnað 
og áhuga á að byggja upp og þróa starfið í samstarfi við 
sveitarfélögin og vilja til að vaxa faglega með því.

Skipulags- og byggingarfulltrúi fer með framkvæmd skipu-
lags- og byggingarmála samkvæmt lögum og sinnir verk-
efnum í samstarfi við sveitarstjórnir og nefndir sveitarfélag-
anna fjögurra. Þannig tekur fulltrúinn á móti skipulags- og 
byggingaerindum, undirbýr og situr fundi byggingarnefndar 
og skipulagsnefnda sveitarfélaganna, sinnir úttektum og 
vettvangsathugunum, gefur út framkvæmdaleyfi og sinnir 
öðrum verkefnum sem eftir eðli falla undir verksvið hans. 

Skipulags- og byggingarfulltrúi vinnur náið með sveitar-
stjórum.
Við mat á umsóknum er horft til menntunar og reynslu. 

Umsækjendur skulu fullnægja menntunar- og hæfniskröfum 
skipulagslaga nr. 123/2010 og mannvirkjalaga nr. 160/2010. 
Áreiðanleiki umsækjanda og gott orðspor í mannlegum 
samskiptum er skilyrði.

Til greina kemur að sótt verði um tímabundna undanþágu 
frá hæfisskilyrðum gr. 2.5. í skipulagsreglugerð nr. 90/2013 
að öðrum skilyrðum uppfylltum, hafi enginn umsækjenda 
fullgild réttindi til að verða skipulagsfulltrúi þegar ráðið 
verður í starfið.

Sveitarfélögin sem að skipulags og byggingarfulltrúa
embættinu standa eru hvert um sig sjálfstæð skipulagsheild. 
Verkefni embættisins markast af fjölbreyttri samfélags
gerð sveitarfélaganna þar sem m.a. eru þéttbýliskjarnar, 
eitt öflugasta landbúnaðarsvæði landsins, iðnaður og 
ferða þjónusta, auk traustra innviða í sveitarfélögunum. 
Fyrirhugað er að embættið hafi fasta starfsstöð á nýlega 
endurnýjaðri skrifstofu Eyjafjarðarsveitar í Hrafnagilshverfi. 

Umsóknir ásamt fylgigögnum og öðrum upplýsingum er 
tilgreini m.a.meðmælendur skal senda á netfangið  
olafur@esveit.is. Nánari upplýsingar um starfið veitir  
Ólafur Rúnar Ólafsson í síma 463 0600.  
Umsóknarfrestur er til 1. nóvember 2016.

Skipulags- og byggingarfulltrúi í Eyjafirði

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.

LANDSPÍTALI ... ÞÚ SKIPTIR MÁLI!

Við leitum eftir faglegum, jákvæðum og lífsglöðum sjúkraliða sem hefur 
áhuga á að hjúkra öldruðum.  Á bráðaöldrunarlækningadeild fer fram 
greining og meðferð bráðra sjúkdóma hjá öldruðum. 

Deildin er bráðadeild með 22 rúm  og þar starfa um 50 manns í þver
faglegu teymi. Lögð er áhersla á góð samskipti við sjúklinga, fjölskyldur 
þeirra og samstarfsfólk á deild.

SJÚKRALIÐI

Bráðaöldrunarlækningadeild B-4

Starf yfirlæknis háls, nef og eyrnalækninga á skurðlækningasviði er 
laust til umsóknar. 

Starfið er leiðtogahlutverk sem felur í sér faglega ábyrgð, starfs manna
ábyrgð og rekstrarábyrgð á sviði háls, nef og eyrnalækninga, auk þess 
sem yfirlæknir HNE gegnir mikilvægu hlutverki í ferliþjónustu og 
þver faglegu samstarfi.

YFIRLÆKNIR

Háls-, nef- og eyrnalækningar

Með tilkomu jáeindaskanna og nýs línuhraðals á Landspítala óskum við 
eftir öflugum og metnaðarfullum rafeindavirkja eða starfsmanni með 
sambærilega menntun í okkar lið á heilbrigðistæknieiningu HUT, 
heilbrigðis og upplýsingatæknideild Landspítala. 

TÆKNIMAÐUR JÁEINDASKANNA 
OG LÍNUHRAÐALS Á HUT

Heilbrigðistækni

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

Við viljum ráða metnaðarfullan tæknimann með hæfni í mannlegum 
samskiptum. Deildin sér um almennan rekstur, viðhald og viðgerðir  
á lækningatækjum spítalans. 

Um 200 manns starfa á HUT, þar af um tuttugu á heilbrigðis tækni
einingunni sem sjá um almennan rekstur, viðhald og viðgerðir á 
lækninga tækjum spítalans.

TÆKNIMAÐUR



Seltjarnarnesbær auglýsir eftir forstöðumanni búsetukjarna fatlaðs fólks. Um er að ræða nýtt starf í mótun sem 
felur einnig í sér þátttöku í skipulagningu og stjórnun þjónustu við fötluð börn og fullorðna í bæjarfélaginu.

Starfshlutfall er 100% og þess er óskað að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Helstu verkefni og ábyrgð:
 • Fagleg og fjárhagsleg umsjón og ábyrgð á starfsemi búsetukjarnans að Sæbraut 2. 
 • Mat á þörf einstaklinga fyrir þjónustu og tilhögun hennar.
 • Þátttaka í þverfaglegri teymisvinnu innan félagsþjónustu bæjarfélagsins.
 • Ráðgjöf til handa starfsfólki bæjarfélagsins og yfirstjórn þess um málefni fatlaðs fólks.

Menntunar- og hæfniskröfur: 
 • Háskólamenntun á sviði þroskaþjálfunar eða önnur háskólamenntun sem nýtist í starfi, s.s. á sviði  
  mennta-, félags- eða heilbrigðisvísinda. Meistaranám æskilegt. 
 • Víðtæk reynsla af störfum með fötluðu fólki og aðstandendum þess. 
 • Þekking og reynsla af stjórnun og starfsmannahaldi.  
 • Rík þjónustulund, frumkvæði og metnaður.
 • Lipurð í mannlegum samskiptum. 
 • Sveigjanleiki, stundvísi og áreiðanleiki.
 • Skipulagsfærni og sjálfstæði í vinnubrögðum.

Í boði er: 

 • Áhugavert starfsumhverfi.

 • Fjölbreytt og lærdómsrík verkefni.

 • Öflugur stuðningur og leiðsögn í starfi.

Laun eru samkvæmt þeim kjarasamningi sem við á og nánara samkomulagi. 

Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar eru karlar jafnt sem konur hvattir til að sækja um starfið. 

Á Seltjarnarnesi búa um 4500 manns. Lögð er áhersla á að tryggja íbúum góða alhliða þjónustu.

Nánari upplýsingar veitir Snorri Aðalsteinsson félagsmálastjóri (snorri@seltjarnarnes.is) í síma 595 9100. 

Sótt er um starfið á vef Seltjarnarnesbæjar, www.seltjarnarnes.is – Störf í boði. 
Umsóknarfrestur er til og með 30. október n.k. 

Umsókn þarf að fylgja náms- og starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein 
fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningi fyrir hæfni í starfið.

Forstöðumaður búsetukjarna fyrir fatlað fólk

seltjarnarnes.is

www.intellecta.is

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

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

•	Rannsóknir	auka	
þekkingu	og	
gera	ákvarðanir	
markvissari

Skrifstofustarf hjá ÍR
Íþróttafélag Reykjavíkur (ÍR) auglýsir eftir  

starfskrafti á skrifstofu félagsins.

Starfssvið:

Símsvörun og upplýsingagjöf um starfsemi félagsins.
Umsjón með innheimtukerfi og ráðgjöf við notendur þess  

hjá félaginu.
Innsetning efnis og frétta á vef ÍR og samfélagsmiðla.

Hæfnikröfur/reynsla/menntun:

Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum og þjónustulund 
á háu stigi.

Reynsla af vinnu við innheimtukerfi og eða  
bókhald er kostur.

Góð hæfni í ritaðri og mæltri íslensku og ensku.
Metnaður til að ná árangri.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Umsóknir berist í tölvupósti á netfangið thrainn@ir.is eða á skrif-
stofu ÍR,

 Skógarseli 12, 109 Reykjavik, merkt ,,skrifstofustarf“.  
Umsóknarfrestur er til og með 19. október n.k.

Nánari upplýsingar:

 Þráinn Hafsteinsson Íþróttastjóri ÍR í síma 863-1700, 587-7080 eða 
með tölvupósti thrainn@ir.is

Laganemi/Lögfræðingur
KM lögmannsstofa óskar eftir að ráða laganema í masters- 
námi eða nýútskrifaðan lögfræðing í 30-50% hlutastarf. 

Æskilegt er að viðkomandi búi yfir frumkvæði, dugnaði, 
stundvísi og hafi gott tak á íslenskri tungu. 

Umsóknir skal senda á netfangið magnus@kml.is 

Leikskólinn Hulduberg í Mosfellsbæ 
auglýsir lausar stöður

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

Auglýst eru laus eftrfarandi störf:

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

í framkvæmd

• Staða matráðs (75% - 100% starf )

 Hæfnikröfur: 
- Þekking á gerð matseðla og samsetningu fæðis fyrir 

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

- Frumkvæðni og skipulagshæfni við innkaup  
og vörustjórnun.

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

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

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

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

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

Leikskólinn Hulduberg í Mosfellsbæ 
auglýsir lausar stöður

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

Auglýst eru laus eftrfarandi störf:

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

í framkvæmd

• Staða matráðs (75% - 100% starf )

 Hæfnikröfur: 
- Þekking á gerð matseðla og samsetningu fæðis fyrir 

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

- Frumkvæðni og skipulagshæfni við innkaup  
og vörustjórnun.

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

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

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

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

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

Laus störf í leikskólanum 
Leirvogstunguskóla

Leikskólakennari og annað starfsfólk óskast til starfa við 
leikskólann Leirvogstunguskóla í Mosfellsbæ.

Leirvogstunguskóli er þriggja deilda nýlegur og famsækinn 
leikskóli með um 70 nemendur á aldrinum 2-6 ára.
Í skólanum er unnið öflugt og skemmtilegt starf þar sem 
kærleikur og gleði ræður ríkjum. Við vinnum eftir k 
ennsluaðferðinni “Leikur að læra” þar sem lögð er áhersla 
á markvissa og faglega kennslu í gegnum hreyfingu og 
skynjun. Mörg spennandi verkefni framundan m.a. erum við 
í Erasmus verkefni.

Fyrir áhugusama sem vilja slást í hópinn og vinna  
skemmtilegt starf í góðum vinnuanda 

 
Hæfniskröfur:
•	 Leikskólakennaramenntun,	önnur	háskólamenntun,		
 reynsla af sambærilegu starfi eða reynsla sem nýtist í  
 starfi með börnum. 
•	 Áhugi	og	metnaður	fyrir	að	vinna	með	börnum.	
•	 Jákvæðni	og	góð	hæfni	í	mannlegum	samskiptum.	
•	 Frumkvæðni	og	sjálfstæðni

Laun eru greidd í samræmi við kjarasamninga sambands 
íslenskra sveitafélaga og viðkomandi stéttarfélaga.

Umsókn ásamt ferilskrá skulu berast á netfangið  
leirvogstunguskoli@mos.is

Nánari upplýsingar veitir Guðrún Björg Pálsdóttir leik-
skólastjóri og Líney Ólafsdóttir aðstoðarleikskólastjóri í 
síma 5868648

LÆKNISSTAÐA Á HEILBRIGÐISSTOFNUN AUSTURLANDS 

LÆKNI vANTAR í HEILSUGÆSLU HSA
Heilbrigðisstofnun Austurlands (HSA) óskar eftir að ráða lækni til starfa 
með aðalstarfsstöð á Heilsugæslustöðinni Djúpavogi og sem jafnframt 
þjóni Breiðdalsvík og Stöðvarfirði. Staðan veitist frá 1. janúar 2017 eða 
eftir nánara samkomulagi. 

Djúpivogur er ein ellefu starfsstöðva á stóru þjónustusvæði HSA, þar  
sem lögð er áhersla á þverfaglega samvinnu lækna og annars fagfólks  
og ekki síður samvinnu á milli starfsstöðva og þar með talið og eftir  
atvikum vissan hreyfanleika milli þeirra líka. Ýmis sérfræðiþjónusta 
er í boði innan þjónustusvæðis HSA og þar er löng reynslu af kennslu 
læknanema, kandídata og sérfræðinema í heimilislækningum. Lögð er 
áhersla á þverfaglega samvinnu lækna með öðru fagfólki, þ.á.m.  
hjúkrunarfræðingum, ljósmæðrum, sjúkraþjálfurum og iðjuþjálfum.

Umsóknarfrestur er til 15. nóvember 2016.  
Kjör fara eftir kjarasamningi fjármálaráðherra og 
Læknafélags Íslands, en áhugasamir eru hvattir til að 
hafa samband til að fá frekari upplýsingar um kjör.   

Umsóknum skal skilað á eyðublöðum sem fást á vef 
Embættis landlæknis; www.landlaeknir.is, til HSA, 
mannauðsstjóra, Lagarási 22, 700 Egilsstöðum.

Umsókn fylgi staðfestar upplýsingar um menntun, 
fyrri störf og starfsleyfi og ef við á um rannsóknir 
og greinarskrif. Viðtöl verða tekin við umsækjendur. 
Öllum umsóknum verður svarað. Tekið er mið af 
jafnréttisstefnu HSA við ráðningar.  Tóbaksnotkun er 
ekki heimil á vinnutíma innan HSA.

Nánari upplýsingar veita: Pétur Heimisson, fram-
kvæmdastjóri lækninga, s. 470-3052 og 860-6830, 
netf. petur@hsa.is, Emil Sigurjónsson, mannauðs- 
stjóri, s. 470-3053 og 895-2488, netf. emils@hsa.is og 
Kristín B. Albertsdóttir forstjóri HSA s. 470-3051 og 
866-8696, netf. kba@hsa.is.  www.hsa.is 

Helstu verkefni og ábyrgð
•	 Almennar lækningar.
•	 Heilsuvernd.
•	 Vaktþjónusta.
•	 Þátttaka í vísindastarfi, gæða- og umbótaverkefnum og  

kennslu er æskileg.
Hæfnikröfur
•	 Íslenskt lækningaleyfi er skilyrði, sérfræðimenntun í heimilis-

lækningum eða eftir atvikum annarri sérgrein er æskileg. 
•	 Sjálfstæði í starfi, skipuleg og öguð vinnubrögð og faglegur  

metnaður.
•	 Vilji til þverfaglegrar samvinnu (teymisvinnu). 
•	 Hæfni í mannlegum samskiptum, áreiðanleiki, jákvæðni og  

sveigjanleiki. 
•	 Íslenskukunnátta og almenn ökuréttindi áskilin.

HSA starfar á þremur fagsviðum; heilsugæslu-, hjúkrunar- og sjúkrasviði. Áhersla er lögð á samvinnu þvert á byggðarlög. Stofnunin þjónar rúmlega 11.000 íbúum frá 
Djúpavogi til Bakkafjarðar, auk ferðamanna sem sækja Austurland heim. Umdæmissjúkrahús Austurlands er í Neskaupstað. Á þjónustusvæði HSA eru auk þess fimm 
heilsugæslustöðvar, en alls eru starfsstöðvarnar ellefu talsins.
HSA vill byggja þjónustu sína á mannvirðingu, þekkingu og þverfaglegri samvinnu.

Ljósm.Djúpavogshreppur/Búlandstindur
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Grafískur hönnuður óskast
Við leitum að grafískum hönnuði til að ganga til liðs við okkur 
hjá CenterHotels. Um er að ræða 100% starfshlutfall í  
fjölbreytilegu og spennandi starfsumhverfi.

Helstu hæfniskröfur:
•	 Menntun og 3 - 5 ára reynsla í grafískri hönnun
•	 Góð færni á Photoshop, Illustrator, InDesign, After 

Effects, Premier Pro og HTML
•	 Gott vald á íslensku og ensku
•	 Sveigjanleiki og frumkvæði í starfi
•	 Hæfleiki að vinna í hópi sem og sjálfstætt
Helstu verkefni:
•	 Hönnun og hugmyndavinna á markaðsefni
•	 Heildaryfirsýn og gæðaeftirlit á markaðsefni
•	 Auglýsingagerð
•	 Umsjón með fréttabréfi og vefsíðu
•	 Prófarkarlestur

Umsóknir ásamt ferilskrá og sýnishorni af verkum óskast 
sendar á marketing@centerhotels.com
Umsóknarfrestur er til 21.október 2016
Upplýsingar um starfið veitir Sigríður Helga í síma 664 0615
CenterHotels er fjölskyldurekin hótelkeðja sem saman- 
stendur af sex fyrsta flokks hótelum, þremur veitingastöðum, 
fundarsölum og SPA í miðborg Reykjavíkur.  Hótelin bjóða til 
samans upp á 478 herbergi og rúma yfir 900 manns á hverrri 
nóttu. CenterHotels leggur áherslu á góða þjónustu og leitar 
því að starfsfólki sem hefur ríka þjónustulund og metnað til  
að standa sig í starfi.

www.centerhotels.com

Óskum eftir bílstjóra og vönum 
vélamönnum, einnig vantar verkamenn 

Mikil vinna framundan. Umsóknir má senda til
arni@jardval.is eða í síma: 848 3537 Árni.

Snyrtivöruheildssala  leitar eftir samviskusömu og  
áreiðanlegu starfsfólki.

Við leitum að sölumanni/bílstjóra í útkeyrslu. Kynningar, 
lagervinna og afgreiðsla eru einnig hluti af þessum störfum.  

Viðkomandi þarf  helst að vera eldri en 25 ára, snyrtilegur með 
ljúfa framkomu, vera nákvæmur og eiga auðvelt með  

mannleg samskipti. 
Vinnutími er að mestu frá 09-17, en er stundum teygjanlegur.  

Umsóknir sendist á sgunnbj@simnet.is

Húsasmíði 

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

Nánari upplýsingar í netpósti sigvilli@simnet.is

Trésmiðir/Nemar 
óskast

Starfsmenn óskast 
Lífdísill ehf. óskar eftir framtíðarstarfs- 
mönnum í fjölbreytt verkefni við fram-

leiðslustörf í tilraunaverksmiðju félagsins á 
urðunarstað SORPU í Álfsnesi. Vélstjóra- eða  
vélvirkjamenntun kostur en ekki nauðsynleg.  
Nánari uppl. í tölvupósti lifdisill@lifdisill.is.

Við auglýsum eftir 
tæknikonu/manni  
í 100% stöðu

Ert þú einstaklingurinn  
sem við leitum að?
– Þú hugsar í lausnum og hefur 

frábæra þjónustulund
– Þú getur haldið ótal boltum  

á lofti í einu
– Þú vinnur skipulega og hefur  

góða yfirsýn 
– Þú átt auðvelt með að tileinka  

þér nýja tækni 
– Þú ert líkamlega sterk/ur og ræður 

við að flytja til húsgögn

Helstu viðfangsefni:
– Undirbúa viðburði í og við húsið
– Sjá um tæknimál á fjölbreyttum 

viðburðum
– Stilla upp búnaði og ganga frá  

eftir viðburði
– Sjá til þess að húsið líti snyrtilega 

út og allt sé í standi
– Hjálpa til við uppsetningu sýninga
– Þjónusta gesti og viðskiptavini 

hússins

Hæfniskröfur: 
Leitað er að einstaklingi sem hefur  
reynslu af því að vinna með viðburði og 
tæknimál þeim tengdum, þ.á.m. ljós,  
hljóð, glærukynningar, kvikmynda
sýningar o.þ.h. Viðkomandi þarf að  
skilja og geta tjáð sig á íslensku og  
ensku. Færni í skandinavísku tungu  máli 
er kostur. Við leitum að sjálfstæðum, 
skipulögðum og ábyrgum einstaklingi 
sem á auðvelt með að vinna undir álagi. 

Vinnutími miðast við alla virka  
daga frá kl. 10.00–18.00. 
Umsjón með ráðningu hefur Þórunn 
Stefánsdóttir, fjármálastjóri, og veitir 
hún upplýsingar um starfið í síma  
551 7030 eða í gegnum netfangið  
thorunnst@nordichouse.is.

Umsóknarfrestur er til og  
með 1. nóvember 2016.  
Umsóknir skulu fylltar út  
á www.norden.org. 

Með umsókninni þarf að fylgja 
starfsferilskrá og stutt kynningarbréf 
þar sem gerð er grein fyrir ástæðu 
umsóknar og hæfni viðkomandi í 
starfið. Umsókn skal vera á dönsku, 
sænsku, norsku eða ensku. 

Um er að ræða nýja stöðu. 
Ráðið er í starfið til fjögurra ára 
með möguleika á framlengingu 
ráðningarsamnings í fjögur ár 
í viðbót skv. reglum Norrænu 
ráðherranefndarinnar. Upplýsingar 
um Norræna húsið má finna  
á www.norraenahusid.is.
Athugið aðeins er tekið á móti 
umsóknum á www.norden.org

Norræna húsið í Reykjavík er norræn 
menningarstofnun með áherslu á 
bókmenntir, tungumál, arkitektúr, 
hönnun, börn og ungmenni og sjálfbæra 
þróun. Markmið hússins eru að koma 
norrænni menningu á framfæri og 
styrkja tengsl við hin Norðurlöndin. 
Norræna húsið er leiðandi afl í íslensku 
menningarlífi og húsið er eitt af 
meistaraverkum Alvars Aalto. 
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Ertu að leita að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

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

Verkefnisstjóri Bjarkahlíðar – Þjónustumiðstöð fyrir brotaþola ofbeldis

Langar þig til að taka þátt í krefjandi og mikilvægu verkefni?
Laus er til umsóknar staða verkefnisstjóra Bjarkahlíðar – þjónustumiðstöðvar fyrir brotaþola ofbeldis. Í Bjarkahlíð, sem 
opnar formlega í byrjun næsta árs, verður veitt samhæfð þjónusta og ráðgjöf fyrir fullorðna einstaklinga sem beittir hafa 
verið ofbeldi. Hlutverk verkefnisstjóra verður að byggja upp og leiða starfsemina en um er að ræða krefjandi og spennandi 
brautryðjendastarf við uppbyggingu þjónustunnar og rekstur Bjarkahlíðar.  Í starfinu reynir á frjóa hugsun og hæfileika til að 
vinna með fjölmörgum aðilum. Verkefnið er tilraunaverkefni til ársloka 2018.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Starfshlutfall verkefnisstjóra er 100%. Gert er ráð fyrir öðru stöðugildi við þjónustumiðstöðina.

Bjarkahlíð – þjónustumiðstöð fyrir þolendur ofbeldis er samstarfsverkefni Reykjavíkurborgar, velferðarráðuneytisins, innanríkis-
ráðuneytisins, Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu, Samtaka um kvennaathvarf, Stígamóta, Drekaslóðar, Mannréttindaskrifstofu 
Íslands og Kvennaráðgjafarinnar.

Upplýsingar um starfið veitir Halldóra Gunnarsdóttir í síma 772 5323 eða í tölvupósti, netfang halldora.gunnarsdottir@reykjavik.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 29. október. Umsækjendur sæki um á vefsíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/laus-storf.

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Mótun og undirbúningur þjónustu og starfsemi  
 Bjarkahlíðar í samráði við verkefnisstjórn.
• Ábyrgð á rekstri og starfsemi  Bjarkahlíðar. 
• Umsjón með upplýsingagjöf og kynningu á starfsemi  
 Bjarkahlíðar. 
• Umsjón með vefsíðu.
• Samskipti við innlenda og erlenda aðila.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á framhaldsstigi sem nýtist í starfi.
• Þekking á birtingarmyndum heimilisofbeldis  
 og kynferðisofbeldis.
• Sjálfstæði, frumkvæði og skipulögð vinnubrögð.
• Þjónustulund og lipurð í samskiptum.
• Reynsla af miðlun upplýsinga á íslensku í ræðu og riti.
• Þekking á stjórnsýslu og verkefnastjórnun.
• Góð kunnátta í ensku og kunnátta í öðru tungumáli  
 er kostur.
• Stjórnunarreynsla æskileg.

Laus staða hjá Heilbrigðisstofnun Austurlands

sÁLFRÆÐINGuR
Heilbrigðisstofnun Austurlands (HSA) óskar eftir að ráða  
sálfræðing til starfa hjá stofnuninni. Um er að ræða 50% starf  
innan heilsugæslu HSA. Staðan veitist frá 1. desember 2016  
eða eftir nánara samkomulagi.

umsóknarfrestur er til 3. nóvember 2016. 

Laun eru greidd skv. kjarasamningi Sálfræðingafélags Íslands  
við fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs og stofnanasamningum HSA. 

Umsóknum skal skilað rafrænt til HSA með því að fylla út  
umsóknarform á vefsíðu stofnunarinnar; www.hsa.is, undir  
flipanum „laus störf.“

Öllum umsóknum verður svarað. Tekið er mið af jafnréttisstefnu  
HSA við ráðningar. Umsókn fylgi staðfestar upplýsingar um nám, 
starfsreynslu, og ef við á, kennslu og vísindastörf, ásamt afriti af 
greinum sem umsækjandi kann að hafa birt eða skrifað. Mat HSA 
byggist á innsendum umsóknargögnum. Viðtöl verða tekin við 
umsækjendur og byggist ákvörðun um ráðningu í starfið einnig  
á þeim. 

Nánari upplýsingar veita:   
Kristín B. Albertsdóttir, forstjóri, s. 470-3051 og 866-8696,  
netf. kba@hsa.is, Pétur Heimisson, framkvæmdastjóri lækninga,  
s. 470-3052 og 860-6830, netf. petur@hsa.is og Emil Sigurjónsson 
mannauðsstjóri, s. 470 3053 og 895 2488, netf. emils@hsa.is.

Helstu verkefni og ábyrgð

•	 Óskað er eftir sálfræðingi í heilsugæslu 
HSA til að veita almenna sálfræðiþjónustu.

Hæfnikröfur

•	 Starfsleyfi sem sálfræðingur frá  
velferðarráðuneyti.

•	 Lögð er áhersla á faglegan metnað, 
jákvæðni og sveigjanleika. Lipurð og 
áreiðanleiki í samskiptum eru skilyrði. 

•	 Íslenskukunnátta áskilin. Tóbaksnotkun er  
ekki heimil á vinnutíma innan HSA.

 www.hsa
 

HSA starfar á þremur fagsviðum; heilsugæslu-, hjúkrunar- og sjúkrasviði. Áhersla er lögð á samvinnu þvert á byggðarlög. Stofnunin þjónar rúmlega 11.000 íbúum frá 
Djúpavogi til Bakkafjarðar, auk ferðamanna sem sækja Austurland heim. Umdæmissjúkrahús Austurlands er í Neskaupstað. Á þjónustusvæði HSA eru auk þess fimm 
heilsugæslustöðvar, en alls eru starfsstöðvarnar ellefu talsins. HSA vill byggja þjónustu sína á mannvirðingu, þekkingu og þverfaglegri samvinnu.

STÖRF HJÁ 
GARÐABÆ
Álftanesskóli
 • Íþróttakennari
 • Starfsmenn í tómstundaheimilið 
  Frístund
 
Hofsstaðaskóli
 • Leiðbeinandi í tómstundaheimili
 • Skólaliði

Leikskólinn Bæjarból
 • Leikskólakennari
 
Leikskólinn Kirkjuból
 • Leikskólakennari eða þroskaþjálfi í 
  sérkennslu
 
Félagsmiðstöðin Garðalundur
 • Aðstoðarforstöðumaður
 
Bæjarskrifstofur
 • Talmeinafræðingur 50% starf

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

Nánari upplýsingar á www.gardabaer.is.

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

Laus störf hjá Olíudreifingu ehf. 
 
Olíudreifing ehf. óskar eftir að ráða í eftirfarandi störf 
á Þjónustudeild í Reykjavík. 
Starfsvettvangur er allt landið og því æskilegt að starfsmaður  
geti farið út á land til skamms tíma í senn. 
Starfið stendur báðum kynjum jafnt til boða. 
 
Rafvirkja / rafeindavirkja 
 
Um fjölbreytt starf er að ræða við uppsetningu  
og viðhald á tækjabúnaði fyrir eldsneytisafgreiðslu  
og almenn rafvirkjastörf.   
 

Járniðnaðarmenn 
Vélstjóra/vélvirkja/málmsmiði/suðumenn/pípulagningamenn 
 
Fjölbreytt verkefni við nýsmíði, lagnavinnu, uppsetningu  
og viðhald á tækjabúnaði og ýmsa sérsmíði.   
 
 
Allar nánari upplýsingar veita: 
Jónas Kristinsson forstöðumaður 
Simi: 550 9914  jonas@odr.is 
 
Sigurður Georg Óskarsson þjónustustjóri 
Sími: 550 9948 sigurduro@odr.is 
GSM 860 9640 
 
Umsóknir berist í tölvupósti eða á skrifstofu að  
Hólmaslóð 8 -10 101 Reykjavík 
 
Sjá nánari upplýsingar um fyrirtækið á www.oliudreifing.is 

Meginstarfssemi Olíudreifingar er dreifing og 
birgðahald á fljótandi eldsneyti. Félagið rekur 
einnig bifreiða-, járnsmíða-, dælu- og 
rafmagnsverkstæði. Starfsmenn félagsins eru um 
130 talsins á starfsstöðvum víðsvegar um landið. 

 

Laus störf hjá Olíudreifingu ehf.
Olíudreifing ehf. óskar eftir að ráða í eftirfarandi störf
á Þjónustudeild í Reykjavík.
Starfsvettvangur er allt landið og því æskilegt að starfs-
maður geti farið út á land til skamms tíma í senn.

Rafvirkjar / rafeindavirkjar
Um fjölbreytt starf er að ræða við uppsetningu
og viðhald á tækjabúnaði fyrir eldsneytisafgreiðslu
og almenn rafvirkjastörf
Leitum að menntuðum starfsmönnum eða nemum.

Járniðnaðarmenn
Málmsmiðir/suðumenn/pípulagningarmenn
Fjölbreytt verkefni við nýsmíði, lagnavinnu, uppsetningu
og viðhald á tækjabúnaði og ýmis konar sér.s m íð 
Leitum að menntuðum starfsmönnum eða nemum.

Verkamaður
Almenn verkamannavinna og aðstoð við iðnaðarmenn.

Starfsmaður á lager 
Starfið fellst í almennri afgreiðslu og móttöku á vörum.

Í þessum störfum er kostur:
Almenn tölvukunnátta. Réttindi á D-krana 18 tonnmetrar 
eða minni og J-lyftara með 10 tonna lyftigetu eða minni.

Nánari upplýsingar veitir:
Sigurður Georg Óskarsson þjónustustjóri
Sími: 550 9948 sigurduro@odr.is

Umsóknir berist í tölvupósti eða á skrifstofu að
Hólmaslóð 8 -10 101 Reykjavík

Sjá nánari upplýsingar um fyrirtækið á 
www.oliudreifing.is

Meginstarfssemi Olíudreifingar er dreifing og birgðahald á fljótandi elds-
neyti. Félagið rekur einnig bifreiða-, járnsmíða-, dælu- ografmagnsverk-
stæði. Starfsmenn félagsins eru um 145 talsins á starfsstöðvum víðsvegar 
um landið. Mikil áhersla er lögð á að tryggja jafnrétti innan fyrirtækisins, 
öll störf innan Olíudreifingar standa jafnt konum og körlum til boða.
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Heilbrigðisstofnun Austurlands (HSA) óskar eftir að ráða sálfræðing 
til starfa hjá stofnuninni. Um er að ræða 100% starf verkefnisstjóra 
ABG verkefnis og barna- og unglingasálfræðings. Staðan veitist frá 
1. desember 2016 eða eftir nánara samkomulagi.

Umsóknarfrestur er til 3. nóvember 2016. 

Laun eru greidd skv. kjarasamningi Sálfræðingafélags Íslands við 
fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs og stofnanasamningum HSA. 

Umsóknum skal skilað rafrænt til HSA með því að fylla út  
umsóknarform á vefsíðu stofnunarinnar; www.hsa.is, undir  
flipanum „laus störf.“

Öllum umsóknum verður svarað. Tekið er mið af jafnréttisstefnu  
HSA við ráðningar. Umsókn fylgi staðfestar upplýsingar um nám, 
starfsreynslu, og ef við á, kennslu og vísindastörf, ásamt afriti af 
greinum sem umsækjandi kann að hafa birt eða skrifað. Mat HSA 
byggist á innsendum umsóknargögnum. Viðtöl verða tekin við 
umsækjendur og byggist ákvörðun um ráðningu í starfið einnig  
á þeim. 

Nánari upplýsingar veita:  
 
Kristín B. Albertsdóttir, forstjóri 
s. 470-3051 og 866-8696, netf. kba@hsa.is 
Pétur Heimisson, framkvæmdastjóri lækninga 
s. 470-3052 og 860-6830, netf. petur@hsa.is  
Emil Sigurjónsson mannauðsstjóri 
s. 470 3053 og 895 2488, netf. emils@hsa.is. 

www.hsa.is

Helstu verkefni og ábyrgð
Óskað er eftir sálfræðingi í starf verkefnisstjóra  
verkefnisins Aðstoð við börn og ungmenni með geðrænan 
vanda á Austurlandi (ABG verkefnið).

ABG verkefnið er samstarfsverkefni undir forystu Heibrigðis- 
stofnunar Austurlands sem að koma Skólaskrifstofa Austur- 
lands, Félagsþjónusta Fljótsdalshéraðs, Félagsþjónusta 
Fjarðabyggðar, Verkmenntaskóli Austurlands og Mennta- 
skólinn á Egilsstöðum. Markmið þess er að efla, bæta og 
samþætta þjónustu fyrir börn, ungmenni og fjölskyldur á öllu 
Austurlandi, sem glíma við geðræn vandamál.  Auk þess 
að stýra verkefninu starfar verkefnisstjórinn sem klínískur 
barna- og unglingasálfræðingur innan þess.  

Hæfnikröfur
•	 Starfsleyfi sem sálfræðingur frá velferðarráðuneyti.

 Æskilegt:
•	 Reynsla af verkefnastjórnun og samstarfi stofnana á 

sviði velferðar- og heilbrigðissmála.
•	 Reynsla af greiningu og meðhöndlun geðræns vanda 

barna og unglinga/fullorðinna.
•	 Þekking og reynsla af hugrænni atferlismeðferð (HAM).
•	 Lögð er áhersla á faglegan metnað, jákvæðni og  

sveigjanleika. Lipurð og áreiðanleiki í samskiptum eru 
skilyrði. 

•	 Íslenskukunnátta áskilin. Tóbaksnotkun er ekki heimil á 
vinnutíma innan HSA.

HSA starfar á þremur fagsviðum; heilsugæslu-, hjúkrunar- og sjúkrasviði. Áhersla er lögð á samvinnu þvert á byggðarlög. Stofnunin þjónar rúmlega 11.000 íbúum frá 
Djúpavogi til Bakkafjarðar, auk ferðamanna sem sækja Austurland heim. Umdæmissjúkrahús Austurlands er í Neskaupstað. Á þjónustusvæði HSA eru auk þess fimm 
heilsugæslustöðvar, en alls eru starfsstöðvarnar ellefu talsins. HSA vill byggja þjónustu sína á mannvirðingu, þekkingu og þverfaglegri samvinnu.

Laus staða hjá Heilbrigðisstofnun Austurlands

SÁLFRÆÐINGUR

kopavogur.is

Kópavogsbær

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Aðstoðarmatráður í leikskólann Arnarsmára

· Leikskólakennari í leikskólann Baug

· Starfsmaður í sérkennslu í leikskólann Læk

Grunnskólar

· Ritari í Kársnesskóla

· Starfsmenn í dægradvöl í Smáraskóla

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

ATVINNA
Okkur vantar góðan tæknimann til starfa í ört vaxand fyrirtæki 
í þjónustu við iðnaðinn. Þarf að geta unnið sjálfstætt og talað 

íslensku. Starfið fellst í viðgerðum á Iðnaðarvélum,  
uppsetningum og flutningum.

Vinsamlegast sendið umsóknir á roggi@roggi.is

Vínbúðin býður upp á lifandi og skemmtilegt vinnuumhverfi – þar sem 
jafnrétti og jákvæð samskipti eru í öndvegi. Við getum bætt við okkur 
fólki, tvítugu eða eldra, í lífleg og áhugaverð hlutastörf.

Sæktu um á vinbudin.is og við tökum vel á móti þér.

VIÐ LEITUM AÐ FÓLKI Í HLUTASTÖRF

„Frábært starf       
  með náminu“ 
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Umsóknarfrestur
29. október 2016

Farið verður með allar 
umsóknir sem trúnaðarmál

EFLA leitar að liðsauka
Vélaverkfræðingur á iðnaðarsvið

Hjá EFLU vinnur eitt öflugasta teymi landsins í ráðgjafarþjónustu við iðnað og iðnfyrirtæki. 
Teymið hefur komið að hönnun véla og ráðgjöf hjá flestum iðnfyrirtækjum hérlendis ásamt því að 
hafa mikla reynslu af ráðgjöf til erlendra fyrirtækja.
EFLA óskar eftir að ráða vélaverkfræðing eða tæknifræðing sem hefur reynslu af ráðgjöf 
við áliðnaðinn, sjávarútveginn eða önnur stærri iðnfyrirtæki. Einnig kemur reynsla af ráðgjöf 
við orku- og veitufyrirtækin sterklega til greina. Viðkomandi mun starfa á fagsviði véla á 
iðnaðarsviði en mun einnig starfa þverfaglega innan EFLU og vinna náið með sérfræðingum 
á orkusviði.

Sérfræðingur á sviði hugbúnaðargerðar og viðmótsforritunar 

EFLA óskar eftir að ráða forritara með víðtæka reynslu af hönnun og forritun fyrir vef- og 
gagnagrunnslausnir. Viðkomandi mun starfa í gagnagrunns- og veflausnarteymi á iðnaðarsviði 
fyrirtækisins við smíði nýrra kerfa og viðhaldi á núverandi kerfum. Starfið krefst frumkvæðis 
og sjálfstæðra vinnubragða sem og hæfni til að starfa í hóp. 

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

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

Umsókn með upplýsingum um menntun og starfsreynslu skal berast gegnum heimasíðu 
EFLU, www.efla.is/umsokn-um-starf, fyrir 29. október næstkomandi. Öllum umsóknum 
verður svarað og farið verður með þær sem trúnaðarmál.

Nánari upplýsingar
412 6000 eða job@efla.is

Hæfniskröfur:

• Reynsla og góð þekking á Java forritun 

  er skilyrði

• Þekking á Java EE / JSON / REST

• Þekking á HTML / CSS / Javascript

• Reynsla í hönnun hugbúnaðar, MVC 

• Kostur ef viðkomandi þekkir:  

    Vaadin / JavaFX / Glassfish

• Einnig er kostur að þekkja:

    Subversion / GIT / SOA / Microservice

• Brennandi áhugi á forritun og samþætt- 

 ingu við önnur kerfi í iðnaði

Hæfniskröfur:

• M.Sc eða B.Sc gráða í véla- eða  

 iðnaðarverkfræði / tæknifræði

• Amk. 5 ára starfsreynsla í þjónustu við iðnað

• Kunnátta á AutoCad og Inventor nauðsynleg

• Sjálfstæði og frumkvæði í starfi

• Góðir skipulags- og samskiptahæfileikar

• Kunnátta í ensku og norðurlandamálum  

  er kostur

Þarftu að ráða starfsmann?

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

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

Laus störf hjá Olíudreifingu ehf. 
 
Olíudreifing ehf. óskar eftir að ráða í eftirfarandi störf 
á Þjónustudeild í Reykjavík. 
Starfsvettvangur er allt landið og því æskilegt að starfsmaður  
geti farið út á land til skamms tíma í senn. 
Starfið stendur báðum kynjum jafnt til boða. 
 
Rafvirkja / rafeindavirkja 
 
Um fjölbreytt starf er að ræða við uppsetningu  
og viðhald á tækjabúnaði fyrir eldsneytisafgreiðslu  
og almenn rafvirkjastörf.   
 

Járniðnaðarmenn 
Vélstjóra/vélvirkja/málmsmiði/suðumenn/pípulagningamenn 
 
Fjölbreytt verkefni við nýsmíði, lagnavinnu, uppsetningu  
og viðhald á tækjabúnaði og ýmsa sérsmíði.   
 
 
Allar nánari upplýsingar veita: 
Jónas Kristinsson forstöðumaður 
Simi: 550 9914  jonas@odr.is 
 
Sigurður Georg Óskarsson þjónustustjóri 
Sími: 550 9948 sigurduro@odr.is 
GSM 860 9640 
 
Umsóknir berist í tölvupósti eða á skrifstofu að  
Hólmaslóð 8 -10 101 Reykjavík 
 
Sjá nánari upplýsingar um fyrirtækið á www.oliudreifing.is 

Meginstarfssemi Olíudreifingar er dreifing og 
birgðahald á fljótandi eldsneyti. Félagið rekur 
einnig bifreiða-, járnsmíða-, dælu- og 
rafmagnsverkstæði. Starfsmenn félagsins eru um 
130 talsins á starfsstöðvum víðsvegar um landið. 

 

Laus störf hjá Olíudreifingu ehf.  
á Akureyri

Olíudreifing ehf. óskar eftir að ráða í eftirfarandi starf
á Þjónustudeild. Starfsvettvangur er Norðurland.

Rafvirki eða Vélstjóri 
Um fjölbreytt starf er að ræða við uppsetningu
og viðhald á tækjabúnaði fyrir eldsneytisafgreiðslu

Menntun og hæfniskröfur:
•	 Sveinspróf í rafvirkjun - vélstjóraréttindi.
•	 Góð tölvukunnátta.
•	 Sjálfstæð og fagleg vinnubrögð.
•	 Þjónustulund.
•	 Enskukunnátta.

Allar nánari upplýsingar veita:
Jónas Kristinsson forstöðumaður sölu- og þjónustusviðs
Sími: 550 9914    jonas@odr.is
Umsóknir berist í tölvupósti eða á skrifstofu að
Hólmaslóð 8 -10 101 Reykjavík
Sjá nánari upplýsingar um fyrirtækið á 
www.oliudreifing.is

Meginstarfssemi Olíudreifingar er dreifing og birgðahald á fljótandi elds-
neyti. Félagið rekur einnig bifreiða-, járnsmíða-, dælu- ografmagnsverk-
stæði. Starfsmenn félagsins eru um 145 talsins á starfsstöðvum víðsvegar 
um landið. Mikil áhersla er lögð á að tryggja jafnrétti innan fyrirtækisins, 
öll störf innan Olíudreifingar standa jafnt konum og körlum til boða.

Laus störf hjá Olíudreifingu ehf. 
 
Olíudreifing ehf. óskar eftir að ráða í eftirfarandi störf 
á Þjónustudeild í Reykjavík. 
Starfsvettvangur er allt landið og því æskilegt að starfsmaður  
geti farið út á land til skamms tíma í senn. 
Starfið stendur báðum kynjum jafnt til boða. 
 
Rafvirkja / rafeindavirkja 
 
Um fjölbreytt starf er að ræða við uppsetningu  
og viðhald á tækjabúnaði fyrir eldsneytisafgreiðslu  
og almenn rafvirkjastörf.   
 

Járniðnaðarmenn 
Vélstjóra/vélvirkja/málmsmiði/suðumenn/pípulagningamenn 
 
Fjölbreytt verkefni við nýsmíði, lagnavinnu, uppsetningu  
og viðhald á tækjabúnaði og ýmsa sérsmíði.   
 
 
Allar nánari upplýsingar veita: 
Jónas Kristinsson forstöðumaður 
Simi: 550 9914  jonas@odr.is 
 
Sigurður Georg Óskarsson þjónustustjóri 
Sími: 550 9948 sigurduro@odr.is 
GSM 860 9640 
 
Umsóknir berist í tölvupósti eða á skrifstofu að  
Hólmaslóð 8 -10 101 Reykjavík 
 
Sjá nánari upplýsingar um fyrirtækið á www.oliudreifing.is 

Meginstarfssemi Olíudreifingar er dreifing og 
birgðahald á fljótandi eldsneyti. Félagið rekur 
einnig bifreiða-, járnsmíða-, dælu- og 
rafmagnsverkstæði. Starfsmenn félagsins eru um 
130 talsins á starfsstöðvum víðsvegar um landið. 

 

Laus störf hjá Olíudreifingu ehf.
Olíudreifing ehf. óskar eftir að ráða í eftirfarandi störf
á Þjónustudeild í Reykjavík.
Starfsvettvangur er allt landið og því æskilegt að starfs-
maður geti farið út á land til skamms tíma í senn.

Rafvirkjar / rafeindavirkjar
Um fjölbreytt starf er að ræða við uppsetningu
og viðhald á tækjabúnaði fyrir eldsneytisafgreiðslu
og almenn rafvirkjastörf
Leitum að menntuðum starfsmönnum eða nemum.

Járniðnaðarmenn
Málmsmiðir/suðumenn/pípulagningarmenn
Fjölbreytt verkefni við nýsmíði, lagnavinnu, uppsetningu
og viðhald á tækjabúnaði og ýmis konar sér.s m íð 
Leitum að menntuðum starfsmönnum eða nemum.

Verkamaður
Almenn verkamannavinna og aðstoð við iðnaðarmenn.

Starfsmaður á lager 
Starfið fellst í almennri afgreiðslu og móttöku á vörum.

Í þessum störfum er kostur:
Almenn tölvukunnátta. Réttindi á D-krana 18 tonnmetrar 
eða minni og J-lyftara með 10 tonna lyftigetu eða minni.

Nánari upplýsingar veitir:
Sigurður Georg Óskarsson þjónustustjóri
Sími: 550 9948 sigurduro@odr.is

Umsóknir berist í tölvupósti eða á skrifstofu að
Hólmaslóð 8 -10 101 Reykjavík

Sjá nánari upplýsingar um fyrirtækið á 
www.oliudreifing.is

Meginstarfssemi Olíudreifingar er dreifing og birgðahald á fljótandi elds-
neyti. Félagið rekur einnig bifreiða-, járnsmíða-, dælu- ografmagnsverk-
stæði. Starfsmenn félagsins eru um 145 talsins á starfsstöðvum víðsvegar 
um landið. Mikil áhersla er lögð á að tryggja jafnrétti innan fyrirtækisins, 
öll störf innan Olíudreifingar standa jafnt konum og körlum til boða.
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Hluti af atvinnulífinu

www.n1.is facebook.com/enneinn

Framtíðarstarf á líflegum vinnustað
Bílaþjónusta N1 leitar að starfsmanni í afgreiðslu  
á verkstæði sitt við Réttarháls.

Helstu verkefni:

·  Móttaka viðskiptavina

·  Almenn afgreiðsla 

·  Aðstoð á verkstæði 

 

Áhugasamir sæki um á www.n1.is
– merkt bílaþjónusta  

Nánari upplýsingar um starfið veitir 
Dagur Benónýsson í síma 862 6557 
eða á dagur@n1.is.

VR-15-025

Hæfniskröfur:

·  Þekking á hjólbörðum  
   og haldgóð tölvukunnátta  
   er kostur

·  Rík þjónustulund 
   og öguð vinnubrögð

·  Geta til að vinna undir álagi

·  25 ára eða eldri

Seðlabanki Íslands er sjálfstæð stofnun í eigu íslenska ríkisins. Meginmarkmið bankans er 
að stuðla að stöðugu verðlagi. Seðlabankinn skal enn fremur stuðla að fjármálastöðugleika. 
Þá sinnir Seðlabankinn jafnframt viðfangsefnum sem samrýmast hlutverki hans sem seðla-
banka, svo sem að varðveita gjaldeyrisvarasjóð og stuðla að virku og öruggu fjármálakerfi. 
Hjá Seðlabankanum starfar öflug liðsheild og leggur bankinn ríka áherslu á metnaðarfullt 
starfsumhverfi sem einkennist af fagmennsku, þekkingu, sveigjanleika og jákvæðum sam-
skiptum. 

Sérfræðingur – 
rekstrar og skrifstofuþjónusta

Helstu verkefni: 
• Umsjón ferðabeiðna og bókana.
• Þátttaka við vinnslu tölfræðigagna og texta.
• Skráning erinda í skjalakerfi.
• Almenn ritara- og skrifstofuþjónusta fyrir öll svið 

bankans.
• Önnur sérhæfð verkefni.

Menntunar- og hæfniskröfur:
•  Stúdentspróf eða sambærileg menntun sem nýtist í 

starfi.
• Reynsla af ferðabókunum er kostur.
• Haldbær reynsla af skrifstofu- og þjónustustörfum.
• Mjög góð íslensku- og enskukunnátta er skilyrði og 

gott vald á Norðurlandamáli er æskilegt. 
• Þekking á OneRecords skjalakerfi er kostur.
• Nákvæmni í vinnubrögðum og góðir 

skipulagshæfileikar.
• Jákvæðni og framúrskarandi samskiptahæfileikar.

Sótt er um störfin á heimasíðu Seðlabanka Íslands, www.sedlabanki.is en umsóknarfrestur er til og með 31. 
október 2016. Við ráðningar í störf hjá Seðlabanka Íslands er tekið mið af jafnréttisstefnu og jafnréttisáætlun 
bankans. Umsóknir gilda í sex mánuði og öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur 
verið tekin.

Almennt starf í matar- 
og veitingaþjónustu

Helstu verkefni: 
• Umsjón með matsal og þátttaka í frágangi  

og þrifum.
• Áfylling kaffiveitinga.
• Framreiðsla fundaveitinga.
• Framreiðsla í móttökum og hádegisverðum.
• Þátttaka í matargerð.

Menntunar- og hæfniskröfur:
•  Reynsla af þjónustustörfum er skilyrði.
• Reynsla af framreiðslu veitinga er kostur.
• Góð skipulagshæfni og þjónustulund.
• Jákvæðni og framúrskarandi samskiptahæfileikar.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigurberg 
Jónsson, forstöðumaður matar- og veitingaþjónustu, 
netfang:sigurberg.jonsson@sedlabanki.is, s:569-9600.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Þórður Gautason, 
aðstoðarframkvæmdastjóri á sviði rekstrar og starfs-
mannamála, netfang: thordur.gautason@sedlabanki.is, 
s:569-9600.

Við leitum að metnaðarfullum og jákvæðum einstaklingum í eftirfarandi störf hjá Seðlabanka Íslands.  
Um er að ræða störf sem tilheyra sviði rekstrar og starfsmannamála.

Áhugaverð störf hjá Seðlabanka Íslands

Kjörfundur á Seltjarnarnesi er frá kl. 09.00 til kl. 22.00 í

Valhúsaskóla við Skólabraut
Kjörskrá Seltjarnarnesbæjar liggur frammi, 
almenningi til sýnis frá 19. október á bæjarskrifstofum
Seltjarnarness  Austurströnd 2, í þjónustuveri á 1. hæð, 
á opnunartíma skrifstofunnar.

Kosning utan kjörfundar er hjá Sýslumanninum í 
Reykjavík Skógarhlíð 6. Frá og með 16. október mun 
atkvæðagreiðslan flytjast í Perluna í Öskjuhlíð. Þar 
verður opið alla daga milli kl. 10.00 til kl. 22.00, til 
kjördags.

Kjörfundur á Seltjarnarnesi  þann 29. október 
2016,  er í Valhúsaskóla við Skólabraut og hefst 
kl. 9.00 og lýkur kl. 22.00.  

Kosið er í þremur kjördeildum, eins og verið hefur 
í undanförnum kosningum.

www.kosning.is - Kosningavefur innanríkisráðu-
neytisins er með ýmsar upplýsingar um kosningarnar 
t.d. uppflettingu á vefnum „hvar á ég að kjósa?“.

 Munið eftir persónuskilríkjum.

Aðsetur kjörstjórnar Seltjarnarnesbæjar á kjördag 
er í Valhúsaskóla.

              F.h. Kjörstjórnar  
                Pétur Kjartansson, formaður 

Alþingiskosningar
29. október 2016

seltjarnarnes.is

Hárgreiðslustofa til sölu!
• Fullbúin og glæsileg hárgreiðslustofa til sölu. 
• Nálægt miðbænum. 
• 6 stólar og pláss fyrir fleiri. 
• Auðveld kaup. 

Nánari upplýsingar: fallegthar@gmail.com

Erum við að leita af þér?
Okkur vantar starfsmann í leiðréttingar á áttavitum og sjókortum.

Hæfniskröfur:
2. stigs stýrimannsréttindi

Góð rithönd
Góð tölvu og tungumálakunnátta

Þekking á kortaleiðréttingum er kostur

Umsóknir skal senda á vhj@viking-life.com  
eigi síðar en 23.október 2016

IcePhone er ört vaxandi fyrirtæki í smásölu og farsímaviðgerðum, 
við bjóðum upp á breiðustu þjónustu farsímaviðgerða á landinu. 

Við leitum að öflugum tæknimanni 
sem hefur frumkvæði í starfi, reynslu í símaviðgerðum  

og ríka þjónustulund. 
Rafvirkjaréttindi mjög stór plús.

Umsóknir sendist á stefan@icephone.is

- skrifstofumanni (50-100%). Reynsla og tölvufærni æskileg
- ökuleiðsögumanni (50-100%) og gönguleiðsögumanni 

Soleil de Minuit Voyages  (Miðnætursól) soleil@soleil.is

FERÐASKRIFSTOFA
óskar eftir frönsku- og enskumælandi
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HELSTU VERKEFNI:
§ Matargerð
§ Framreiðsla
§ Frágangur og þrif
§ Veitingaumsjón á innanhúss viðburðum
§ Vörumóttaka

HÆFNISKRÖFUR:
§ Menntun sem nýtist í starfi, s.s. matreiðslu- eða matartæknanám, 

æskileg, en ekki skilyrði
§ Reynsla af sambærilegu starfi
§ Geta og vilji til að vinna vel í hópi en einnig geta til að vinna sjálfstætt
§ Góðir samskiptahæfileikar
§ Drifkraftur og metnaður til að veita framúrskarandi þjónustu 

REIKNISTOFA BANKANNA  |  Höfðatorg  |  Katrínartúni 2  |  105 Reykjavík  |  Sími: 569 8877  |  www.rb.is

NÁNAR UM RB
RB er traust og öflugt þjónustufyrirtæki á sviði upplýsingatækni sem hefur þróað hinar ýmsu 

�ármálalausnir, þar á meðal öll megin greiðslukerfi landsins. Helstu viðskiptavinir RB eru �ármálafyrirtæki 
og vátryggingafélög. Framtíðarsýn RB er að auka gæði og hagkvæmni �ármálaþjónustu á Íslandi.

Við bjóðum góða vinnuaðstöðu, tækifæri til endurmenntunar og starfsþróunar, frábæra 
samstarfsfélaga og umhverfi þar sem fagmennska, öryggi og ástríða eru undirstaða allra verka.

Vekjum athygli á að RB er reyklaus vinnustaður og að starfið hentar jafnt körlum og konum.

Hægt er að sækja um á www.rb.is til 23. október 2016.

Farið verður með umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

Nánari upplýsingar um starfið veita Herdís Pála Pálsdóttir, framkvæmdastjóri Mannauðs- og markaðsstjórnar, 
herdis.pala.palsdottir@rb.is og Brynjúlfur Halldórsson, matreiðslumeistari, brynjulfur.halldorsson@rb.is, sími 569 8877.

Okkar æðsta markmið er að veita viðskiptavinum okkar 100% þjónustu og það 
gerum við með því að hafa í okkar röðum öflugt fólk. Öflugt fólk þarf góða næringu, 
fyrir líkama og sál, og því leitum við að kröftugum og áhugasömum einstaklingi til 

að aðstoða okkur við það verkefni. Ert þú hugsanlega sá einstaklingur?

Við trúum á öfluga liðsheild og lifum og brennum fyrir áskoranir 
sem felast í flóknum og kre�andi verkefnum. 

Við viljum að tími þinn hjá RB sé besti tími starfsævi þinnar.

Við leitum að faglegum og þjónustulunduðum einstaklingi til starfa í mötuneyti RB.

Mötuneytið hefur formlegt starfsleyfi og starfar í samræmi við GÁMES.

Mötuneyti
Í mötuneyti RB er daglega boðið upp á morgunmat og heitan mat í hádeginu. Starfsmaður í mötuneyti tekur þátt í öllum 
verkefnum mötuneytis, undir handleiðslu matreiðslumeistara. 

100% SÆLKERI?
Vilt þú taka þátt í að næra UT snillinga?

Innkaupadeild

Ný útboð/verkefni í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Miklabraut. Rauðarárstígur –Langahlíð. 
 Strætórein – Hönnun. Forval nr. 13807.

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

FORVAL
Hárgreiðslustofa til sölu!
• Fullbúin og glæsileg hárgreiðslustofa til sölu. 
• Nálægt miðbænum. 
• 6 stólar og pláss fyrir fleiri. 
• Auðveld kaup. 

Nánari upplýsingar: fallegthar@gmail.com Innkaupadeild

F.h. Umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar er 
óskað eftir tilboðum í verkið:

Skóli, menningarhús, bókasafn og sundlaug  
2. áfangi Nýbygging – EES útboð nr. 13805.

Verkið felst í jarðvinnu, uppsteypu og fullnaðarfrágangi 
utanhúss á nýrri 5.194 m2 grunnskólabyggingu. Grunnskó-
linn er 2. áfangi í byggingakeðju sem liggur meðfram 
Úlfarsbraut. Grunnskólinn er austan við núverandi leik-
skólabyggingu sem er 1. áfangi byggingakeðjunnar.

Helstu verkþættir og magntölur eru: 

Gröftur 6.000 m3

Fyllingar 6.000 m3

Lagnir í jörð 1.500 m

Loftræsistokkar í jörð 90 m

Mótafletir 20.700m2

Steypa 4.000 m2

Bendistál 520 tonn

Holplötur 860 m2

Stálvirki 4 tonn

Rör í steypu plastpípur 2.700 m

Uppgröftur fyrir sökklum, 
flutningur innan lóðar

2.750 m3  

Uppgröftur fyrir sökklum, 
brottakstur

750 m3

Fylling innan sökkla, 
aðkeyrt efni

850 m3

Fylling innan sökkla, 
endurnýtt efni

2.000 m3

  
Útboðsgögn verða eingöngu aðgengileg á útboðsvef Rey-
kjavíkurborgar frá og með 17. október 2016, á vefslóðinni: 
http://utbod.reykjavik.is  

Finna má leiðbeiningu um nýskráningu fyrirtækja á 
vefslóðinni reykjavik.is/utbodsauglysingar Nýskráning 
fyrirtækja hefst með því að smella „New supplier  
registration“ og fylgja leiðbeiningum á skjá. 

Vakin er athygi á að senda verður fyrirspurnir í gegnum 
útboðsvef innkaupadeildar. Fyrirspurnum sem berast með 
öðrum hætti verður ekki svarað. 

Tilboðum skal skila með rafrænum hætti á framangrein-
dan útboðsvef innkaupadeildar Reykjavíkurborgar eigi 
síðar en: Kl. 10:00 þann 24. nóvember 2016.

Útboð
Fallorka ehf. óskar eftir tilboðum í verkið 
Glerárvirkjun II – 1. áfangi þrýstipípu.
Um er að ræða jarðvinnu og lagningu þrýstipípu 
ásamt tilheyrandi steinsteyptum festum.
Pípan er úr GRP plasti, þvermál 900 mm,  
samsett með múffum. 
Verkkaupi leggur til rörefni í pípulögnina.
Helstu verkliðir eru:
•	 Gröftur og fylling að pípu um 10.000 m³
•	 Lögn pípu í jörð um 1.500 m
•	 Steyptar pípufestur í jörð 3 stk

Tilboðum skal skila til Fallorku ehf., Rangárvöllum, 
603 Akureyri í síðasta lagi við opnun tilboða  þann 
31. október 2016, kl. 11.
Ósk um útboðsgögn skal senda til  
fallorka@fallorka.is
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Umsóknir skulu sendast á job@moberg.is
Umsóknafrestur er til 23. október.

Við höfum trú á að allt sé mögulegt!

Móberg var stofnað árið 2012 og í dag starfa hjá fyrirtækinu rúmlega 60 einstaklingar með sérhæfða en mismunandi 
þekkingu á fjölmörgum sviðum eins og nýsköpun, viðskiptaþróun, tækni og hugbúnaðarþróun, fjármálum, lögfræði 
og markaðssetningu.

Við einsetjum okkur að þróa fjármálatæknilausnir, sem hreyfa við markaðnum og skapa ávinning fyrir notendur. 
Okkar sýn er að innan 5 ára þá verðum við eitt af leiðandi fjármálatækni fyrirtækjum í Evrópu.

MÓBERG LEITAR AÐ METNAÐARFULLUM
VIÐSKIPTASTJÓRA

Hæfniskröfur

Háskólamenntun á sviði viðskipta eða tækni
Reynsla af viðskiptastjórnun, ráðgjöf og sölu til 
fyrirtækja æskileg
Frumkvæði, metnaður og öguð vinnubrögð
Góðir samskiptahæfileikar, þjónustulund og auga 
fyrir nýjum tækifærum
Góð íslenskukunnátta

Móberg sækist eftir dugmiklum og jákvæðum einstak-
lingum sem geta axlað ábyrgð og tekist á við mjög 
krefjandi verkefni. Viðkomandi þarf að vera sveigjanlegur, 
sýna frumkvæði og hafa öguð vinnubrögð.

Hjá Móberg er lögð áhersla á samvinnu og liðsheild. 
Viðskipta- og þjónustustjóri sinnir sölu og þjónustu
við viðskiptavini, ásamt ráðgjöf og ýmsum öðrum 
sérverkefnum.

Vantar þig fína aukavinnu ? 

Við hjá Tryggingavernd ehf erum að leita 
að hressu og duglegu fólki í úthringingar 
á tryggingum hjá okkur 1-3 í viku. 

Vel borgað og hentar t.d mjög vel með skóla. 

Umsóknir sendist á mnikulasson@gmail.com 
til og með 20.10.16. 

Heilbrigðisráðgjöf og vegvísun í síma 1700

Sjúkratryggingar Íslands (SÍ) óska eftir tilboðum í rekstur 
heilbrigðisráðgjafar og vegvísunar í þjónustusíma 1700. 
Þjónustan nær til alls landsins. Gerð er krafa um að  
rekstraraðili sé sjálfstæður lögaðili í meirihlutaeigu  
heilbrigðisstarfsmanna. Bjóðendur skulu leggja til húsnæði 
og allan nauðsynlegan búnað.

Markmið með útboðinu er  
góð þjónusta og hagkvæmur rekstur.

Umfang:
Mönnun, húsnæði, tæki og nauðsynlegur búnaður til að 
tryggja þá þjónustu sem lýst er í kröfulýsingu velferðar
ráðuneytisins fyrir rekstur heilbrigðisráðgjafar og veg
vísunar í síma. SÍ áætla mönnunarþörf hjúkrunarfræðinga 
um 13.000 vinnustundir á ári.

Skilafrestur og opnun tilboða er hjá SÍ 8. nóvember 2016, 
kl. 11:00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska. 

Upplýsingar um hvernig nálgast má útboðsgögn verða 
birtar 19. október 2016 á vefslóðinni: 
http://www.sjukra.is/heilbrigdisstarfsfolk/utbod/ 

SJÚKRATRYGGINGAR ÍSLANDS     
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Nánari upplýsingar um starfið veitir Helga Garðarsdóttir, deildarstjóri Greiningardeildar, 
í síma 515-0062 eða í tölvupósti: helga.gardarsdottir@sjukra.is. 

Upplýsingar um stofnunina má finna á heimasíðu hennar www.sjukra.is.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf hið fyrsta.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi �ármálaráðher-
ra og viðkomandi stéttarfélags háskólamanna.  

Umsóknarfrestur er til og með 26. janúar 2015

Helstu verkefni:
• Kostnaðarmat og kostnaðargreiningar 
• Þarfagreiningar 
• Þróa og móta reiknilíkön vegna endurgjalds á   
 heilbrigðisþjónustu, m.a. greiðslumódel til stofnana.
• Tölfræði úttektir og önnur greiningavinna 
• Alþjóðlegt samstarf 
• Samskipti við samningsaðila og stofnanir 
• Vinna að uppbyggingu og stefnumótun 

Menntun og hæfniskröfur:
• Háskólapróf sem nýtist í starfi
• Meistaranám eða framhaldsmenntun á sviði hagfræði,  
 viðskiptafræði eða verkfræði er kostur
• Reynsla af kostnaðarmati og kostnaðargreiningu
• Afbragsgóð talna- og reiknikunnátta
• Góð tölvukunnátta og reynsla af vinnslu reiknis- og  
 tölfræðiupplýsinga
• Reynsla og þekking á heilbrigðiskerfinu er kostur
• Reynsla af þarfagreiningu
• Áætlanagerð, úrvinnsla og framsetning upplýsinga
• Góð kunnátta í rituðu og mæltu máli á íslensku og  
 ensku. Færni til að tjá sig í einu Norðurlandamáli er  
 kostur
• Þolgæði undir álagi 
• Frumkvæði, áhugi og metnaður í starfi og hæfni til að  
 starfa bæði sjálfstætt og í hópi

Sérfræðingur í Greiningardeild

Erum við að leita að þér?
www.sjukra.is 

Sjúkratryggingar Íslands (SÍ) leita að metnaðarfullum og öflugum sérfræðingi til liðs við 
okkur í Greiningardeild stofnunarinnar. Sérfræðingurinn verður hluti af öflugu teymi 
starfsmanna sem vinna náið saman að úrlausn verkefna deildarinnar. Gert er ráð fyrir að 
um fullt starf sé að ræða.

Ný verkefni og ný deild 
Greiningardeild SÍ er ný deild á skipuriti stofnunarinnar og hefur meðal annars það 
hlutverk að tryggja að kostnaðargreining nýtist sem grundvöllur endurgjalds fyrir 
heilbrigðisþjónustu. Með auknum verkefnum sem og tilflutningi verkefna frá ráðuneyti 
til SÍ verður Greiningardeildin hluti af kjarnastarfsemi stofnunarinnar. 
Greiningardeild og Deild samninga og útboða vinna í nánu samstarfi sín á milli.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðlaug Björnsdóttir, deildarstjóri Samninga og útboða, í síma 
515-0039 eða í tölvupósti: gudlaug.bjornsdottir@sjukra.is.

Upplýsingar um stofnunina má finna á heimasíðu hennar www.sjukra.is.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf hið fyrsta. 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi �ármálaráð-
herra og viðkomandi stéttarfélags háskólamanna. 

Umsóknarfrestur er til og með 26. janúar 2015

Helstu verkefni:
• Þátttaka í samningaviðræðum og samningagerð
• Vinnsla útboðsgagna og umsjón með útboðum
• Þarfagreining 
• Kostnaðarmat og kostnaðargreining 
• Úttekt á framkvæmd samninga 
• Samskipti við samningsaðila og stofnanir 

Menntun og hæfniskröfur:
• Háskólapróf sem nýtist í starfi
• Menntun á sviði viðskipta- eða heilbrigðisfræða er kostur 
• Reynsla af útboðum og samningagerð
• Reynsla af þarfagreiningu
• Reynsla af kostnaðarmati og kostnaðargreiningu
• Reynsla af gerð úttekta á framkvæmd samninga
• Reynsla af greiningu ársreikninga
• Þekking á heilbrigðiskerfinu
• Góð tölvukunnátta og reynsla af vinnslu tölfræðiupplýsinga
• Góð kunnátta í íslensku, ensku og einu Norðurlandamáli 
• Lipurð í samskiptum og rík þjónustulund 
• Þolgæði undir álagi 
• Frumkvæði, áhugi og metnaður í starfi og hæfni til að   
 starfa bæði sjálfstætt og í hópi

Sérfræðingur Samninga og útboðsmála
Sjúkratryggingar Íslands (SÍ) óska eftir að ráða öflugan og metnaðarfullan einstakling í 
fullt starf í deild Samninga og útboðsmála á Viðskiptasviði stofnunarinnar. 

Umsækjendur eru beðnir um að sækja um störfin á heimasíðu Sjúkratrygginga: 
www.sjukra.is/starf. Umsóknum þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá ásamt kynningarbréfi.

Öllum umsóknum verður svarað þegar niðurstaða um ráðningu liggur fyrir. Bæði karlar og konur eru 
hvött til þess að sækja um starfið. Umsókn gildir í 6 mánuði frá lokum umsóknarfrests. 
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Nánari upplýsingar um starfið veitir Helga Garðarsdóttir, deildarstjóri Greiningardeildar, 
í síma 515-0062 eða í tölvupósti: helga.gardarsdottir@sjukra.is. 

Upplýsingar um stofnunina má finna á heimasíðu hennar www.sjukra.is.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf hið fyrsta.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi �ármálaráðher-
ra og viðkomandi stéttarfélags háskólamanna.  

Umsóknarfrestur er til og með 26. janúar 2015

Helstu verkefni:
• Kostnaðarmat og kostnaðargreiningar 
• Þarfagreiningar 
• Þróa og móta reiknilíkön vegna endurgjalds á   
 heilbrigðisþjónustu, m.a. greiðslumódel til stofnana.
• Tölfræði úttektir og önnur greiningavinna 
• Alþjóðlegt samstarf 
• Samskipti við samningsaðila og stofnanir 
• Vinna að uppbyggingu og stefnumótun 

Menntun og hæfniskröfur:
• Háskólapróf sem nýtist í starfi
• Meistaranám eða framhaldsmenntun á sviði hagfræði,  
 viðskiptafræði eða verkfræði er kostur
• Reynsla af kostnaðarmati og kostnaðargreiningu
• Afbragsgóð talna- og reiknikunnátta
• Góð tölvukunnátta og reynsla af vinnslu reiknis- og  
 tölfræðiupplýsinga
• Reynsla og þekking á heilbrigðiskerfinu er kostur
• Reynsla af þarfagreiningu
• Áætlanagerð, úrvinnsla og framsetning upplýsinga
• Góð kunnátta í rituðu og mæltu máli á íslensku og  
 ensku. Færni til að tjá sig í einu Norðurlandamáli er  
 kostur
• Þolgæði undir álagi 
• Frumkvæði, áhugi og metnaður í starfi og hæfni til að  
 starfa bæði sjálfstætt og í hópi

Sérfræðingur í Greiningardeild

Erum við að leita að þér?
www.sjukra.is 

Sjúkratryggingar Íslands (SÍ) leita að metnaðarfullum og öflugum sérfræðingi til liðs við 
okkur í Greiningardeild stofnunarinnar. Sérfræðingurinn verður hluti af öflugu teymi 
starfsmanna sem vinna náið saman að úrlausn verkefna deildarinnar. Gert er ráð fyrir að 
um fullt starf sé að ræða.

Ný verkefni og ný deild 
Greiningardeild SÍ er ný deild á skipuriti stofnunarinnar og hefur meðal annars það 
hlutverk að tryggja að kostnaðargreining nýtist sem grundvöllur endurgjalds fyrir 
heilbrigðisþjónustu. Með auknum verkefnum sem og tilflutningi verkefna frá ráðuneyti 
til SÍ verður Greiningardeildin hluti af kjarnastarfsemi stofnunarinnar. 
Greiningardeild og Deild samninga og útboða vinna í nánu samstarfi sín á milli.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðlaug Björnsdóttir, deildarstjóri Samninga og útboða, í síma 
515-0039 eða í tölvupósti: gudlaug.bjornsdottir@sjukra.is.

Upplýsingar um stofnunina má finna á heimasíðu hennar www.sjukra.is.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf hið fyrsta. 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi �ármálaráð-
herra og viðkomandi stéttarfélags háskólamanna. 

Umsóknarfrestur er til og með 26. janúar 2015

Helstu verkefni:
• Þátttaka í samningaviðræðum og samningagerð
• Vinnsla útboðsgagna og umsjón með útboðum
• Þarfagreining 
• Kostnaðarmat og kostnaðargreining 
• Úttekt á framkvæmd samninga 
• Samskipti við samningsaðila og stofnanir 

Menntun og hæfniskröfur:
• Háskólapróf sem nýtist í starfi
• Menntun á sviði viðskipta- eða heilbrigðisfræða er kostur 
• Reynsla af útboðum og samningagerð
• Reynsla af þarfagreiningu
• Reynsla af kostnaðarmati og kostnaðargreiningu
• Reynsla af gerð úttekta á framkvæmd samninga
• Reynsla af greiningu ársreikninga
• Þekking á heilbrigðiskerfinu
• Góð tölvukunnátta og reynsla af vinnslu tölfræðiupplýsinga
• Góð kunnátta í íslensku, ensku og einu Norðurlandamáli 
• Lipurð í samskiptum og rík þjónustulund 
• Þolgæði undir álagi 
• Frumkvæði, áhugi og metnaður í starfi og hæfni til að   
 starfa bæði sjálfstætt og í hópi

Sérfræðingur Samninga og útboðsmála
Sjúkratryggingar Íslands (SÍ) óska eftir að ráða öflugan og metnaðarfullan einstakling í 
fullt starf í deild Samninga og útboðsmála á Viðskiptasviði stofnunarinnar. 

Umsækjendur eru beðnir um að sækja um störfin á heimasíðu Sjúkratrygginga: 
www.sjukra.is/starf. Umsóknum þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá ásamt kynningarbréfi.

Öllum umsóknum verður svarað þegar niðurstaða um ráðningu liggur fyrir. Bæði karlar og konur eru 
hvött til þess að sækja um starfið. Umsókn gildir í 6 mánuði frá lokum umsóknarfrests. 

SJÚKRATRYGGINGAR ÍSLANDS     
RAUÐARÁRSTÍG 10     
150 REYKJAVÍK     

Nánari upplýsingar um starfið veitir Helga Garðarsdóttir, deildarstjóri Greiningardeildar, 
í síma 515-0062 eða í tölvupósti: helga.gardarsdottir@sjukra.is. 

Upplýsingar um stofnunina má finna á heimasíðu hennar www.sjukra.is.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf hið fyrsta.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi �ármálaráðher-
ra og viðkomandi stéttarfélags háskólamanna.  

Umsóknarfrestur er til og með 26. janúar 2015

Helstu verkefni:
• Kostnaðarmat og kostnaðargreiningar 
• Þarfagreiningar 
• Þróa og móta reiknilíkön vegna endurgjalds á   
 heilbrigðisþjónustu, m.a. greiðslumódel til stofnana.
• Tölfræði úttektir og önnur greiningavinna 
• Alþjóðlegt samstarf 
• Samskipti við samningsaðila og stofnanir 
• Vinna að uppbyggingu og stefnumótun 

Menntun og hæfniskröfur:
• Háskólapróf sem nýtist í starfi
• Meistaranám eða framhaldsmenntun á sviði hagfræði,  
 viðskiptafræði eða verkfræði er kostur
• Reynsla af kostnaðarmati og kostnaðargreiningu
• Afbragsgóð talna- og reiknikunnátta
• Góð tölvukunnátta og reynsla af vinnslu reiknis- og  
 tölfræðiupplýsinga
• Reynsla og þekking á heilbrigðiskerfinu er kostur
• Reynsla af þarfagreiningu
• Áætlanagerð, úrvinnsla og framsetning upplýsinga
• Góð kunnátta í rituðu og mæltu máli á íslensku og  
 ensku. Færni til að tjá sig í einu Norðurlandamáli er  
 kostur
• Þolgæði undir álagi 
• Frumkvæði, áhugi og metnaður í starfi og hæfni til að  
 starfa bæði sjálfstætt og í hópi

Sérfræðingur í Greiningardeild

Erum við að leita að þér?
www.sjukra.is 

Sjúkratryggingar Íslands (SÍ) leita að metnaðarfullum og öflugum sérfræðingi til liðs við 
okkur í Greiningardeild stofnunarinnar. Sérfræðingurinn verður hluti af öflugu teymi 
starfsmanna sem vinna náið saman að úrlausn verkefna deildarinnar. Gert er ráð fyrir að 
um fullt starf sé að ræða.

Ný verkefni og ný deild 
Greiningardeild SÍ er ný deild á skipuriti stofnunarinnar og hefur meðal annars það 
hlutverk að tryggja að kostnaðargreining nýtist sem grundvöllur endurgjalds fyrir 
heilbrigðisþjónustu. Með auknum verkefnum sem og tilflutningi verkefna frá ráðuneyti 
til SÍ verður Greiningardeildin hluti af kjarnastarfsemi stofnunarinnar. 
Greiningardeild og Deild samninga og útboða vinna í nánu samstarfi sín á milli.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðlaug Björnsdóttir, deildarstjóri Samninga og útboða, í síma 
515-0039 eða í tölvupósti: gudlaug.bjornsdottir@sjukra.is.

Upplýsingar um stofnunina má finna á heimasíðu hennar www.sjukra.is.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf hið fyrsta. 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi �ármálaráð-
herra og viðkomandi stéttarfélags háskólamanna. 

Umsóknarfrestur er til og með 26. janúar 2015

Helstu verkefni:
• Þátttaka í samningaviðræðum og samningagerð
• Vinnsla útboðsgagna og umsjón með útboðum
• Þarfagreining 
• Kostnaðarmat og kostnaðargreining 
• Úttekt á framkvæmd samninga 
• Samskipti við samningsaðila og stofnanir 

Menntun og hæfniskröfur:
• Háskólapróf sem nýtist í starfi
• Menntun á sviði viðskipta- eða heilbrigðisfræða er kostur 
• Reynsla af útboðum og samningagerð
• Reynsla af þarfagreiningu
• Reynsla af kostnaðarmati og kostnaðargreiningu
• Reynsla af gerð úttekta á framkvæmd samninga
• Reynsla af greiningu ársreikninga
• Þekking á heilbrigðiskerfinu
• Góð tölvukunnátta og reynsla af vinnslu tölfræðiupplýsinga
• Góð kunnátta í íslensku, ensku og einu Norðurlandamáli 
• Lipurð í samskiptum og rík þjónustulund 
• Þolgæði undir álagi 
• Frumkvæði, áhugi og metnaður í starfi og hæfni til að   
 starfa bæði sjálfstætt og í hópi

Sérfræðingur Samninga og útboðsmála
Sjúkratryggingar Íslands (SÍ) óska eftir að ráða öflugan og metnaðarfullan einstakling í 
fullt starf í deild Samninga og útboðsmála á Viðskiptasviði stofnunarinnar. 

Umsækjendur eru beðnir um að sækja um störfin á heimasíðu Sjúkratrygginga: 
www.sjukra.is/starf. Umsóknum þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá ásamt kynningarbréfi.

Öllum umsóknum verður svarað þegar niðurstaða um ráðningu liggur fyrir. Bæði karlar og konur eru 
hvött til þess að sækja um starfið. Umsókn gildir í 6 mánuði frá lokum umsóknarfrests. 

Útboð

Fagsviðsstjóri 
           í matvælaeftirliti

www.mast . is

Matvælastofnun sinnir stjórnsýslu, 
eftirliti, fræðslu og þjónustu við 
sjávarútveg, landbúnað, fyrirtæki 
og neytendur í þeim tilgangi að 
stuðla að heilbrigði og velferð 
dýra, heilbrigði plantna og öryggi, 
heilnæmi og gæðum matvæla. Hjá 
stofnuninni starfa 90 starfsmenn.

Helstu verkefni og ábyrgð

Fagsviðsstjóri ber ábyrgð á og hefur 
umsjón með málaflokkunum erfðabreytt 
matvæli, nýfæði og örverur í matvælum 
ásamt gerð og endurskoðun gæðaskjala. 
Fagsviðsstjóri kemur að framkvæmd og 
innleiðingu löggjafar á framangreindum 
sviðum, gerð leiðbeininga og fræðsluefnis 
fyrir eftirlitsaðila, matvælafyrirtæki og 
neytendur, sem og þáttöku í eftirliti. 
Þátttaka í nefndum og samskipti við 
innlendar og erlendar stofnanir og fjölmiðla.

Hæfnikröfur

Umsækjendur skulu hafa háskólapróf í matvælafræði, líffræði eða 
aðra háskólamenntun sem nýtist í starfi. Þekking og starfsreynsla 
í opinberri stjórnsýslu og eftirliti er æskileg. Reynsla af gerð 
gæðaskjala er kostur. Gerð er krafa um færni til tjáningar í ræðu 
og riti á íslensku og ensku ásamt góðri almennri tölvukunnáttu. 
Nákvæm og fagleg vinnubrögð, skipulagshæfileikar ásamt getu til 
að starfa sjálfstætt 
eru áskilin ásamt 
góðri framkomu 
og lipurð í 
samskiptum.

Umsækjandi þarf að gefa hafið störf sem fyrst. 
Umsóknarfrestur er til og með 31. október. Nánari 
upplýsingar um starfið og umsóknarferlið er að 
finna á vef MAST:

Matvælastofnun auglýsir laust 
til umsóknar starf fagsviðsstjóra í matvælaeftirliti sem hefur umsjón 
með málflokkunum erfðabreytt matvæli, nýfæði og örverur í matvælum. Starfið heyrir undir 
Neytendaverndarsvið með starfsstöð á aðalskrifstofu stofnunarinnar á Selfossi. Um fullt starf er að ræða.

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi
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ÚTBOÐ

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

Útboð 20191 - Ljósbúnaður fyrir Þjóðleikhúsið

Ríkiskaup fyrir hönd 
Þjóðleikhússins óska eftir tilboðum 

í eftirfarandi ljósbúnað:
• Hreyfiljós Spot/Profile
• Hreyfiljós Wash
• Fastljós Wash
• Upphengjur fyrir ofangreint

Samið verður við einn aðila um viðskipti þessi.

Nánari upplýsingar má finna í útboðsgögnum, sem verða 
aðgengileg á vef Ríkiskaupa ( www.rikiskaup.is ),  
miðvikudaginn 18. nóvember nk. 

Tilboðum skal skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7c, 105 
Reykjavík þar sem þau verða opnuð 22. desember 2015, 
kl. 14.00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

 

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

Nýr Landspítali – Hringbrautarverkefnið 
- Rannsóknarhús Forval nr. 20427  

fyrir hönnunarútboð

Nýr Landspítali ohf. (NLSH) óskar eftir umsóknum um 
þátttökurétt í útboði á fullnaðarhönnun rannsóknarhúss 
sem er hluti af Hringbrautarverkefninu. Hér er um að ræða 
opið forval auglýst á evrópska efnahagssvæðinu (EES), en 
útboðin verða lokuð öðrum en þeim bjóðendum sem tekið 
hafa þátt í forvalinu og uppfyllt allar kröfur þess.

Engin takmörkun er á fjölda bjóðenda. Þannig verður öllum 
umsækjendum sem uppfyllt hafa kröfur forvalgagna og 
þannig staðist forval boðið að taka þátt í lokuðu hönnunar
útboði fyrir rannsóknarhús. Ekki er gefin einkunn fyrir hæfni 
og reynslu og því mun tilboðsfjárhæð hafa 100% vægi í 
hönnunarútboðinu.

Ekki verður greitt fyrir þátttöku í forvali þessu.
Öll gögn í forvali þessu, útboði og í verkinu í heild, skulu 
vera á íslensku að undanskildum tæknilegum forskriftum og 
samskiptum við nauðsynlega birgja, vottunaraðila o.fl. sem 
mega vera á ensku. Þó er heimilt að senda inn fyrirspurnir á 
ensku og starfsferilslýsingar erlendra ráðgjafa mega einnig 
vera á ensku.

Þeir fyrirvarar eru gerðir strax í upphafi að útboð á hönnun 
muni þá aðeins fara fram að verkefninu verði tryggð 
fjármögnun á fjárlögum. Niðurstöður forvalsins skulu gilda 
í 6 mánuði eftir að þær liggja fyrir. Þátttaka í forvali gefur 
umsækjendum kost á því að taka þátt í útboði á verkefninu, 
en skuldbindur þá ekki til þess. Forval þetta er án skuld-
bindingar fyrir verkkaupa, hvort og hvenær verkefnið verður 
boðið út og þá í hvaða áföngum.

Forvalsgögn eru aðgengileg á vef Ríkiskaupa www.rikiskaup.is

Umsóknum í forvalið skal skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7c, 
105 Reykjavík, eigi síðar en fimmtudaginn 13. desember fyrir 
kl. 11:00 þar sem þær verða opnaðar. 

Útboð nr. 20235
Hrauneyjafossstöð 2017

Viðgerð á vökvatjökkum fyrir 
árlokur og stjórnloku

Landsvirkjun óskar eftir tilboðum í viðgerð á vökvat-
jökkum fyrir lokur við Hrauneyjalón í samræmi við 
útboðsgögn nr. 20235.

Verkið felst í aðalatriðum í eftirfarandi  
verkþáttum: 

•	 Aftenging	vökvatjakka	frá	lokum	og	 
 aðliggjandi vökvalögnum 
•	 Flutningur	á	verkstæði 
•	 Yfirfara	tjakka	og	lagfæra 
•	 Flytja	aftur	á	verkstað 
•	 Uppsetning	á	tjökkum	og	tengja	við	lokur	og		
 vökvalagnir  
•	 Prófanir	og	yfirferð	að	endurbótum	loknum

Gert er ráð fyrir að verk geti hafist um 1.maí 2017 
Verklok 15.september 2017.

Útboðsgögn eru  aðgengileg á útboðsvef  
Landsvirkjunar,	http://utbod.lv.is		

Tilboðum skal skila til Landsvirkjunar, Háaleitisbraut 68,  
104 Reykjavík fyrir klukkan 12:00 þriðjudaginn 8.11.2016   
þar	sem	þau	verða	opnuð	kl.	14:00	sama	dag	og	lesin	
upp	að	viðstöddum	þeim	bjóðendum	sem	þess	óska.

Athygli er vakin á því að umsóknir munu gilda í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út, með vísan til 3. tl. 2. mgr. 2. gr. 
regla nr. 464/1996 um auglýsingar á lausum störfum, með síðari breytingum, sem settar eru samkvæmt heimild í 2. mgr. 7. gr. 
laga nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins.

Fiskistofa óskar eftir að ráða metnaðarfullan og þjónustulundaðan hugbúnaðar- sérfræðing til 
starfa á upplýsingatæknisviði Fiskistofu í Hafnarfirði.

Forritun í Java og skyldum málum

Greining verkefna og hönnun, 
sér í lagi framendalausna

Nýsmíði, viðhald og þróun 
hugbúnaðarkerfa

Þátttaka í vinnuhópum og 
samskipti við hagsmunaaðila

Menntun í upplýsingatækni eða skyldum greinum, háskólamenntun kostur

Þekking og reynsla í Java forritun eða skyldum forritunarmálum skilyrði

Þekking á forritun á móti Oracle grunnum kostur

Þekking á Agile vinnuumhverfi kostur

Góð samskiptahæfni, jákvætt viðhorf og geta til að starfa í hópi

Góð skipulagshæfni, frumkvæði sem og lausnamiðuð hugsun

Nánari upplýsingar um starfið veitir Hildur Ösp Gylfadóttir mannauðs- og fjármálastjóri eða Leifur Magnússon, 
sviðsstjóri upplýsingatæknisviðs í síma 569 7900.

Umsóknir sem hafa að geyma ferilskrá og kynningarbréf skulu sendast á netfangið starf@fiskistofa.is eða með 
bréfi til Fiskistofu, Dalshrauni 1, 220 Hafnarfirði merkt „Hugbúnaðarsérfræðingur“ 

Með vísan í jafnréttisstefnu Fiskistofu eru konur jafnt sem karlar hvött til að sækja um. 
Laun taka mið af kjarasamningi ríkisins við viðeigandi stéttarfélag.

Helstu verkefni: Menntun- og hæfniskröfur:

Fiskistofa er þjónustu- og eftirlitsstofnun með sex starfsstöðvar um landið. Stofnunin annast stjórnsýslu á sviði 
sjávarútvegs og lax- og silungsveiði ásamt því að safna og vinna úr upplýsingum um þá málaflokka. Nánari upplýsingar 
um Fiskistofu má finna á www.fiskistofa.is. Fiskistofa veitir Hafrannsóknastofnun upplýsingatækniþjónustu.

Hugbúnaðarsérfræðingur

Umsóknarfrestur er til og með 31. október 2016.

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Sálfræðingur í heilsugæslu Heilbrigðisstofnun Austurlands Austurland 201610/1345
Sálfræðingur Heilbrigðisstofnun Austurlands Austurland 201610/1344
Læknir Heilbrigðisstofnun Austurlands Djúpivogur 201610/1343
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Austurlands Austurland 201610/1342
Sjúkraþjálfari Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201610/1341
Yfirlæknir á lyflækningadeild Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201610/1340
Verslunarstjóri Vínbúðin Húsavík 201610/1339
Stærðfræðikennari Menntaskólinn á Akureyri Akureyri 201610/1338
Fjármálastjóri Menntaskólinn við Hamrahlíð Reykjavík 201610/1337
Fulltrúi við birgðir  Sjúkratryggingar Íslands Reykjavík 201610/1336
Sérfræðingur Atvinnuvega- og nýsköpunarráðun. Reykjavík 201610/1335
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Miðbæ Reykjavík 201610/1334
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Sólvangi Hafnarfjörður 201610/1333
Hugbúnaðarsérfræðingur Fiskistofa Hafnarfjörður 201610/1332
Sérfræðingur á tryggingasviði Sjúkratryggingar Íslands Reykjavík 201610/1331
Tæknimaður  Sjúkratryggingar Íslands Reykjavík 201610/1330
Þjónustustjóri Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201610/1329
Sérfræðilæknir í handaskurðlækn. Landspítali, bæklunarskurðlækningar Reykjavík 201610/1328
Sjúkraliði Landspítali, bráðaöldrunardeild Reykjavík 201610/1327
Tæknimaður jáeindaskanna Landspítali, heilbr.-/upplýsingatæknid. Reykjavík 201610/1326
Tæknimaður Landspítali, heilbr.-/upplýsingatæknid. Reykjavík 201610/1325
Fagsviðsstjóri - matvæli Matvælastofnun Selfoss 201610/1324
Yfirlæknir Landspítali, háls-, nef- og eyrnadeild Reykjavík 201610/1323
Embætti prests Biskup Íslands Suðurland 201610/1322
Sérfræðingur í hafeðlisfræði Hafrannsóknastofnun Reykjavík 201610/1321
Skurðhjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201610/1320
Veiðieftirlitsmenn Fiskistofa Akureyri 201610/1319
Aðstoðarmaður í umönnun Heilbrigðisstofnun Austurlands Seyðisfjörður 201610/1318
Aðstoðarmaður í býtibúr Heilbrigðisstofnun Austurlands Seyðisfjörður 201610/1317
Sjúkraliði Heilbrigðisstofnun Austurlands Seyðisfjörður 201610/1316
Lögreglumaður Lögreglustjórinn á Norðurlandi eystra Akureyri 201610/1315
Kennari í eðlisfræði/jarðfræði Menntaskólinn á Akureyri Akureyri 201610/1314
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, taugalækningadeild Reykjavík 201610/1313



Um er að ræða tæplega hálfa hæð eða 350m² vel 
innréttað skrifstofu með frábæru útsýni til leigu og 
afhendingar strax. Glerveggir og steinteppi á gólfum. 
Hýsti áður lögmannsstofu, 10 herbergi, auk móttöku, 
kaffiaðstöðu og snyrtinga. Niðurtekin loft með innfelldri 
lýsingu og kæliröftum. Tölvulagnir í stokkum. Næg 
bílastæði í bílakjallara og umhverfis húsið. Móttaka á 
jarðhæð, stýrt aðgengi. Öll helsta þjónusta í húsinu, svo 
ekki sé minnst á Smáralindina við hliðina á. Frábært 
húsnæði sem uppfyllir allar nútímakröfur sem gerðar 
eru til skrifstofuhalds og vinnuumhverfis.  

Verð tilboð.

Smáratorg - 201 Kópavogur

Glæsilegt 390 m² skrifstofuhúsnæði til 
leigu í lyftuhúsi í Borgartúni með frábæru 
útsýni til norðurs. Húsnæðið skiptist í 3 
lokuð herbergi (glerveggir, auðvelt að 
bæta við), fundarherbergi, móttöka, stórt 
eldhús, snyrtingar og starfsmannaað-
staða. Harðviðargólf. Niðurtekin loft með 
innfelldri lýsingu og kæliröftum.Tölvu-
lagnir í stokkum. Bjart og gott húsnæði á 
besta stað. Næg bílastæði. 

Verð tilboð.

Borgartún - 105 Reykjavík

Til leigu 512m² bjart verslunar- og lagerhúsnæði 
á besta stað í Borgartúni, laust til afhendingar. 
Húsnæðið er á 2 hæðum, 246m² verslun á 
jarðhæð auk 266m² lagerrými í kjallara með 
innkeyrsludyrum, samtals 512m². Verslunin er 
með rafdrifinni hurð beint frá götu og nægum 
bílastæðum við inngang. Lyfta gengur milli hæða 
í sameign og niður í kjallara. Öflugt öryggis-
kerfi. Frábært húsnæði sem hentar hvers kyns 
verslunarstarfsemi, en þó sérlega vel verslunum 
sem þurfa að hafa lager við hendina. 

Verð tilboð.

Borgartún - 105 Reykjavík

Mjög gott 327fm brúttó iðnaðar- og 
lagerhúsnæði í Síðmúla til leigu.  Hús-
næðið er með einni innkeyrsludyr og 
um 2,4m lofthæð.  Húsnæðið er stúkað 
af í 3 hólf fyrir utan snyrtingu, en 
möguleiki er að fá stærra húsnæði leigt 
ef á þarf að halda. Dúkur á gólfum og 
flúrósent lýsing í loftum. Brunaviðvör-
unarkerfi. Loftræstilagnir(kerfi).  Hús-
næði sem getur hentað undir heild-
verslanir, léttan iðnað ofl. 

Hagstætt leiguverð 1250 kr./m².

Síðumúli - 108 Reykjavík

Glæsilegt skrifstofuhúsnæði í Turninum í Borgartúni. 
Erum með fallega innréttað 518m² skrifstofuhúsnæði til 
leigu með stórkostulegu útsýni yfir borgina af 17. hæð 
úr Turninum í Borgartúni.  Húsnæðið er fullinnréttað 
með parketi á gólfum, niðurtekin loft með innfelldri 
lýsingu. Brunaviðvörunarkerfi. Sérbílastæði fylgja í 
bílageymslu, auk 23m² sérgeymslu í kjallara.  Af-
hending skv. samkomulagi. Fjöldi veitingastaða og ýmis 
þjónusta í húsinu og næsta nágrenni. Teikningar og 
allar nánari upplýsingar veita sölumenn okkar.  

Verð tilboð.

Katrínartún - 105 Reykjavík

Skrifstofuhúsnæði með fasllegu útsýni til sölu. 
Vorum að fá rúmlega 200m² gott skrifstofu-
húsnæði á 2. hæð í lyftuhúsi við Suðura-
landsbraut til sölu og afhendingar skv. nánara 
samkomulagi.  Húsnæðið er að mestu í opnu 
rými með steinteppi á gólfum og fallegu útsýni 
að Esjunni.  Kaffistofa og sér snyrting innan 
rýmisins. Eignin var verulega endurinnréttuð 
fyrir nokkru. 

Verð 40 millj.

Suðurlandsbraut - 108 Reykjavík

Erum með 872m² fiskvinnsluhúsnæði í Hafnar-
firði til sölu og afhendignar starx.  

Húsnæðið uppfyllir allar helstu kröfur til fisk-
vinnslu. 

Tveir stórir vinnslusalir með góðri lofthæð og 
innkeyrsludyrum. Ágætt útipláss. 

Verð 135 m.

Melabraut - 220 Hafnarfjörður

Vorum að fá í einkasölu 278m² skrifstofuhúsnæði ofarlega 
í Kringluturninum með glæsilegu útsýni allan hringinn yfir 
borgina. Hæðin er í útleigu og nýtt í tvennu lagi eins og er, en 
getur verið til afhendingar samkvæmt nánara samkomulagi. 
Stærra rýmið skiptist í 7 lokaðar skrifstofur, fundarherbergi, 
kaffistofu og geymslur, en minna rýmið skiptist í 2 lokuð skrif-
stofuherbergi og opið vinnurými.  Marmaraflísar á alrýmum, 
en gegnheilt parket á skrifstofum.  Vandaðar harðviðarinn-
réttingar.  Lyfta og snyrtingar í sameign. Næg bílastæði í 
bílastæðahúsi Kringlunar.  Staðsetningin er ekki einungis mið-
svæðis heldur er allar helstu verslanir og þjónusta við hendina, 
fullt af veitingastöðum, bankastarfsemi o.s.frv.   Eign fyrir þá 
sem gera kröfur um þægindi. Verð 85 millj.

Kringlan - 103 Reykjavík 

Vorum að fá í einkasölu um 2.200m² iðnaðarhúsnæði í 
steinsteyptu húsi á Stórhöfða.  Húsið er á tveimur hæðum 
og stendur á 6.547m² lóð.  Efri hæðin telst vera 1.530m² 
að mestu i einum opnum sal með 3 innkeyrsludyrum og 
allt að 5,4m lofthæð undir mæni. Á neðri hæðinni (670m²) 
er innréttuð skrifstofuaðstaða, verkstæði og lager sem eru 
með um 3,7m lofthæð og tveimur innkeyrsludyrum.  Lóðin 
er fullfrágengin með gróðri, malbikuðum bílastæðum og með 
góðri aðkomu og tengingu við Vesturlandsveginn.  Á lóðinni 
er byggingaréttur fyrir allt að 2.383m² nýbyggingu skv. deili-
skipulagi.  Frábær eign á góðum stað, sem býður upp á mikla 
möguleika.   Verð tilboð.  

Stórhöfði - 112 Reykjavík

Vorum að fá gott 951m² steinsteypt iðn-
aðarhúsnæði ásamt 458m² byggingarrétt 
við Hyrjarhöfða til sölu.  Húsnæðið stendur 
á 1804m² lóð, er í útleigu til 2 aðila og til 
afhendingar skv. nánara samkomulagi. 
Húsnæðið hentar þannig til fjárfestingar, 
eða til eigin nota fyrir þá sem vilja skipu-
leggja sig fram í tímann.  Húsnæðið er 
721m² að grunnfleti og skiptist í 9 bil með 
sex innkeyrsludyrum og 6m lofthæð.  Allar 

rafmagns- og vatnslagnir voru endurnýjaðar fyrir u.þ.b. 10 árum, ásamt öllum innkeyrsludyrum og 
gleri.  Lóðin er frágengin með góðri aðkomu og stóru að hluta upphituðum malbikuðu bílaplani að 
framanverðu. Flott eign á góðum stað.  Verð 194 m.

Hyrjarhöfði - 110 Reykjavík

TIL SÖLU TIL LEIGU



Eignarlóð í landi Kiðjabergs

Eignatorg fasteignasala Skipholt 50b, 105 Reykjavík

Allar nánari upplýsingar veitir Björgvin Guðjónsson löggiltur 
fasteignasali í síma 510-3500 / 615-1020 eða bjorgvin@eignatorg.is

10.000 fm eignarlóð í landi Kiðjabergs í Grímsnes- og Grafnings-
hreppi. Golfvöllur GKB er á svæðinu og örstutt er í margs konar 
þjónustu sem til staðar er í nágrenninu, s.s. verslun, sundlaug og 
veitingasala. Fyrir liggja samþykktar teikningar að afar glæsilegu 
sumarhúsi á lóðinni. Yfirstandandi eru framkvæmdir við lagningu 
hitaveitu á svæðinu.

Til hvers að auglýsa ?

Ef þú auglýsir sjálf-/ur eftir starfsmanni eyðir þú verulegum tíma
í úrvinnslu innsendra umsókna.

Okkar styrkur er öflugur gagnabanki og yfir tveggja áratuga reynsla við að
þjónusta fyrirtæki við leit að starfsmanni.

Sparaðu þér tíma, kostnað og fyrirhöfn - leitaðu aðstoðar
fagmanna með langvarandi reynslu af ráðningarmálum.

STRÁ Starfsráðningar ehf. - Suðurlandsbraut 30 - sími 588-3031
stra@stra.is - gudny@stra.is - www.stra.is.

Með starf
fyrir þig

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfs-
manna- og ráðningarmála
en stofan hefur unnið fyrir
mörg helstu og leiðandi
fyrirtæki landsins um
árabil.

Rík áhersla er lögð á trúnað
varðandi vörslu gagna og
upplýsinga bæði gagnvart
umsækjendum, sem og
vinnuveitendum.

Ánægðir viðskiptavinir til
margra ára hafa notið
þjónustu STRÁ, en stofan
hefur jafnframt umsjón
með ráðningum í sérfræði-
og stjórnunarstöður.

www.stra.is

Tækifæri í hótelrekstri
Sala eða leiga

Leitað er að meðeiganda að vönduðu hóteli í nágrenni 
Reykjavíkur með góðu orðspori. Hótelið er staðsett á afar 
fallegum stað nærri þjóðvegi 1.

Leitað er að meðeiganda sem þekkir til hótelreksturs og vill 
taka þátt í rekstri og frekari uppbyggingu í vaxandi umhverfi 
ferðaiðnaðar. Hótelið telur 34 herbergi í dag auk góðra 
salarkynna fyrir fundahöld og fleira. Fyrir liggja teikning-
ar og rekstaráætlun að stækkun hótelsins í 62 herbergi. 
Möguleiki er á enn frekari stækkun hótelsins.

Einnig kemur til greina að selja hótelið eins og það er núna 
með þeim möguleikum, sem þegar eru fyrir hendi eða leigja 
það traustum aðila.

Frábært tækifæri fyrir réttan aðila/fjárfesti til að hasla sér 
völl í ferðaþjónustu, t.d. fyrir aðila, sem er í sambærilegum 
rekstri fyrir og vill stækka við  sig eða aðila sem er í tengdri 
ferðaþjónustu og vill auka möguleika sína með því að færa 
út starfsemina.

Áhugasamir sendi upplýsingar um sig til blaðsins á  
netfangið box@frett.is  fyrir 21. október nk. merkt:  
,,Viðskiptatækifæri.“

Öllum fyrirspurnum verður svarað gegn trúnaðaryfirlýsingu.

Vel staðsett og áberandi atvinnuhúsnæði. Fasteignin skiptist 
í fjögur fastanúmer eða tvö 216 m2 verslunarbil, eitt 487,7 m2 
iðnaðarbil og eina 451 m2 vörugeymslu undir bílastæðum að 
baka til. Þar til viðbótar eru óskráðir útleigu fermetrar 100 m2. 
Húsnæðið er því samtals 1.470,7 m2 samkvæmt teikningum. 
Leigutakar eru þrír, þar af tveir skammtímaleigusamningar og 
einn langtímasamningur sem nýtur stuðnings Reykjavíkurborgar. 
Verð: 215 mkr.

Heildareign á góðum stað í Reykjavík með mikið auglýsingagildi. 
Húsnæðið sést vel frá Ártúnsbrekku og er stórt auglýsingaskilti 
klætt utan um húsið. Húsnæðið er samtals 1.460,8 m2 að birtu 
flatarmáli og skiptist í fjóra eignarhluta eða 358,7 m2 í kjallara, 
394,7 m2 á jarðhæð og 389,4 m2 á annarri hæð. Auk þess er 
önnur viðbygging 288 m2 á tveimur hæðum. Óskráðir sam-
eignafermetrar eru 92 m2 samkvæmt eignaskiptayfirlýsingu. 
Húsnæðið er því samtals 1.522,8 m2. Verð. 245 mkr.  

Ármúli 23 

Stangarhylur 3-3a 

Sala fasteigna frá

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

Sala fasteigna frá

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

Guðlaugur Ingi Guðlaugsson
Löggiltur fasteignasali

GSM 864 5464
gudlaugur@eignamidlun.is

Til sölu  
Bakarí / Kaffihús
Til sölu er vel rekið og arðbært miðlægt 
bakarí /kaffihús með nokkra sölustaði.

Velta 650 millj. kr.
Nánari upplýsingar veittar  

á trúnaðarfundi hjá Fima Consulting.  
Sími 896 6665



RE/MAX Fjörður - Lækjargata 34D - 200 Hafnarfirði- Sími: 519 5900- www.remax.is RE/MAX Fjörður - Lækjargata 34D - 200 Hafnarfirði- Sími: 519 5900- www.remax.is

RE/MAX FJÖRÐUR KYNNIR: 
Rúmgóð og björt 4ja 
herbergja íbúð á efstu 
hæð við Hjallabraut 
37 í Hafnarfirði.

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

Láland 23
Senter

Opið
Hús RE/MAX SENTER KYNNIR: 

Glæsileg íbúð í vönduðu fjölbýlishúsi við Kirkju-
sand. Vandaðara sérhannaðar innéttingar. Rúm- 
góð stofa og borðstofa. Sólstofa með frábæru 
útsýni yfir borgina, Snæfellsjökul og Esjuna. 
Stæði í bílageymslu fylgir.

RE/MAX FJÖRÐUR KYNNIR: 
Glæsileg fjögurra herbergja íbúð á 3. hæð í 
vönduðu lyftuhúsi sem ætlað 50 ára og eldri. 
Tvennar svalir og aðrar þeirra eru yfirbygðar. 
Þrjú svefniehrbergi og 2 baðherbergi. 
Íbúðinni fylgir sérstæði í bílkjallara. 

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

Kirkjusandur 3
105 Reykjavík

Stærð: 124,4 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1996

Opið hús sunnudaginn
16. okt. kl. 15:00 - 15:30

Skipalón 26
220 Hafnarfirði

Stærð: 128 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Opið hús sunnudaginn 16. okt. 
kl. 16:00 - 16:30

Verð: 51.900.000

Verð: 48.900.000

Senter

Einstakt tækifæri til að eignast nýtt 
330 fm einbýlishús á einni hæð í Fossvogi

NORÐUR- OG VESTUR HLIÐAR

SUÐUR- OG VESTUR HLIÐAR

Páll B Guðmundsson
861 9300

Hjallabraut 37
220 Hafnarfirði

Stærð: 106 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1973

Opið hús sunnudaginn16. okt. kl. 15:00 - 15:30

Verð: 32.900.000

Til sölu tæplega 1100 fm gróin lóð á besta stað í 
Fossvogi við göngustíginn í enda á lokuðum botn- 
langa. Útivistarsvæði, skólar og íþróttasvæði innan 
seilingar. Á lóðinni stendur fokhelt einingarhús sem 
stóð til að rífa að mestum hluta. Samþykktar teikn- 
ingar eru fyrir nýju húsi sem byggt yrði á grunni þess 
sem fyrir er. Teikningin er eftir Pálmar Kristmundsson 
arkitekt og gerir ráð fyrir 327 fm einbýlishúsi á 
einni hæð. 

Stórar stofur, 2 -3 barnaherbergi, hjónasvíta. 
Lofthæð í stofum 3,93 metrar og herbergjaálmu 
2,8 metrar.

Upplýsingar veitir Gunnar Sverrir í síma 862 2001
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- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir

Þórunn Pálsdóttir, 
löggiltur fasteignasali

sími: 773 6000
thorunn@miklaborg.is 69,9 millj.Verð:

Mikið endurnýjað fallegt 170,7 fm 
einbýli auk rislofts 
3-4 góð svefnherbergi og
2 baðherbergi, einfaldur bílskúr 
Frábær staður miðsvæðis í borginni 
Barnvænt hverfi og stutt í 
Laugardalinn og Holtagarða 
Tekið í gegn árið 2007-2008 á 
vandaðan og smekklegan hátt

Endurnýjað einbýli á þessum vinsæla stað
Skipasund 35

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

10,8 m²
Herbergi

9,6 m²
Herbergi

6,9 m²
Snyrting og Þvottah

8,8 m²
Herbergi

13,1 m²
Herbergi

12,1 m²
Hol-sjónvarp

5,3 m²
Svalir 

10,8 m²
Eldhús

30,8 m²
Stofa

3,3 m²
V.S.

6,8 m²
Gangur

6,0 m²
Geymsla

3,8 m²
Anddyri

Verönd

Verönd

Bílastæði

Hagkvæmt og vel skipulagt 5 herbergja raðhús 
fullbúið með vönduðum innréttingum. 

frágenginni lóð og inniföldu ytra viðhaldi 
Er það eitthvað fyrir þig og þína ?

Tvö raðhús eftir 

Allar nánari upplýsingar á www.buseti.

Húsin standa neðst í Reynisvatnsásnum með óhindrað 
útsýni vestur Úlfarsárdalinn. Örstutt er á Úlfarsfell og í 
óspillta náttúru í kring. Í nokkura hundruð metra fjarlægð, 
er íþróttasvæði Fram og þar er verið að reisa nýjan skóla. 
Sundlaug og bókasafn verða reist þar á allra næstu árum. 

20% Búseturéttur kr. 10.500.000,- (Útb. frá 6.000.000,-)
Mánaðargreiðsla m.v. 20% búseturétt kr. 242.908,-

Mánaðargreiðsla innifelur fjármagnskostnað, skyldutryggingar, 
fasteignagjöld, hússjóð, þjónustugjald og framlag í viðhaldssjóði

Ísleifsgata 32 og 34 í Reynisvatnsási

Hlíðarsmára 2 Kópavogi

Leitum eftir meðleigjanda í glæsilegt húsnæði á jarðhæð   
að Hlíðarsmára 2 Kópavogi. Til ráðstöfunar eru c.a 60 fm.  

Nánari upplýsingar í síma: 562 0300

Aðalstræti 9 Bolungarvík
Fasteignin á fjórum hæðum að kjallara meðtöldum, eignin 
er steypt og samtals 1108 m² að stærð, byggð árið 1985 
samkvæmt fasteignaskrá. Á jarðhæð hefur verið rekinn 
veitingastaður en á efri hæðum eru gistiherbergi. Í kjallara 
er geymslupláss.Húsið er skráð sem verslunarhúsnæði 
í fasteignaskrá   Húsið þarfnast viðhalds en býður upp á 
mikla möguleika, m.a. á sviði ferðaþjónustu. Eignin selst í 
því ástandi sem hún er. Áhugasamir hafi samband við 
Fasteignasölu Vestfjarða – eignir@fsv.is s. 456-3244.

Nánari upplýsingar hjá  
Fasteignasölu Vestfjarða
s.4563244 • eignir@fsv.is • www.fsv.is

TIL SÖLU 
- Tilboð óskast -

Boðaþing 3 - einstök ný útsýnisíbúð

Álheimar 54 - falleg 4ra herbergja íbúð

Rauðalækur 52 - mikið endurnýjuð 4ra

Boðaþing 3 - ný glæsileg 3ja með bílag.

Kaldasel 20 - Aukaíbúð

Opið hús á morgun sunnudag frá kl. 13:00 - 13-45.
Einstök um 122 fm útsýnisíbúð á 2. hæð. Óheft útsýni yfir Elliðavatn. 
Íbúðin er í enda með stórum svölum. Tvö herbergi og stór stofa, stæði 
í bílageymslu fylgir. Íbúðin er laus til afhendingar og er fullbúin án 
innréttinga. Verð 49,0 milljónir.  
Frekari upplýsingar veitir Finnbogi, 895-1098.

Opið hús á morgun sunnudag frá kl. 15:30 - 16:00. 
Vel skipulögð og rúmgóð 4ra herbergja íbúð á 3. hæð. Stærð 108 
fm. Þrjú góð herbergi og stofa. Endurnýjað eldhús og baðherbergi. 
Almennt gott ástand á húsinu. Verð 39,9 millj. 
Frekari upplýsingar veitir Finnbogi, 895-1098.

Opið hús á morgun sunnudag frá kl. 14:30 - 15:00. 
Falleg og björt um 114 fm íbúð í lítið niðurg. kjallara. Íbúðin var öll 
tekin í gegn að innan fyrir ca 8 árum síðan. Þrjú herbergi og stofa. 
Þvottaaðstaða innan íbúðar. Frábær staðsetning. Verð 39,9 millj. 
Frekari upplýsingar veitir Finnbogi, 895-1098.

Opið hús á morgun sunnudag frá kl. 13:00 - 13:45. 
Ný um 130 fm íbúð fyrir 55 ára og eldri á 4. hæð með frábæru útsýni 
yfir Elliðavatn. Eigninni fylgir stæði í bílageymslu. Tvö rúmgóð her-
bergi og stór stofa. Íbúðin er tilbúin til afhendingar. Afhendist án 
gólfefna. Verð 49,5 millj. Frekari upplýsingar veitir Finnbogi, 895-1098.

Opið hús 16. okt kl 14:00 -14:30 
Vandað og vel byggt 320 fm tengihús á þremur hæðum með inn-
byggðum bílksúr. Húsið er á þremur hæðum með  3ja herb aukaíbúð 
á 1. hæð. Sólpallur með heitum potti og vestursvalir með miklu útsýni.  
Afgirtur bakgarður í suðri í góðri rækt.  Hellulagt bílaplan.  
Á miðhæð stórar stofur.  Á efstu hæð eru fjögur stór svefnherbergi.  
V. 67,5 m.  Upplýsingar veitir Bogi, 699-3444. 

Suðurlandsbraut 22 | Opið mán. – fös. frá kl. 9–17 | www.heimili.is
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OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Bogi 
Péturson
lögg. fasteignasali

GARÐUR – SÉRHÆÐ - 
TIL SÖLU 

100 fm. sérhæð í góðu steinhúsi með sérinn-
gangi og lóð. Stutt í flugvöllinn, golfvöllinn og 
Helguvík. Íbúðin er öll nýstandsett með nýjum 
gólfefnum. Stórt og fallegt eldhús, stofa og 2 

góð herbergi. 
Gott útsýni yfir sjávarsíðuna. Húsgögn og hús-

búnaður geta fylgt með í kaupunum. 

Verð aðeins 23.9 millj. Get tekið nýlegan bíl upp 
í kaupverð. Ekkert áhvílandi. 

LAUS STRAX !  Upplýsingar í síma: 868-3144.

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is



2ja herbergja útsýnisíbúð á 4.hæð 

Alls 70 fm 

Parket á gólfum 

Svalir eru til suðurs, nýleg svalalokun 

Sléttuvegur 15

Verð : 36,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Glæsilegt einbýlishús á tveimur hæðum að stærð 
274,2 fm Að auki tvöfaldur bílskúr að stærð 46,5 fm. 
Nýtt þak, járn og pappi. Húsið yfirfarið að utan ca 
árið 2000. Einstaklingsíbúð í kjallara með sérinngangi 
ný yfirfarin og stækkuð. Hjónasvíta. Þrjú stór 
svefnherbergi með gluggum. Húsið yfirfarið af 
Rut Káradóttur árið 2008.  Falin gullmoli. 

Víðigrund 45

Verð : 89,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

46 fm sumarhús við 

Biskupstungubraut rétt við 

Borg í Grímsnesi 

Eignarlóð 0,6 hektari

Heiðarbraut

Verð : 13,5 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Falleg 58 fm 2ja-3ja herb íbúð á jarðhæð 

Baðherbergi og eldhús endurnýjað 

Sér afnotaréttur 

Viðhaldslétt hús 

Torfufell

Verð : 24,9 millj.
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 822 02307

4 glæsileg 227 fm raðhús í Garðabæ 

Tilbúið til innréttinga, fullfrágengin lóð 

Nýbygging á góðum stað í Akralandinu

Byggakur

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

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

.

Austurströnd 8

Verð : 39,5 millj.

OPIN HÚS
sunnudaginn 16.okt. kl.16:00-16:45

Falleg og björt 3ja herbergja á 6hæð 

Fallegt útsýni til norðurs og vestur 

Lyftublokk í góðu ástandi 

Stæði í bílgeymslu

.

Þorrasalir 5-7
íbúð 301 

Verð : 46,9 millj.

OPIN HÚS
sunnudaginn 16.okt. kl.17:00-17:30

Glæsileg 4ra herbergja íbúð á 3ju hæð

Útsýni yfir GKG golfvöllinn 

Vandaðar innréttingar 

Stæði í bílageymslu

.

Hörðukór 1
íbúð 602

Verð : 38,9 millj

OPIN HÚS
sunnudaginn 16.okt. kl.12:30-13:00

Falleg 97,5 fm íbúð á 6. hæð 

Tvö svefnherbergi 

Stæði í bílakjallara

Yfirbyggðar svalir

.

Erluhólar 2

Verð : 78,9 millj.

OPIN HÚS
miðvikudaginn 19.okt. kl.17:30-18:00

Fallegt einbýli á tveimur fastanúmerum
Samtals stærð 331,8 fm
Mikið útsýni
Efri hæðin og bílskúr er skráð 261,2 fm
Neðri hæðin er skráð 70,6 fm og er með sérinngangi
Stór og góður suður pallur, afgirtur
Göngustígur úr götunni í Elliðaárdalinn
Stutt á stofnbraut og stutt í alla þjónustu Húsið 
stendur ofan götu og er þaðan mikið 
útsýni yfir Faxaflóann

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

207 fm iðnaðarbil milli Rvk og Mosó 

157 fm auk 50 fm millilofts 

Innkeyrsluhurð með 4,5 m hæð 

Afgirt lóð

Desjamýri

Verð : 40,0 millj.
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 822 02307

Bókaðu skoðun:

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

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

Falleg og björt 117 fm efri sérhæð 

Fallegt útsýni til suðurs og vesturs 

Þrjú góð svefnherbergi 

Þvottaherbergi á hæðinni 

Lindarbraut 10 

Verð : 47,9 millj.
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali s.822 02307

Nánari upplýsingar:

Ásgrímur  865 4120

Nýjar íbúðir á 2. og 3. hæð 

Tvö svefnherbergi 

Lyftuhús - sérgeymsla í kjallara

Lindargata 28 

Verð : 49,7 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Bókaðu skoðun:

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

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

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  MIKLABORG 569 7000

MIKLABORG www.miklaborg.is

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími:  897 0634

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Gunnar Helgi Einarsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

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

Lágmúla 4  108 Reykjavík  www.miklaborg.is

569 7000
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltir fasteignasalar

Atli S. Sigvarðsson
aðstm. fasteignasala
Sími:  899 1178

Hilmar Jónasson
aðstm. fasteignasala
Sími: 695 9500

Axel Axelsson
aðstm. fasteignasala
Sími: 778 7272

Svan G. Guðlaugsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 9300

Helgi Jónsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 780 2700

Bryndís Alfreðsdóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 569 7024

Páll Þórólfsson 
aðstm. fasteignasala 
Sími: 893 9929

Jason Ólafsson 
aðstm.fasteignasala
Sími: 775 1515



Glæsileg atvinnuhúsnæðisbil - frábærlega staðsett við Vesturlandsveginn. Stærðir eru frá 180,9 fm. - 205,2 fm.  

Neðri hæð:  Skiptist í 7 bil.  Endabil eru 188,4 fm. og millibil eru 205,2 fm.  Lofthæð 4,8 metrar.  Verð per. bil 39,9 millj.

Efri hæð:  Skiptist í 7 bil.  Endabil eru 184,6 þ.a. milliloft 52,5 fm.  Millibil eru 180,9 fm. þ.a. milliloft 52,7 fm.  Milliloft eru steypt.  Stórar svalir á báðum hæðum og frábært 
útsýni.  Lofthæð 6 metrar.  Verð per. bil 47 millj.

Öll bil eru með 4 metra innkeysluhurð ásamt gönguhurð við hliðina.  Eignin skilast fullbúin að utan og lóð fullfrágenginn.  Að innan skilast eignin á byggingastigi 5. 

Upplýsingar veita:
Þórarinn Thorarensen sölustjóri s. 770-0309 eða th@landmark.is og Magnús Einarsson lögg. fast.  s. 897-8266 eða magnus@landmark.is

Þórarinn Thorarensen
Sölustjóri
Sími 770 0309

Magnús  Einarsson 
Löggiltur fasteignasali

Sími 512 4900

Landmark leiðir þig heim!

LAMBHAGAVEGUR  -  113 REYKJAVÍK

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  MIKLABORG 569 7000

MIKLABORG www.miklaborg.is

Lágmúla 4  108 Reykjavík  

 www.miklaborg.is   5697000

Nánari upplýsingar veita:

Glæsilegar 99,8 - 195f fm útsýnisíbúðir

Aukin lofthæð í öllum íbúðum

Sér bílastæði í upphituðu bílahúsi

Sérlega vandaðar innréttingar og tæki

Húsið einangruð að utan og klædd

Fyrsti áfangi í Garðatorgi 4 er uppseldur

3 íbúðir af 24 íbúðum 

eftir í Garðatorgi 2a

Hilmar Jónasson
aðstm. fasteignasala
Sími: 695 9500
hilmar@miklaborg.is

Jason Ólafsson 
aðstm.fasteignasala
Sími: 775 1515
jason@miklaborg.is

Garðatorg 2

Byggingaraðili á Garðatorgi er ÞG Verk ehf. sem 
ábyrgist traust, gæði og áreiðanleika í viðskiptum

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

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 16. október frá 14-15



BERUGATA 18 - BORGARNESI.
BÓKIÐ SKOÐUN
• 234,8 fm. raðhús á tveim hæðum, stór bílskúr .
• Góðir útleigumöguleikar, gæti hentað í ferðaþjónustu.
• Mikið útsýni yfir Hafnarfjall og til suðurs.
• Góð staðsetning, stutt í skóla, sundlaug.
• V. 32,7 millj.

FLÉTTURIMI 11 – 112 RVK
OPIÐ HÚS SUNNUDAG 16.OKT KL.14:30-15:00.
• Endurnýjuð 2ja herbergja íbúð
• Vel skipulögð og snyrtileg
• Íbúð er 70.4 fm auk stæðis í bílgeymslu
• Hús hefur verið endurnýjað að utan í sumar
• LAUS TIL AFHENDINGAR
• V. 28.9 millj. 

SOGAVEGUR 220 – 
108 RVK
OPIÐ HÚS SUNNUDAG 16.OKT 
KL.15:30-16:00.
• Rúmgóð 183.4 fm hæð m/bílskúr
• 3 svefnherbergi / 2 rúmgóðar stofur. 
• 2 baðherbergi
• Eign verið endurnýjuð að hluta
• Tvöfaldur bílskúr m/salerni
• Hús í góðu ástandi að utan og gróin lóð
• V.58.5 millj. 

MÁNATÚN 3  -  105 RVK.
• Glæsileg 143,5 fm eign á jarðhæð við Mánatún 3.  
• u.þ.b. 70 fm pallur út af stofu.
• 2 stæði í bílageymslu fylgja. 
•  þvottahús innan íbúðar.
• aus fljótlega.
• V. 59,7 millj.

KLAPPARSTÍGUR 14  -  
101 RVK.
• 89,1 fm. 3 ja herbergja vönduð íbúð í lyftuhúsi 
  við Klapparstíg. 
• 2 svefnherbergi með parketi og skápum.
• Stórir bogadregnir gluggar í stofu.
• Frábær staðsetning.
• Laus fljótlega.
• V. 55 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

KLUKKUBERG 31 - HAFNARFJÖRÐUR.
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 18.OKT. FRÁ KL:17:00-17:30
• 75,5 fm. 3ja herbergja íbúð á jarðhæð með stæði í bílageymslu.
• Sérinngangur, pallur og mikið útsýni.  
• Möguleiki á dýrahaldi.
• Stutt í skóla, leikskóla og ósillta náttúru.
• V. 30,9 millj.

Hafðu samband 
ÁSDÍS RÓSA ÁSGEIRSDÓTTIR 
Löggiltur fasteignasali. Sími 895 7784

Hafðu samband 
ÁSDÍS RÓSA ÁSGEIRSDÓTTIR 
Löggiltur fasteignasali. Sími 895 7784

Landmark leiðir þig heim!

Sími 512 4900 • landmark.is
Helga Snorradóttir

Skjalavinnsla
Ingibjörg Agnes 

Jónsdóttir  
Sölufulltrúi

Sími  897 6717  

Nadia Katrín
Sölufulltrúi

Sími 692 5002

Ásdís Rósa 
Ásgeirsdóttir  
Lögfræðingur /   

löggiltur  
fasteignasali

Sími 895 7784

 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

Hlíðasmári 2, 201 Kópavogur.

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN  
sölustjóri. Sími 770 0309

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND  
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND  
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

STAFNASEL 1  -  109 RVK
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 17. OKT. KL. 17:30 – 18:00
• Fallegt og mikið endurnýjað hús á góðum stað í Seljahverfinu. 
• Um er að ræða 254,4 fm einbýlishús á tveim hæðum með tvöföldum bílskúr. 
• Möguleiki væri að búa til litla íbúð á neðri hæð hússins. Stutt í alla þjónustu, leikskóla, 
  grunnskóla og græn svæði. Snyrtilegur garður.
• V. 75 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Hafðu samband 
INGIBJÖRG AGNES JÓNSDÓTTIR 
Sölufulltrúi. Sími 897 6717

Hafðu samband 
INGIBJÖRG AGNES JÓNSDÓTTIR 
Sölufulltrúi. Sími 897 6717

BÓKIÐ SKOÐUN



Þ o r l á k u r  Ó m a r  E i n a r s s o n
LÖ G G I LTU R  FA STE I G N A SA L I

535-1000
BORGARTÚNI 30 /  105 REYKJAVÍK
stakfell@stakfell.is / www.stakfell.is

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

  

Við seljum ekki bara hús, 
við finnum þér nýtt heimili

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 16.10.2016 KL. 14:00-14:30

Bragagata 16, 101 Reykjavík

Tegund:  Hæð

Stærð:   98.7  fm

Svefnherbergi: 2

Verð: 48.700.000  Ásdís Ósk s. 863-0402

Opin og björt íbúð sem hefur verið töluvert endurnýjuð í hjarta Reykjavíkur.  2 svefnherbergi 
og 2 stofur, með útgengi út á svalir.  Möguleiki á að nýta aðra stofuna sem svefnherbergi. 
Virkilega björt og falleg íbúð á þessum eftirsótta stað í miðbæ Reykjavíkur.

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 16.10.2016 KL. 17:00-17:30

Jórusel  18 – 109 Reykjavík

Tegund: Einbýlishús

Stærð:  326 fm

Svefnherbergi: 4-5

Verð:  69.900.000  Ásdís Ósk s. 863-0402

MJÖG HAGSTÆTT FERMETRAVERÐ OG FRÁBÆR KAUP Í ÞESSU HÚSI.
326 fm. einbýlishús með 2 bílskúrum.  Möguleiki á 5 svefnherbergjum.  Mjög góð staðsetning 
í litlum barnvænum botnlanga, fyrir framan hús er leikvöllur og fyrir aftan hús er berjamór.  
Róleg og góð gata, nokkra mínútna göngufjarlægð í bæði grunnskóla og leikskóla. 
Seljahverfið er perla í Reykjavík sem ekki margir vita af og þar er sérstaklega gott að búa.

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 16.10.2016  KL.16:00-17:00

Hjallabraut 6, 220 Hafnarfj.

Tegund: Fjölbýlishús

Stærð:  145.8  fm

Svefnherbergi: 4

Verð: 42.900.000  Bergrós s: 893-9381

145.8 fm 6 íbúð á 2.hæð með 4 svefnherbergjum, borðstofu, stofu, elshúsi, þvottahúsi innaf 
eldhúsi og tvennum svölum. Góð eign á frábærum stað í Hafnarfirði. Blokkinni hefur fengið 
mjög gott viðhald. Eign sem vert er að skoða. 

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 16.10.2016 KL. 15:00-15:30

Hlunnavogur 15, 104 Reykjavík

Tegund: Parhús

Stærð: 183,3  fm

Svefnherbergi: 4

Verð:  69.700.000  Ásdís Ósk s. 863-0402

Parhús á einni hæð með bílskúr og stórglæsilegum garði með pöllum og potti, búið að opna 
hluta bílskúrs inn í húsið og nýta sem hluta af húsinu.  Eldhús og stofa er opið rými, 4 
svefnherbergi og gengið út í garð frá þvottahúsi.  Sólskáli sem er frábær framlengingin af 
stofunni.  Yndisleg eign á góðum stað.

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 16. OKT. 2016  KL.14:00-15:00

Barðastaðir 87, 112 Reykjavík

Tegund:  Einbýlishús

Stærð: 172,4 fm

Herbergi: 4

Verð:  69.700.000   Sigurður s. 899-1987

Einbýli á einni hæð með innbyggðum bílskúr, sólskála og stórum sólpalli, 750 fm lóð.  Eignin 
skiptist í 134,1 fm íbúð og 38,3 fm bílskúr sem er innréttaður sem tveggja herbergja íbúð, 
samtals 172,4 fm.  Skemmtileg eign á góðum stað.  Stutt í alla nauðsynlega þjónustu.

Tjörn - Sumarhús

Tegund: Sumarhús

Stærð: 74,6 fm

Svefnherbergi: 2

Verð:  22.000.000   Sigurður s. 899-1987

Snyrtilegur 74.6 fm sumarbústað í landi Tjarnar við Syðri-Reyki í Bláskógarbyggð.
Sumarhús stendur á 6400 fm lóð og er fallegt útsýni til allra átta úr húsi.
Eign skiptist í gang, tvö svefnherbergi, stofu/borðstofu, eldhús, baðherbergi og svefnrými 
innaf stofu.  Útgengi er á verönd til suð-austurs úr stofu.

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 16.10.2016 KL. 16:00-16:30

Eskihlíð 14 – 105 Reykjavík

Tegund:  Fjölbýlishús 

Stærð:  97 fm

Svefnherbergi: 2

Verð:  38.500.000  Ásdís Ósk s. 863-0402

3ja herbergja íbúð á 4ju hæð með mjög rúmgóðum svefnherbergjum, að auki er herbergi og 
sérgeymsla á hæðinni fyrir ofan, á þeirri hæð er einnig sameiginlegt salerni þannig að 
auðvelt er að nýta herbergið sem vistarveru.  Bæði íbúð og hús hefur verið töluvert mikið 
endurnýjað.

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 16. OKT. 2016  KL.13:00-13:30

Lofnarbrunnur 16 – 113 Rvk.

Tegund:  Fjórbýli

Stærð:  198,9  fm

Herbergi: 5

Verð:  74.700.000  Sigurður s. 899-1987

Glæsileg penthouseíbúð með tvennum svölum, miklu útsýni og stæði í bílakjallara.
Fjórbýli í byggingu. Íbúð í lyftuhúsi sem hefur sér stæði í bílageymslu í kjallara. Íbúðin er á 
þriðju hæð og er skráð 176,2 fm auk þess eru tvær geymslur 18,2 fm og 4,5 fm sem fylgja 
íbúðinni. Heildarstærð íbúðar er 198,9 fm. og er eina íbúðin á hæðinni.

Hlíðasmára 2, 201 Kópavogi, sími: 519 2600  
www.husaskjol.is • husaskjol@husaskjol.is • www.facebook.com/husaskjol

Ásdís Ósk  
Löggiltur fasteignasali
863-0402 / 519-2600
asdis@husaskjol.is

Bergrós Hjálmarsdóttir
Aðstoðarmaður fasteigna-
sala í námi til löggildingar 
fasteignasala
893-9381 / 519-2613   
bergros@husaskjol.is

Bylgja Björk Pálsdóttir
Skrifstofustjóri í námi til 
löggildingar fasteignasala
845-5795 / 519-2608 
bylgja@husaskjol.is

Sigurður Gunnarsson
Aðstoðarmaður fasteigna-
sala í námi til löggildingar 
fasteignasala
899-1987 / 519-2612 
siggunn@husaskjol.is

Úlfar Freyr Jóhannsson
Hdl. og löggiltur 
fasteignasali
692-6906 / 519-2611 
ulfar@husaskjol.is

Sigríður Jónasd.
Aðstoðarmaður fasteigna-
sala í námi til löggildingar 
fasteignasala
661-4141 
sigga@husaskjol.is


