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

Framkvæmdastjóri rekstrarsviðs

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

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

RARIK hefur á undanförnum áratugum unnið 
jafnt og þétt að uppbyggingu rafdreifikerfisins 
og er nú svo komið að meir en helmingur 
þess er jarðstrengir.

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

Nánari upplýsingar veita Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) og Ari Eyberg (ari@intellecta.is) í síma 511 1225. 
Umsóknarfrestur er til og með 7. nóvember 2016. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál. 

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

Menntunar- og hæfniskröfur:

•	Háskólamenntun	á	sviði	rafmagnsverkfræði	eða	
rafmagnstæknifræði

•	Reynsla	af	rafveitustörfum
•	Farsæl	stjórnunarreynsla	
•	Reynsla	af	verklegum	framkvæmdum
•	Nákvæmni	og	skipulag	í	vinnubrögðum
•	Frumkvæði	og	sjálfstæði	í	starfi
•	Jákvæðni	og	góðir	samstarfshæfileikar

Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

•	Ábyrgðarmaður	rafdreifikerfis
•	Yfirumsjón	með	rekstri	og	viðhaldi	dreifikerfa	
og	hitaveitna	RARIK

•	Rekstrar-	og	framkæmdaáætlanir	í	samvinnu	
við	deildarstjóra	sviðsins	og	aðra	starfsmenn	

•	Ábyrgð	á	starfsmannamálum	sviðsins
•	Situr	fundi	framkvæmdaráðs
•	Samskipti	við	ytri	aðila	og	starfsmenn	RARIK
•	Veitir	Neyðarstjórn	RARIK	forstöðu

RARIK	óskar	eftir	að	ráða	framkvæmdastjóra	rekstrarsviðs.	Meginverkefni	sviðsins	eru	
hönnun,	nýframkvæmdir,	breytingar,	viðhald	og	rekstur	rafdreifikerfis	RARIK.	Rekstrarsvið	
ber	einnig	ábyrgð	á	rekstri	og	viðhaldi	hitaveitna	og	varaaflstöðva	í	eigu	RARIK.

Leitað	er	að	drífandi	og	metnaðarfullum	einstaklingi	til	að	stýra	rekstri	sviðsins.														
Næsti	yfirmaður	er	forstjóri	RARIK	og	er	starfsstöðin	í	Reykjavík.

Intellecta Síðumúli 5, 108 Reykjavík.

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

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

S É R F R Æ Ð I N G U R  Á  S V I Ð I 
R E I K N I N G S H A L D S  O G  U P P G J Ö R A

Helstu verkefni eru greining og undirbúningur gagna til uppgjörs, 
almennt rekstrar- og  kostnaðareftirlit, ýmis sérverkefni á sviði 
reikningshalds, innleiðing umbótaverkefna á fjármálasviði, 
eftirfylgni og skýrslugerð í samráði við stjórnendur.

Hæfniskröfur:
•  Háskólamenntun í viðskiptafræði er skilyrði
•  Góð þekking á upplýsingatækni og greiningarvinnu í Excel
•  Reynsla og þekking á Navision er kostur

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

STA R F S STÖ Ð :
RE YK JANE SBÆR

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

U M S Ó K N I R
ISAVIA. IS/ATVINNA

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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Hringur er flugumferðarstjóri í 
flugstjórnarmiðstöðinni í Reykjavík. 
Hann er hluti af góðu ferðalagi.
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LANDSPÍTALI ... LÍFLEGUR VINNUSTAÐUR!

Starf yfirlæknis á móttökugeðdeild 33C við Landspítala er laust til 
umsóknar. Starfið er leiðtogahlutverk sem felur í sér faglega ábyrgð, 
starfsmannaábyrgð og rekstrarábyrgð. 

Leitað er eftir sérfræðilækni með víðtæka reynslu og hæfni til að vera  
í forystu fyrir þjónustu við sjúklinga, umbótastarf, öryggismál og 
upp  byggingu mannauðs á deildinni, í nánu samstarfi við fram kvæmda
stjóra og annað starfsfólk. Gerð er krafa um helgun í starfi yfirlæknis. 
Deildin er 16 rúma og þjónar einstaklingum sem þurfa greiningu og 
meðferð vegna geðrænna sjúkdóma. Áhersla er lögð á teymisvinnu  
og einstaklingsmiðaða þjónustu.

YFIRLÆKNIR

Móttökugeðdeild

Viltu vinna með skemmtilegu fólki þar sem þú færð tækifæri til að öðlast 
víðtæka þekkingu innan fagsins? Við óskum eftir 3 iðjuþjálfum í 
afleys ingarstörf við iðjuþjálfun á Landspítala. 

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

IÐJUÞJÁLFAR/ AFLEYSING

Iðjuþjálfun

Starf verkefnastjóra á innkaupadeild er laust til umsóknar. Við leitum 
eftir einstaklingi með háskólamenntun sem nýtist í starfi, hjúkrunarfræði 
er kostur.

Á meðal helstu verkefna deildarinnar eru útboð, verðfyrirspurnir, 
samskipti við fagfólk LSH og heilbrigðisstofnana vegna vöruvals  
og gæðamála, samskipti við birgja og stjórnun vöruflæðis frá pöntun  
til vörunotkunar.

VERKEFNASTJÓRI

Innkaupadeild

Vilt þú vinna með samhentum hópi að meðferð einstaklinga með 
krabbamein? Við sækjumst eftir hjúkrunarfræðingum til starfa á 
krabbameinslækningadeild, reynsla er kostur. Ráðgert er að halda stutt 
námskeið áður en starf er hafið þar sem farið verður yfir helstu 
einkenni og meðferð krabbameinssjúklinga.

Starfsfólk deildarinnar eru um 55 manns og lögð er mikil áhersla á góð 
samskipti við sjúklinga og fjölskyldur þeirra. 

HJÚKRUNARFRÆÐINGUR

Krabbameinslækningadeild

Landspítali vill ráða öflugan hjúkrunarfræðing með áhuga á geðhjúkrun  
til starfa á móttökugeðdeild 32A. 

Deildin er 17 rúma en starfsfólk hennar sinnir móttöku, greiningu og 
meðferð sjúklinga með geðraskanir. Deildin sérhæfir sig m.a. í greiningu  
og meðferð á einstaklingum sem kljást við átraskanir. Í boði er góð 
einstak lingsaðlögun undir leiðsögn reyndra hjúkrunarfræðinga og frábært 
starfsumhverfi.

HJÚKRUNARFRÆÐINGUR

Móttökugeðdeild 32A

Laust er til umsóknar dagvinnustarf hjúkrunarfræðings í brjóstateymi 
Landspítala. Starfið felst m.a. í stuðningi við konur sem eru að greinast 
með krabbamein í brjóstum. Við sækjumst eftir hjúkrunarfræðingi með 
sterka faglega sýn og áhuga á þátttöku í faglegri framþróun.

Á deildinni ríkir góður starfsandi sem einkennist af vinnugleði, metnaði 
og sveigjanleika og þar eru mikil tækifæri til að vaxa í starfi og dýpka 
þekkingu sína. 

HJÚKRUNARFRÆÐINGUR

Brjóstateymi

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

NÁNARI UPPLÝSINGAR Á HEIMASÍÐU LANDSPÍTALA;  
WWW.LANDSPITALI.IS/MANNAUDUR OG STARFATORGI; WWW.STARFATORG.IS
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SÉRFRÆÐINGUR  
Á SKRIFSTOFU MATVÆLA, 
LANDBÚNAÐAR  
OG BYGGÐAMÁLA
Við förum ekki fram á lítið ...
Við leitum að öflugum og metnaðarfullum einstaklingi  
til að vinna með okkur að verkefnum sem snúa að  
matvælaframleiðslu, matvælaöryggi, dýraheilbrigði  
og landbúnaði.  

Starfið felur í sér mikið samstarf við stofnanir,  
hagsmunaaðila og önnur ráðuneyti auk þátttöku  
í norrænu og alþjóðlegu samstarfi.

 

 

... en starfið er líka fjölbreytt, krefjandi 
og skemmtilegt!
Umsóknarfrestur er til 31. október nk. Tekið skal fram að umsóknir  
geta gilt í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.  
Jafnt konur sem karlar eru hvött til að sækja um starfið.  
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf eigi síðar en 1. janúar 2017. 

Umsóknir skulu sendar til atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis,  
Skúlagötu 4, 101 Reykjavík eða á netfangið postur@anr.is.  
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu  
hefur verið tekin. Nánari upplýsingar um starfið veitir Ólafur Friðriksson,  
skrifstofustjóri (olafur.fridriksson@anr.is).

Nánari upplýsingar eru á Starfatorg.is.

•  Meistaraprófi í dýralækningum, 
matvælafræði, líffræði eða öðrum 
háskólagreinum sem nýtast í starfi. 

•  Góðu valdi á íslensku, ensku og einu 
norðurlandamáli.

•  Þekking og reynsla af opinberri 
stjórnsýslu er kostur.

Viðkomandi þarf að búa yfir réttri menntun og hæfileikum:
•  Staðgóðri þekkingu og/eða starfsreynslu 

varðandi matvælaframleiðslu, 
matvælaöryggi, dýraheilbrigði og 
landbúnað.

•  Skipulagshæfni og sjálfstæði í 
vinnubrögðum.

•  Hæfni í mannlegum samskiptum.
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Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Ríkiskaup óska eftir að ráða verkefnastjóra í fullt starf á 
Þjónustusvið. Starfið er fjölbreytt, spennandi og krefjandi og 
felst m.a. í miklum samskiptum við viðskiptavini Ríkiskaupa. 

Meðal helstu verkefna eru:
• Ráðgjöf og greining á þörfum og markmiðum fyrir útboð 
 og innkaup opinberra stofnana og fyrirtækja
• Gerð útboðsgagna – stjórnun útboðsferla
• Áætlana- og samningsgerð
• Verkefna- og samningsstjórnun
• Fræðsla og miðlun upplýsinga

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Háskólamenntun (BS gráða, 180 ECTS einingar), 
 sem nýtist í starfi 
• Æskileg  er 3-5 ára reynsla af sambærilegum störfum
• Þekking á innkaupum og reynsla af verkefnastjórnun 
 er kostur

Leitað er að einstaklingi sem er agaður, sjálfstæður og 
nákvæmur í vinnubrögðum, sýnir frumkvæði og er fær um 
að tjá sig í ræðu og riti. Tungumálakunnátta auk íslensku er 
að lágmarki enska og eitt Norðurlandamál. 

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 
Launakjör eru samkvæmt samningum fjármálaráðuneytisins 
og viðkomandi stéttarfélags. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ragnar Davíðsson, 
forstöðumaður Þjónustusviðs í síma: 530 1419 eða á 
netfanginu: ragnar.davidsson@rikiskaup.is. 

Áhugasamir leggi inn umsókn í afgreiðslu Ríkiskaupa  
eða sendi póst á ofangreint netfang fyrir eigi síðar en  
7. nóvember n.k. 

Verkefnastjóri  
á Þjónustusvið

Vinnueftirlitið

Sviðsstjóri almenns eftirlits 

Capacent — leiðir til árangurs

Vinnueftirlitið er miðstöð 
vinnuverndarstarfs í landinu og 
byggir starf sitt á  samþættingu 
eftirlits, fræðslu og rannsókna. 
Vinnueftirlitið starfar 
samkvæmt lögum um aðbúnað, 
hollustuhætti og öryggi á 
vinnustað nr. 46/1980. Sjá 
nánari upplýsingar á heimasíðu 
www.vinnueftirlit.is. 
 
Frumkvæði - Forvarnir - 
Fagmennska 
 
Um fullt starf er að ræða og 
felur það í sér ferðalög. Laun 
eru skv. kjarasamningum 
opinberra starfsmanna. Konur 
jafnt sem karlar eru hvött til að 
sækja um starfið.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/4006 

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf sem nýtist í starfinu.
Stjórnunarþekking og -reynsla.
Reynsla á sviði vinnuverndar eða eftirlits.
Góð íslenskukunnátta, kunnáttu í ensku og Norðurlandamáli 
æskileg.
Frumkvæði, skipulagshæfni og öguð vinnubrögð.
Leiðtogahæfileikar og hæfni í mannlegum samskiptum.

�
�
�
�

�
�

�
�
�
�

�

Umsóknarfrestur

7. nóvember 

Viðfangsefni
Dagleg stjórnun og rekstur sviðsins. 
Þátttaka í stefnumótun og áætlanagerð. 
Að leiða þróun aðferða til árangurs við eftirlitsstarf.
Að taka þátt undirbúningi að setningu reglna og reglugerða  
sem varða starfið.
Þátttaka í alþjóðastarfi á verksviði sviðsins.

Vinnueftirlitið óskar eftir að ráða sviðsstjóra almenns eftirlits. Sviðsstjóri leiðir nýtt svið innan stofnunarinnar þar sem eru 
4 deildir sem annast eða koma að eftirliti með aðbúnaði, hollustuháttum og öryggi á vinnustöðum. Viðkomandi er jafnframt 
deildarstjóri eftirlitsdeildar sem fer með daglegt eftirlit á vinnustöðum. 
 

Við finnum rétta  
einstaklinginn í starfið www.capacent.is

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.
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Kröfur um menntun og hæfni
• Háskólamenntun og reynsla sem nýtist í starfinu

• Þekking og reynsla af almannatengslum og markaðssetningu á erlendum mörkuðum

• Reynsla af verkefnisstjórnun skilyrði

• Reynsla af ferðaþjónustu kostur

• Framúrskarandi ensku- og íslensku kunnátta skilyrði, önnur tungumálakunnátta kostur 

• Menningarlæsi, frumkvæði, samskipta og samstarfshæfni, jákvæðni og hugmyndaauðgi

Ábyrgð og helstu verkefni
• Þróa og leiða samstarfsverkefni með ferðaþjónustufyrirtækjum og tengdum hagaðilum

• Markaðssetning á áfangastaðnum Íslandi erlendis

• Almannatengsl og upplýsingamiðlun, innanlands og erlendis

Verkefnisstjóri á sviði ferðaþjónustu og skapandi greina

INNBLÁSIN AF ÍSLANDI?
Hlutverk Íslandsstofu er að efla ímynd og orðspor Íslands, styrkja samkeppnisstöðu 

íslensks atvinnulífs á erlendum mörkuðum og laða erlenda ferðamenn og 

fjárfestingu til landsins. Jafnframt veitir Íslandsstofa fyrirtækjum faglega aðstoð 

við sölu á vörum, þjónustu og þekkingu erlendis og styður við kynningu á íslenskri 

menningu ytra.

Upplýsingar veitir Rannveig J. Haraldsdóttir,  

rannveig@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 13. nóvember nk.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Vélahönnuður 

Starfssvið:
• Hönnun, útfærsla og 

teikning á lausnum 
tæknideildar Héðins

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Iðn-, tækni- eða vélaverkfræðingur
• Lausnamiðuð nálgun á verkefni
• Yfirsýn og skipulagsfærni
• Gott vald á íslensku og ensku

Upplýsingar veitir:

Geirlaug Jóhannsdóttir 
geirlaug@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 30. okt. nk.

Héðinn hf. er eitt stærsta fyrirtæki landsins í málmiðnaði og véltækni, með 120 öfluga starfsmenn með 
fjölbreytta menntun og reynslu. Starfsemin skiptist í tæknideild, véladeild, plötuverkstæði, renniverkstæði 
og Rolls-Royce Marine þjónustu. Höfuðstöðvar fyrirtækisins eru á Gjáhellu 4 í Hafnarfirði. 

Héðinn hf. óskar eftir að ráða hugmyndaríkan vélahönnuð til starfa. Verkefnin snúa flest að eigin 
framleiðsluvörum fyrirtækisins en einnig sérlausnum fyrir viðskiptavini. Viðskiptavinir Héðins starfa 
á alþjóðavettvangi og því fylgja starfinu alþjóðleg samskipti.

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100
hedinn.is

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100 • hedinn.is

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100 • hedinn.is

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100
hedinn.is

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100
hedinn.is

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100
hedinn.is1a + 1b
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10 cm

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100 • hedinn.is

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

BAUHAUS leitar að fólki í helgarstörf

Upplýsingar veitir:

Sverrir Briem 
sverrir@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 1. nóvember nk.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

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

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

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

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



www.landsvirkjun.is

Landsvirkjun ber gullmerkið í Jafn launa
úttekt PwC, sem stað festir að fyrirtækið 
greiðir körlum og konum jöfn laun fyrir 
sömu eða jafnverðmæt störf.

Við leitum að stöðvarstjóra
í Fljótsdalsstöð 

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

Starfið felst í umsjón með rekstri, eftirliti og viðhaldi aflstöðva og veitu-
mannvirkja. Viðkomandi ber einnig ábyrgð á samskiptum við hagsmuna-
aðila og að öryggiskröfum Landsvirkjunar sé framfylgt í daglegum rekstri. 
Við leitum að einstaklingi sem býr yfir hæfni til að miðla upplýsingum, 
sýna frumkvæði og leiðtogahæfileika og vera sjálfstæður í vinnubrögðum.

• Tæknimenntun á rafmagns- eða vélasviði

• Stjórnunarþekking og reynsla af rekstri

• Reynsla á sviði viðhaldsstjórnunar, gæðastjórnunar  
og áætlanagerðar

• Gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti  

• Hæfni í samskiptum

Sótt er um starfið hjá Capacent,capacent.is. Nánari upplýsingar veita Hilmar Garðar 
Hjaltason (hilmar.hjaltason@capacent.is) og Sturla Jóhann Hreinsson (sturla.johann.
hreinsson@landsvirkjun.is). Umsóknarfrestur er til 30. október.  
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Bílabúð Benna leitar eftir drífandi, 
metnaðarfullu og skipulögðu fólki í hópinn.

Verkstæðismóttaka
Helstu verkefni:
• Móttaka viðskiptavina
• Verkbókanir
• Reikningagerð
• Tilboðsgerð

Hæfniskröfur:
• Skipulagshæfni
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Þekking á bílum

Upplýsingar um starfið veitir Guðfinnur Þór Pálsson,
framkvæmdastjóri þjónustusviðs í síma 590 2000.
Umsókn ásamt ferilskrá, merkt verkstæðismóttaka,
sendist í síðasta lagi mánudaginn 31. október, á
netfangið: gudfinnur@benni.is. Fullum trúnaði er heitið.

Verkefnastjóri 
fasteignar
Harpa leitar að drífandi einstaklingi sem hefur áhuga á að  

starfa í fjölbreyttu og skapandi umhverfi. Verkefnastjóri  

fasteigna heyrir undir framkvæmdastjóra fasteignasviðs.  

Starfið telst fullt starf og unnið er á vöktum.

Starfssvið

    Almenn húsumsjón og húsvarsla

    Umsjón og viðhald hreinlætistækja

    Umsjón með sorpmálum

    Umsjón með útisvæði 

    Tengiliður við birgja

Hæfniskröfur

    Reynsla af viðhaldi nauðsynleg

    Reynsla af húsumsjón kostur

    Reynsla af stjórnun húskerfa og öryggiskerfa kostur

    Vinnuvélaréttindi æskileg

    Góð tölvukunnátta

    Góð íslensku– og enskukunnátta 

    Góðir samskiptahæfileikar, frumkvæði og metnaður í starfi

www.harpa.is

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sunna Hrönn 

Sigmarsdóttir: sunna@harpa.is. Umsóknarfrestur er til 

31. okt. 2016. Umsóknum skal skilað til Huldu Kristínar 

Magnúsdóttur: huldakristin@harpa.is. Þeim skal fylgja 

ítarleg ferilskrá og mynd.

Viltu vinna með okkur?

Umsóknarfrestur er til 01.11.16. Nánari upplýsingar veitir Árdís Hulda Eiríksdóttir 
forstöðumaður Hrafnistu í Hafnarfirði í síma 693 9502 eða á netfanginu 
ardishulda@hrafnista.is. Umsóknum skal fylgja náms- og starfsferilskrá.

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Íslenskt hjúkrunarleyfi
• Starfsreynsla í hjúkrun
• Viðbótarnám er kostur

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Íslenskt hjúkrunarleyfi
• Rík samskipta- og samstarfshæfni

Hrafnista Hafnarfirði leitar að metnaðarfullum aðstoðardeildarstjóra með áhuga á öldrunarhjúkrun og 
stjórnun. Aðstoðardeildarstjóri er staðgengill deildarstjóra í fjarveru hans og aðstoðar hann að jafnaði með 
ýmis verkefni tengd rekstri og stjórnun deildarinnar. Um er að ræða 100% starf.

Þekking, reynsla, frumkvæði og ánægja starfsmanna Hrafnistuheimilanna tryggir gæði 
þeirrar þjónustu sem veitt er. Störfin hjá Hrafnistu eru fjölbreytt og skemmtileg.

Getum bætt við hjúkrunarfræðingum og hjúkrunarnemum í okkar frábæra starfsmannahóp, starfshlutfall 
samkomulag. Þekking, reynsla, frumkvæði og ánægja starfsmanna Hrafnistuheimilanna tryggir gæði þeirrar 
þjónustu sem veitt er.

Aðstoðardeildarstjóri á hjúkrunardeild

Hjúkrunarfræðingar og hjúkrunarnemar

HRAFNISTA
Reykjavík  I 

Kópavogur  I  Reykjanesbær

HRAFNISTA    HAFNARFIRÐI  

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

• Heiðarleiki, dugnaður og góð framkoma
• Sjálfstæði og stundvísi

www.hagvangur.is
Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi
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Rekstur Íslenska kalkþörungafélagsins er í stöðugri framþróun. 
Félagið framleiðir hágæða fóðurbæti og fæðubótarefni úr 
kalkþörungum úr Arnarfirði og er árleg framleiðsla félagsins um 
50 þúsund tonn af mismunandi kalkafurðum. Eigendur félagsins 
eru frumkvöðlar á sínu sviði sem einkum vinna að þróun ýmissa 
afurða úr kalkþörungum fyrir fæðubótarmarkað og til sýrustill-
ingar og vatnshreinunar á mörkuðum víða um heim.  
Eru framtíðarmöguleikar því miklir.

Í boði er krefjandi starf í fallegu umhverfi Vestfjarða þar sem fjöl- 
margar af helstu náttúruperlum landsins eru í næsta nágrenni. 
Á Bíldudal er vaxandi atvinnulíf ásamt gróskumiklu mannlífi 
þar sem íbúatalan fer hækkandi. Á Bíldudal er góður leik- og 
grunnskóli ásamt íþróttaaðstöðu auk þess sem sundlaugar og 
heilsugæsla eru í næsta nágrenni ásamt tækifærum til marg- 
víslegra vetraríþrótta.

Kynntu þér málið

Allar nánari upplýsingar veitir framleiðslu- 
stjóri fyrirtækisins, Jóhann Magnússon, í 
síma 863 7558. Einnig má senda fyrirspurnir  
á johann@iskalk.is 

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist Íslenska 
kalkþörungafélaginu ehf. á sama netfang, 
merkt Viðhaldsstjóri fyrir 12. nóvember. 

Viðhaldsstjóri óskast á Bíldudal
Í boði er krefjandi og skemmtilegt starf hjá traustu og vel reknu fyrirtæki

Íslenska kalkþörungafélagið leitar að hæfum, áhugasömum, metnaðarfullum og lífsglöðum einstaklingi 
í starf viðhaldsstjóra í verksmiðju félagsins á Bíldudal. Viðkomandi þarf að vera árangursmiðaður, sýna 
frumkvæði og hafa áræði til að takast á við krefjandi starf sem felst í umsjón með eftirliti og viðhaldi á 
vélbúnaði verksmiðjunnar ásamt vinnuvélum sem notaðar eru á vinnusvæðinu.

Hlutverk viðhaldsstjóra
• Þú tekur þátt í gerð áætlana og tekur þátt í undirbúningi og framkvæmd breytinga og viðhalds á  
 vélbúnaði verksmiðjunnar og vinnuvélum.
• Þú gegnir mikilvægu hlutverki varðandi kröfur um öryggi og umhverfismál enda eru öryggismál og  
 velferð starfsfólks í forgangi.
• Þú hefur yfirumsjón með skipulagi og verkstjórn á verkstæði.
• Þú vinnur að stöðugum umbótum og fyrirbyggjandi viðhaldi. 

Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun, reynsla og hæfni sem nýtist í starfi. 
• Reynsla af sambærilegu starfi er kostur en ekki krafa.
• Reynsla af stjórnun og mannaforráðum er kostur en ekki krafa.
• Góð íslensku- og enskukunnátta er nauðsynleg.
• Lipurð í mannlegum samskiptum er nauðsynleg.
• Áhugi og metnaður fyrir gæða-, umhverfis- og öryggisstjórnun.  

Ert þú leiðtogi  
í stafrænum heimi?

Nánari  upplýsingar: 

Björgvin Ingi Ólafsson, framkvæmdastjóri  
Viðskipta og þróunar, 844 2707,  
bjorgvin.ingi.olafsson@islandsbanki.is 

Ásta Sigríður Skúladóttir, ráðgjafi á mannauðssviði,  
440 4186, asta.skuladottir@islandsbanki.is 

Íslandsbanki er á vegferð til stafrænnar forystu, hvort sem er með öflugri innri stafrænni þróun sem 
byggir á endurhögun allra grunnkerfa eða samstarfi við spræka sprota.  Við leggjum allt í að veita bestu 
bankaþjónustuna með frábærum stafrænum lausnum. Við auglýsum nú eftir forstöðumanni Dreifileiða og 
nýsköpunar sem ber ábyrgð á stafrænni viðskiptaþróun bankans og samstarfi við nýsköpunarfyrirtæki. 
Dreifileiðir og nýsköpun bera einnig ábyrgð á vefjum bankans, netbanka, appi, fyrirtækjabanka og 
stafrænni sókn, hvort sem er meðal einstaklinga fyrirtækja eða fagfjárfesta.

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

Umsóknarfrestur er til og með 30. október

Við leitum að leiðtoga sem…

• Brennur fyrir persónumiðaðri stafrænni þjónustu

• Hefur eldmóð fyrir framtíð fjármálaþjónustu

• Býr yfir framúrskarandi skipulags-  
og stjórnunarhæfni

• Hefur dug til að drífa áfram sterkan hóp  
sérfræðinga til sóknar í spennandi umhverfi

Dreifileiðir og nýsköpun er ein fimm eininga 
sviðsins Viðskipta og þróunar. Sviðið ber meðal 
annars ábyrgð á stefnumörkun, viðskipta-
þróun, markaðsmálum, viðskiptatengslum og 
viðskiptagreiningu.

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 

Við finnum rétta  
einstaklinginn í starfið www.capacent.is

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.
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SÉRNÁMSSTÖÐUR Í  
HEIMILISLÆKNINGUM 
Heilbrigðisstofnun Austurlands (HSA) auglýsir 2 sérnámsstöður í heimilis-
lækningum lausar til umsóknar. Aðalstarfsstöð er á Egilsstöðum og yfirlæknir 
þar er næsti yfirmaður.

HSA hefur langa reynslu af kennslu læknanema, kandídata og sérfræðinema 
í heimilislækningum. Námið verður byggt á marklýsingu fyrir sérnámslækna 
í heimilislækningum. Við útfærslu marklýsingarinnar verður lögð áhersla á 
þann fjölbreytileika sem héraðslækningar kalla eftir og samtímis að tryggja 
aðgengi nemans að skipulagðri hópkennslu / námi fyrir sérfræðinemana.  

Báðar stöður eru auglýstar til þriggja ára og á  námstímanum er gert ráð  
fyrir námsdvöl á heilsugæslu í Skotlandi og Norður-Noregi, eina viku á  
hvorum stað. Kennslustjóri HSA aðstoðar nema við skipulag sjúkrahúss 
hluta námsins með áherslur héraðslækningar (Rural Medicine) í huga.

Frekari upplýsingar um stöður og umsókn

Starfshlutfall er 100% eða eftir samkomulagi, umsóknarfrestur er til 30.11. 
2016 og stöðurnar lausar  frá 15.01. 2017 eða eftir samkomulagi.  
Kjör fara eftir kjarasamningi fjármálaráðherra og Læknafélags Íslands. 
Umsóknum skal skila 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. Öllum umsóknum verður svarað. 
Tóbaksnotkun er ekki heimil á vinnutíma innan HSA.

Nánari upplýsingar veita:

Hrönn Garðarsdóttir, heimilislæknir og kennslustjóri, 
s. 470 3000 og 865 4710, netf. hronn@hsa.is  
Pétur Heimisson, framkvæmdastjóri lækninga, 
s. 470 3050 og 860 6830, netf. petur@hsa.is,  
Emil Sigurjónsson, mannauðsstjóri, 
s. 470 3050 og 895 2488, netf. emils@hsa.is.

Helstu verkefni og ábyrgð

• Almennar lækningar
• Heilsuvernd
• Vaktþjónusta
• Þátttaka í kennslu læknanema og kandídata

Hæfnikröfur

• Almennt lækningaleyfi er skilyrði
• Hæfni í mannlegum samskiptum, áreiðanleiki,  
 jákvæðni og sveigjanleiki
• Vilji til þverfaglegrar samvinnu (teymisvinnu)
• Sjálfstæði í starfi, frumkvæði og  
 faglegur metnaður
• Íslenskukunnátta áskilin.

www.hsa
 

HSA starfar á þremur fagsviðum; heilsugæslu-, hjúkrunar- og sjúkrasviði. Áhersla er lögð á samvinnu þvert á byggðalög og stofnunin þjónar rúmlega 
11.000 íbúum frá Djúpavogi til Bakkafjarðar, auk ferðamanna sem sækja Austurland heim. Heilsugæsla HSA hefur ellefu  starfsstöðvar og Umdæmis- 
sjúkrahús Austurlands er í Neskaupstað. Ýmis konar sérfræðileg læknisþjónusta er reglulega í boði í HSA og húðsjúkdómalæknir er þar í föstu starfi, á 
aðalkennslustöðinni Egilsstöðum. HSA vill byggja þjónustu sína á mannvirðingu, þekkingu og þverfaglegri samvinnu.

Starf umsjónarmanns mannauðs- og launakerfis í Kjaradeild 

Fjármálaskrifstofa/Kjaradeild

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

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

Óskað er eftir öflugum starfsmanni til starfa við umsjón á launa- og mannauðskerfi Reykjavíkurborgar.  Leitað er að einstaklingi sem býr 
yfir mikilli samskiptahæfni, sýnir frumkvæði og hefur tileinkað sér sjálfstæð vinnubrögð.  Unnið er með SAP  mannauðs- og launakerfi auk 
undirkerfa og krefst vinnan skipulagshæfni og þekkingar á stórum fjárhagsupplýsingakerfum.

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

Umsóknarfrestur er til og með 6. nóvember 2016.

Nánari upplýsingar veitir Atli Atlason, deildarstjóri kjaradeildar í netfangi atli.atlason@reykjavik.is 

Helstu verkefni:
• Þróun, viðhald, eftirlit og bilanagreining mannauðs- og launakerfa
• Greining og úrvinnsla á launa- og mannauðsgögnum
• Skýrslu- og upplýsingagjöf til innri og ytri aðila
• Innsetning og viðhald launaforsendna 
• Aðstoð við notendur

Hæfniskröfur: 
• Menntun sem nýtist í starfi
• Góð þekking á gagnagrunnum, SQL forritunarmálinu og rekstri
   tölvukerfa
• Þekking og reynsla af stórum fjárhagsupplýsingakerfum 
• Reynsla af framsetningu á mannauðs- og launaupplýsingum 
  er kostur
• Skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum 
• Góðir samskiptahæfileikar og lipurð í mannlegum samskiptum

www.rumfatalagerinn.is

ATVINNA
STARFSKRAFTUR ÓSKAST Í 

VERSLUN OKKAR Á SMÁRATORGI
Óskum eftir að ráða lífsglaða og duglega starfs-

menn til starfa í verslun okkar á Smáratorgi. 
Um er að ræða starf á kassa og starf við áfyllingar. 

Um fullt starf er að ræða.

Vinsamlegast sendið ferilskrá á 
ivar@rfl.is eða fyllið út umsókn 

á staðnum.  

Við leitum af hressum einstakling með mikla 
þjónustulund í starf móttökuritara í Domus 
Medica í 100% starf frá 8:00-16:00 virka daga.
Í boði er skemmtilegt og líflegt starf sem felst 
m.a. í símsvörun, skráningu tíma pantana og 
móttöku sjúklinga fyrir einstakling sem býr yfir 
góðri samskiptahæfni, almennri tölvukunnáttu 
og góðri íslensku- og enskukunnáttu. 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf fljótlega.
Vinsamlega sendið umsókn og ferilsskrá á 
netfangið domusmedica@domusmedica.is 
Umsóknarfrestur er til 29. október 2016.

Í Domus Medica, sem fagnar 50 ára starfs afmæli 
í ár, eru starfræktar læknastofur, skurð stofur 
og rannsóknarstofur sem hjá starfa hátt í 80 
sérfræðilæknar.   

MÓTTÖKURITARI

DOMUS MEDICA
EGILSGÖTU 3 • 101 REYKJAVÍK • SÍMI 563 1000 • domusmedica.is

585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

Vilt ÞÚ bætast í hópinn?
Fjölbreytt störf í boði - sendu okkur umsókn! 

»    Íþróttakennari í Öldutúnsskóla
»    Heimilisfræðikennari í Setbergsskóla
»    Skólaliði í Setbergsskóla
»    Pólskumælandi kennari í Víðistaðaskóla
»    Frístundaleiðbeinendur í Víðistaðaskóla
»    Sérkennari í Víðistaðaskóla
»    Samfélagsfræðikennari í Áslandsskóla
»    Leikskólakennari í Álfasteini
»    Starf á heimili fatlaðs fólks
»    Forstöðumaður í Berjahlíð
»    Aðstoðarleikskólastjóri í Hlíðarbergi
»    Leikskólakennari í Bjarkalundi
»    Sérkennari í Hvaleyrarskóla

Erum við að leita að þér?
Hafnarfjarðarbær er þriðja stærsta sveitarfélag 
landsins með um 2000 starfsmenn. 

Í samræmi við jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar
jafnt sem konur hvött til að sækja um.

Nánar á hafnar�ordur.is

hafnarfjordur.is

FYRIR RÉTTA EINSTAKLINGA
LAUS STÖRF



Byggingafræðingar/  
byggingariðnfræðingar 

VSB Verkfræðistofa leitar að byggingafræðingi eða bygg-
ingariðnfræðingi til starfa sem fyrst á sviði burðarvirkja. 

Starfið felst í þátttöku í hönnun burðarvirkja hverskonar 
mannvirkja.  Starfsreynsla og þekking á AutoCAD og  
Revit er nauðsynleg. Frekari upplýsingar gefur  
Hannes Örn Jónsson (hannes@vsb.is).

Umsókn um starf með upplýsingum um menntun,  
hæfni og starfsreynslu óskast skilað til skrifstofu VSB  
eða á ofangreint netfang eigi síðar en 31. október nk.   
Fyllsta trúnaðar er gætt.

VSB Verkfræðistofa ehf. veitir fjölbreytta verkfræðilega ráðgjöf  
með einkunnarorðunum hagkvæmni, fagmennska og áreiðanleiki.  
Stofan rekur sögu sína aftur til ársins 1987 og í dag starfa þar 25 manns.  
Vel er búið að starfsfólki á skrifstofu VSB að Bæjarhrauni 20 í Hafnarfirði.

Störf í framleiðsludeild
Starfssvið: Lyfjaframleiðsla, þrif, skýrsluhald.

Hæfniskröfur: Góð skrif- / málfærni í íslensku,  
samskiptahæfileikar, sjálfstæð vinnubrögð,  
sveigjanleiki og reglusemi.

Reynsla af störfum í matvæla- eða lyfjaframleiðslu  
er kostur

Umsóknir ásamt ferilskrá óskast sendar á  
sigsig@isteka.com.

Umsóknarfrestur er til 31. október 2016

Hjá Ísteka ehf. er unnið við þróun og framleiðslu á próteinlyfjum 
(biologics) og mælisettum (diagnostic kits) fyrir erlenda markaði. 
Starfsemin er GMP vottuð og framleiðsluferlar og starfshættir 
samþykktir af lyfjastofnunum út um allan heim, m.a. af FDA í 
USA. Ísteka er á lista Creditinfo um framúrskarandi fyrirtæki.

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. 

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.

Ertu að leita að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

lind@talent.is bryndis@talent.is

  www.talent.is  |  talent@talent.is

Viltu vinna með okkur?
Getum bætt við hjúkrunarfræðingum og hjúkrunarnemum í okkar frábæra starfsmannahóp á hjúkrunar- 
og hvíldarinnlagnadeild á Hrafnistu Reykjavík. Starfshlutfall samkomulag. Þekking, reynsla, frumkvæði og 
ánægja starfsmanna Hrafnistuheimilanna tryggir gæði þeirrar þjónustu sem veitt er.

Menntunar og hæfniskröfur:
• Íslenskt hjúkrunarleyfi
• Frumkvæði og metnaður í starfi

HRAFNISTA
Reykjavík 

 

I 
Kópavogur  I  Reykjanesbær

• Sveigjanleiki og sjálfstæð vinnubrögð
• Góðir samskiptahæfileikar og jákvætt viðmót. 

Umsóknarfrestur er til 01.11.16. Nánari upplýsingar veitir Sigrún 
Stefánsdóttir forstöðumaður Hrafnistu í Reykjavík í síma 664 9400 
eða á netfanginu sigrun.stefansdottir@hrafnista.is 
Umsóknum skal fylgja náms- og starfsferilskrá.



| AtvinnA | 22. október 2016  LAUGARDAGUR10

Mannauðsstjóri Ísafjarðarbæjar
Ísafjarðarbær auglýsir laust til umsóknar starf mannauðsstjóra 
sveitarfélagsins. Um er að ræða afar fjölbreytt og krefjandi starf. 
Mannauðsstjóri hefur yfirumsjón með mannauðsmálum sveitar-
félagsins, vinnur náið með bæjarstjóra og sinnir alhliða ráðgjöf 
til stjórnenda. Meginhlutverk hans er að útfæra mannauðsmál í 
samræmi við stefnu og áherslur sveitarfélagsins. Mannauðs- 
stjóri ber ábyrgð á framkvæmd starfsmannastefnu og hefur mikil 
samskipti við aðra starfsmenn Ísafjarðarbæjar. Næsti yfirmaður 
er bæjarstjóri.

Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi sem er jákvæður, 
þjónustulundaður, flinkur í samskiptum, fróðleiksfús og óhræddur 
við að sýna frumkvæði. 

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Vinna að mannauðsstefnu og eftirfylgni með starfsmannastefnu 

Ísafjarðarbæjar
• Samþætting mannauðsstjórnunar við aðra stjórnun og 
 samræming vinnubragða
• Almenn ráðgjöf og aðstoð við stjórnendur í mannauðsmálum og 

ráðningum starfsmanna
• Gerð starfsgreininga og starfslýsinga í samvinnu við starfs-

menn og yfirmenn
• Samskipti og samvinna við ýmsa utanaðkomandi aðila
• Framkvæmd kannana, úrbætur og eftirfylgni.

Menntun, reynsla og hæfni:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfinu
• Framhaldsmenntun á sviði mannauðsmála eða tengdum 

greinum
• Starfsreynsla á sviði stjórnunar- og mannauðsmála
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
• Leiðtogahæfni og geta til að hvetja aðra til árangurs
• Sjálfstæði í vinnubrögðum, frumkvæði og geta til að hrinda 

hlutum í framkvæmd
• Skipulags- og greiningarhæfni og gagnrýnin hugsun 
• Rík þjónustulund
• Þekking á sviði stjórnsýsluréttar og vinnuréttar
• Góð almenn tölvuþekking
• Góð íslenskukunnátta og færni til að tjá sig skipulega bæði í 

ræðu og riti

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitar-
félaga og viðkomandi stéttarfélags. Starfshlutfall er 100%.

Umsóknarfrestur er til og með 30. október 2016. 

Umsóknir ásamt starfsferilskrá og kynningarbréfi sem greinir frá 
ástæðu umsóknar og rökstuðningi fyrir hæfni í starfið skulu berast 
til mannauðsstjóra á netfangið herdis@isafjordur.is

Nánari upplýsingar um starfið veitir Herdís Rós Kjartansdóttir 
mannauðsstjóri í síma 450-8000 eða í tölvupósti. 

ÍSAFJARÐARBÆR

Starfsfólk óskast.
Starfsfólk óskast til ýmissa starfa í vaktavinnu hjá  
Ísfugli ehf. í Mosfellsbæ. 

Um breytilegan vinnutíma getur verið að ræða bæði  
heilar eða hálfar vaktir, seinnipart dags og/eða á kvöldin. 

Upplýsingar veitir Kristmar Ólafsson í síma 566-6103 
og á netfanginu kristmar@isfugl.is

Bílastæðasjóður óskar eftir að ráða metnaðarfullan og drífandi einstakling í starf fulltrúa á skrifstofu sjóðsins. Um fjölbreytt og 
krefjandi starf er að ræða.

Vakin er athygli á því markmiði mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar að jafna
kynjaskiptingu innan starfsgreina og eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um.

 

Menntunar- og hæfniskröfur: 
•	 Háskólapróf	sem	nýtist	í	starfi	,	s.s.	viðskiptafræði,	

viðskiptalögfræði eða lögfræði
•	 Þekking	á	opinberri	stjórnsýslu	og	þjónustu,	æskileg
•	 Góða	tölvukunnáttu,	nauðsynleg
•	 Góð	færni	í	íslensku	og	ensku
•	 Skipulag	í	vinnubrögðum	auk	hæfileika	til	að	taka	virkan	

þátt í teymisvinnu
•	 Lögð	er	áhersla	á	mannleg	samskipti,	vandvirkni,	

frumkvæði og ríka ábyrgðartilfinningu

Bílastæðasjóður - Fulltrúi

Helstu verkefni:
•	 Meðferð og afgreiðsla erinda vegna stöðvunarbrotagjalda
• Samskipti	við	íbúa	vegna	nýrra	gjaldsvæða
• Þátttaka	í	samráði	við	íbúa	um	þróun	lausna	á	

bílastæðamálum í íbúahverfum
• Ritstýrir	heimasíðu	Bílastæðasjóðs	og	samskiptamiðlum
• Stjórnarseta	í	húsfélögum	sem	Bílastæðasjóður	er	aðili	að
• Verkefnastjórnun

Launakjör	eru	samkvæmt	kjarasamningum	viðkomandi	stéttarfélaga	og	Reykjavíkurborgar.	Um	fullt	starf	er	að	ræða.	Æskilegt	
er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst.
Nánari	upplýsingar	veitir		Kolbrún	Jónatansdóttir,	framkvæmdastjóri		Bílastæðasjóðs	í	síma	411	1111	og	með	tölvupósti	til	
kolbrun.jonatansdottir@reykjavik.is
Sótt	er	um	starfið	á	heimasíðu	Reykjavíkurborgar	undir	flipanum	„Störf í boði“.	Umsóknarfrestur	er	til	og	með	7.	nóvember	2016.  

www.hagvangur.is
Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi

Hugfi mi býður upp á þjónustu á sviði gagnavinnslu, gagnatengingar 
og gagnaframsetningar. Félagið selur og þróar EYK hugbúnaðinn sem 
er vefl ægt gagnavinnslukerfi  sem býður upp á miðlægt aðgengi að 
gagnasöfnum fyrirtækja með sérsniðinni framsetningu. Hugfi mi er 
dótturfélag Mannvits sem er leiðandi fyrirtæki á sviði tæknilegrar 
ráðgjafar og nýsköpunar.
 
Verkefni starfsmanna Hugfi mi eru fjölbreytt, sem dæmi má nefna 
uppsetningu vefþjóna, þróun API endapunkta og hönnun viðmóta. Félagið 
býður upp á sveigjanlegan vinnutíma, möguleika á að vaxa í starfi  og 
tækifæri til að taka þátt í stefnumótun og vöruþróun.
 

Menntunarkröfur
• Háskólamenntun á sviði tölvunarfræði eða hugbúnaðarverkfræði.

 
Hæfnikröfur
• Þekking og reynsla af notkun Javascript, CSS, HTML, Git og Unix 

skipanalínu.
• Þekking á React og Redux er kostur.
• Þekking á Django (Python), PostgreSQL, Rabbit MQ, CentOS, 

eða Ansible er kostur.

Umsóknarfrestur er til og með 31. október 2016. 
Æskilegt er að viðkomandi geti hafi ð störf sem fyrst. Nánari upplýsingar veitir Bjarki Ásbjarnarson, 
framkvæmdastjóri Hugfi mi (s. 661-3092, bjarki@hugfi mi.is).
 
Umsóknir ásamt ferilskrá og kynningarbréfi  skal senda á netfangið umsokn@hugfi mi.is.
Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um starfi ð.

Hugfi mi leitar að hugbúnaðarsérfræðingi til vinnu á starfsstöðvar fyrirtækisins í Kópavogi eða á Akureyri.

Ertu hugbúnaðarsérfræðingur

www.hagvangur.is
Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi



| AtvinnA | LAUGARDAGUR  22. október 2016 11

Viltu þú starfa í 
ævintýraferðamennsku? 
Mountaineers of Iceland 
leita eftir líflegum og öflugum liðsauka

STÓRSKEMMTILEGUR STARFSMAÐUR 
Í SÖLUDEILD 

HELSTU VERKEFNI:
• Sala og tilboðsgerð
• Aðkoma að vöruþróun
• Ábyrgð á sölu og bókunum dagsferða
• Samskipti við viðskiptavini, viðhald og þróun 
viðskiptatengsla
• Aðkoma að framkvæmd ferða
• Önnur tilfallandi verkefni

HÆFNISKRÖFUR:
• Reynsla af störfum í innlendri ferðaþjónustu 
  er kostur
• Rík þjónustulund og færni í mannlegum samskiptum 
• Geta til að vinna undir álagi og unnið í teymi
• Mjög góð enskukunnátta í rituðu og töluðu máli
• Söluhæfileikar og vilji til að ná árangri í starfi

JEPPALEIÐSÖGUMAÐUR Í DAGS-
FERÐIR ÚT FRÁ REYKJAVÍK
Við leitum að hressum og jákvæðum einstakling 
sem býr yfir óseðjandi ævintýraþorsta og elskar að 
segja sögur. 

HÆFNISKRÖFUR:
• Aukin ökuréttindi
• Þekking á landi og þjóð
• Góð enskukunnátta
• Þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
• Ekki sakar ef viðkomandi er í skemmtilegri 
  kantinum og vanur fjallaloftinu!

TRUKKABÍLSTJÓRI MEÐ VINNU-
VÉLARÉTTINDI
Við eigum glæsilegan flota af stærstu trukkum 
landsins sem keyrðir eru um hálendi Íslands.
Við leitum að einstaklingi sem þrífst best utan 
byggða og er ekki hræddur við stór tæki.

HÆFNISKRÖFUR: 
• Vinnuvélaréttindi
• Aukin ökuréttindi
• Reynsla af akstri trukka
• Enskukunnátta

Umsóknir og fyrirspurnir sendist á: 
atvinna@mountaineers.is

Mountaineers of Iceland er rótgróið og framsækið 
ferðaþjónustufyrirtæki sem sérhæfir sig í snjó- 
sleða- og jeppaferðum á hálendi Íslands.

Brimborg er í hópi stærstu og mest vaxandi bílaumboða landsins þar sem fást nýir og notaðir bílar 
frá Ford, Volvo, Mazda, Citroën og Peugeot auk Volvo vörubíla, vinnuvéla, hópferðabíla og bátavéla. 
Uppítaka býðst á öllum tegundum bíla og að sjálfsögðu er bílafjármögnun í boði. Brimborg rekur 
verkstæði fyrir bíla og tæki og kappkostar að veita þar framúrskarandi þjónustu. Bílaleiga er hluti af 
þjónustuframboði Brimborgar þar sem hægt er að leigja bíla til styttri eða lengri tíma.

ÖFLUGUR 
BIFVÉLAVIRKI
Við leitum að öflugum bifvélavirkja/vélvirkja í 
okkar sterka teymi. 

Í starfinu felst vinna við bilanagreiningu og
viðgerðir á vörubílum og rútum ásamt þátttöku
í þjálfun og símenntun.

Hæfniskröfur:

• Réttindi í bifvélavirkjun/vélvirkjun 
 eða reynsla í vörubílaviðgerðum
• Gilt bílpróf, meirapróf æskilegt
• Góð þjónustulund og vilji til að vera 
 hluti af góðri liðsheild

ÁBYRGÐAR- OG
TÆKNIFULLTRÚI
Við leitum að öflugum ábyrgðar- og tæknifulltrúa í 
okkar sterka teymi. 

Í starfinu felast úrlausnir og eftirfylgni í tækni- og 
ábyrgðamálum ásamt gerð og eftirliti með 
þjónustusamningum auk ráðgjafar.

Hæfniskröfur:

• Almenn þekking á atvinnubifreiðum og tækjum
• Gilt bílpróf
• Góð þjónustulund og vilji til að vera hluti af 
 góðri liðsheild

Kynntu þér starfið nánar og sæktu um
á www.volvotrucks.is.
Umsóknarfrestur er til 7. nóvember 2016

Þú færð allar upplýsingar hjá Jóhanni Rúnari, 
þjónustustjóra, í síma 515 7072.
Hringdu núna!

Við byggjum nýtt og sérstaklega vel tækjum búið 
atvinnutækjahúsnæði með frábærri starfsmannaaðstöðu 
að Hádegismóum 8 sem verður tilbúið haustið 2017. 
Ekki er ráð nema í tíma sé tekið 
– við viljum þig í hópinn núna.

VIÐ VILJUM ÞIG Í HÓPINN NÚNA
í NÝTT og GLÆSILEGT
ATVINNUTÆKJAHÚSNÆÐI

Volvo Atvinnutæki atvinnuauglýsing 20161019_END.indd   1 20/10/16   15:39

Við gætum verið  
með næsta starfsmann 
mánaðarins á skrá

www.capacent.is 

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.
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LEIKSKÓLAKENNARAR
Leikskólinn Sólborg á Ísafirði auglýsir eftir  
leikskólakennurum á nýja 5 ára deild sem staðsett 
er í húsnæði Tónlistarskólans við Austurveg.

Nánari upplýsingar á www.isafjordur.is

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Sviðsstjóri almenns eftirlits Vinnueftirlitið Reykjavík 201610/1370
Verkefnastjóri á Þjónustusviði Ríkiskaup Reykjavík 201610/1369
Verkefnisstjóri, samfél.verkefni Háskóli Íslands Reykjavík 201610/1368
Héraðsprestur, Austurl.prófastsd. Biskup Íslands Austurland 201610/1367
Dósent í tölvuverkfræði HÍ, Rafmagns- og tölvuverkfræðideild Reykjavík 201610/1366
Verkefnastjóri Háskóli Íslands, Þjónustuborð Reykjavík 201610/1365
Yfirlæknir LSH, móttökugeðdeild 33C Reykjavík 201610/1364
Deildarstjóri á hagdeild LSH, fjármálasvið Reykjavík 201610/1363
Lektor í safnafræði Háskóli Íslands, Félagsvísindasvið Reykjavík 201610/1362
Verkefnisstjóri Háskóli Íslands, Hagfræðistofnun Reykjavík 201610/1361
Mannauðsstjóri Vinnueftirlitið Reykjavík 201610/1360
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Austurlands Austurland 201610/1359
Sjúkraliðar/nemar Heilbrigðisstofnun Norðurlands Reykjavík 201610/1358
Iðjuþjálfar/afleysingarstörf LSH, iðjuþjálfun Reykjavík 201610/1357
Alþjóðaritari Alþingi Reykjavík 201610/1356
Hjúkrunarfræðingur LSH, brjóstateymi Reykjavík 201610/1355
Fjármálastjóri Stofnun Árna Magnúss. í ísl. fræðum Reykjavík 201610/1354
Sérfræðingur Matvælastofnun Vestfirðir 201610/1353
Hjúkrunarfræðingar LSH, krabbameinslækningadeild Reykjavík 201610/1352
Hjúkrunarfræðingar Sólvangur hjúkrunarheimili Hafnarfjörður 201610/1351
Verkefnastjóri LSH, innkaupadeild Reykjavík 201610/1350
Hjúkrunarfræðingur LSH, móttökugeðdeild Reykjavík 201610/1349
Lögfræðingur Ríkislögreglustjóri Reykjavík 201610/1348
Vélamaður í brúarvinnuflokki Vegagerðin Vík 201610/1347
Aðstoðardeildarstjóri LSH, speglunardeild Reykjavík 201610/1346

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. 

Bókari / aðstoðamaður Framkv.stjóra

Hæfniskröfur:
• Menntun sem nýtist
• Hefur unnið við bókhald
• Góð tölvukunnátta
• Hefur reynslu úr ferðaþjónustu
• Getur unnið mikið yfir sumartímann
• Hefur gaman af því að skipuleggja
• Talar og skrifar framúrskarandi ensku, 
   önnur tungumál kostur

Helstu verkefni:
• Bókhald – yfirferð reikninga og útgáfa reikninga
• Margvísleg önnur tilfallandi verkefni

Starf við skipulagningu og framleiðslu ferða: 
Ferðaráðgjafi

Hæfniskröfur:
• Talar og skrifar mjög góða ensku eða þýsku
• Góð tölvukunnátta
• Hefur reynslu úr ferðaþjónustu
• Getur unnið mikið yfir sumartímann
• Hefur gaman af því að skipuleggja
• Með ríka þjónustulund

Helstu verkefni:
• Tilboðsgerð og skipulagning ferða
• Samskipti við erlenda viðskiptavini
• Samskipti við innlenda birgja

Starf við sölu og framleiðslu hópferða

Hæfniskröfur:
• Talar og skrifar mjög góða frönsku
• Menntun sem nýtist 
• Góð tölvukunnátta
• Hefur reynslu úr ferðaþjónustu
• Getur unnið undir álagi
• Hefur skipulagshæfileika
• Með ríka þjónustulund

Helstu verkefni:
• Tilboðsgerð og skipulagning ferða
• Samskipti við erlenda viðskiptavini
• Samskipti við innlenda birgja

Áhugasamir sendi inn umsókn á
 daniel@adtravel.is fyrir 1. Nóvember 2016.

Störf í Ferðaþjónustu
AD Travel auglýsir eftir starfsfólki.

T R A V E L

AD Travel er ferðaskipuleggjandi sem sérhæfir sig í ferðum fyrir erlenda ferðamenn. 
Við erum að leita að hressum og skipulögðum starfskrafti sem vill vinna í litlu en 

skemmtilegu fjölskyldufyrirtæki þar sem unnið er náið með erlendum sam- 
starfsaðilum að skapa ógleymanlega lífsreynslu fyrir viðskiptavininn.



Snyrtivöruheildssala  leitar eftir samviskusömu  
og áreiðanlegu starfsfólki.

Við leitum að sölumanni/bílstjóra í útkeyrslu. Kynningar, la-
gervinna 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 óskast sendar á sgunnbj@simnet.is

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

Ríkiskaup óska eftir að ráða verkefnastjóra í fullt starf á 
Þjónustusvið. Starfið er fjölbreytt, spennandi og krefjandi og 
felst m.a. í miklum samskiptum við viðskiptavini Ríkiskaupa. 

Meðal helstu verkefna eru:
• Ráðgjöf og greining á þörfum og markmiðum fyrir útboð 
 og innkaup opinberra stofnana og fyrirtækja
• Gerð útboðsgagna – stjórnun útboðsferla
• Áætlana- og samningsgerð
• Verkefna- og samningsstjórnun
• Fræðsla og miðlun upplýsinga

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Háskólamenntun (BS gráða, 180 ECTS einingar), 
 sem nýtist í starfi 
• Æskileg  er 3-5 ára reynsla af sambærilegum störfum
• Þekking á innkaupum og reynsla af verkefnastjórnun 
 er kostur

Leitað er að einstaklingi sem er agaður, sjálfstæður og 
nákvæmur í vinnubrögðum, sýnir frumkvæði og er fær um 
að tjá sig í ræðu og riti. Tungumálakunnátta auk íslensku er 
að lágmarki enska og eitt Norðurlandamál. 

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 
Launakjör eru samkvæmt samningum fjármálaráðuneytisins 
og viðkomandi stéttarfélags. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ragnar Davíðsson, 
forstöðumaður Þjónustusviðs í síma: 530 1419 eða á 
netfanginu: ragnar.davidsson@rikiskaup.is. 

Áhugasamir leggi inn umsókn í afgreiðslu Ríkiskaupa  
eða sendi póst á ofangreint netfang fyrir eigi síðar en  
7. nóvember n.k. 

Verkefnastjóri  
á Þjónustusvið

Leikskóli Seltjarnarness 
(5959-280/290  soffia@nesid.is  ibjons@nesid.is)

 • Þroskaþjálfi, fullt starf/hlutastarf.

Grunnskóli Seltjarnarness 
(5959200  olina@grunnskoli.is)

 • Starfsfólk vantar í Skólaskjól / frístund,   
  lengda viðveru fyrir nemendur í 1.- 4. bekk, 
  og stuðningsfulltrúa vantar í hlutastörf   
  við skólann.

Nánari upplýsingar um öll störfin og skil umsókna 
má finna á Ráðningarvef Seltjarnarnesbæjar 
www.seltjarnarnes.is – Störf í boði

Umsóknarfrestur er til 31. október næstkomandi.

Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar 
eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um störf. 
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og hlutaðeigandi stéttarfélaga.  

Seltjarnarnesbær

seltjarnarnes.is

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.

Gufunesi      gamur.is      577 5757

SÉRFRÆÐINGUR Á 
UMHVERFISSVIÐI

Íslenska Gámafélagið leitar að öflugum starfsmanni
til að sinna starfi sérfræðings á umhverfissviði

Starfs- og ábyrgðarsvið:
• Söfnun, úrvinnsla og útgáfa hráefnis-
 upplýsinga
• Ráðgjöf og kynningar fyrir einstaklinga, 
 fyrirtæki og sveitarfélög
• Ýmis úrbótaverkefni og skýrslugerð
• Skráningar, skilagreinar og samvinna
 við innri og ytri viðskiptavini

Nánari upplýsingar um starfið veitir Birgir Kristjánsson framkvæmdastjóri umhverfissviðs,
birgir@gamur.is. Tekið er á móti umsóknum á heimasíðu fyrirtækisins,
https://umsokn.gamur.is, en umsóknarfrestur er til og með 5. nóvember.

Menntunar og hæfniskröfur:
• Menntun og/eða reynsla sem nýtist í starfi
• Góð tölvukunnátta
• Sjálfstæð, nákvæm og skipulögð 
 vinnubrögð
• Jákvætt viðmót og örugg framkoma
• Góð íslensku og ensku kunnátta

Hjá Íslenska gámafélaginu starfa 250 manns víða um land en fyrirtækið 
býður viðskiptavinum sínum upp á heildarlausnir á sviði umhverfisþjónustu.  
Fyrirtækið hefur hlotið jafnlaunavottun VR og starfar eftir jafnlauna- og 
jafnréttisstefnu.  Fyrirtækið hvetur konur jafnt sem karla að sækja um starfið.
 
Mannauðsstefna fyrirtækisins sækir stuðning í heimspeki fisksins ,,Fish 
Philosophy“.  Mannauðsstefnan lýsir vilja fyrirtækisins til að vera framúr-
skarandi vinnustaður þar sem metnaðarfullt starf er unnið af jákvæðu,
samstilltu og ábyrgu fólki í anda jafnræðis



Laust starf á skrifstofu 
Sveitafélagið Vogar auglýsir laust starf þjónustufulltrúa á bæjarskrif-
stofu. Um er að ræða 100% stöðu. Starf þjónustufulltrúa er víðtækt 
og  fjölbreytt og tekur á flestum þeim verkefnum sem unnin eru innan 
bæjarskrifstofu.

Hæfniskröfur:

•	 Stúdentspróf	eða	sambærileg	menntun	og/eða	reynsla	af	 
 skrifstofustörfum
•	 Góð	almenn	þekking	á	skrifstofustörfum	og	tölvuvinnslu
•	 Góð	íslensku	kunnátta
•	 Reynsla	eða	þekking	á	sveitarstjórnarmálum	og	stjórnsýslu
•	 Frumkvæði	og	sjálfstæði	í	starfi
•	 Hæfni	í	mennlegum	samskiptum
•	 Ath.	Vinnustaður	er	reyklaus

Umsókn ásamt ferilskrá skal skila á skrifstofu Sveitafélagsins 
Voga að Iðndal  2, 190 Vogar eða á netfangið skrifstofa@vogar.is 
fyrir 7. nóvember næstkomandi.

Laun	eru	greidd	samkvæmt	kjarasamningi	Launanefndar	 
sveitafélga og Starfsmannafélgs Suðurnesja.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Anna Hulda Friðriksdóttir  
skrifstofustjóri, anna@vogar.is eða í síma 440-6200

kopavogur.is

Kópavogsbær

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Menntasvið

· Verkefnastjóri á grunnskóladeild

Leikskólar

· Leikskólakennari í leikskólann Álfatún

· Leikskólakennari í leikskólann Baug

· Leikskólakennari í leikskólann Kópahvol

· Leikskólastjóri í leikskólann Læk

· Starfsmaður í sérkennslu í leikskólann Læk

· Aðstoðarmatráður í leikskólann Núp

Grunnskólar

· Matráður í Hörðuvallaskóla

· Umsjónarkennari í Salaskóla

· Starfsmenn í dægradvöl í Smáraskóla

Sundlaugar

· Starfsmaður í Sundlaugina Versölum - kona

Velferðasvið

· Stuðningsfulltrúi á áfangaheimili

· Liðveisla og tilsjón

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

FJARÐABYGGÐ 
fjardabyggd.is

Áhugavert starf hjá Fjarðabyggð

Eigna- og fram- 
kvæmdafulltrúi
Laust er til umsóknar starf eigna- og framkvæmda- 
fulltrúa Fjarðabyggðar.

Eigna- og framkvæmdafulltrúi hefur umsjón og 
eftirlit með öllum fasteignum Fjarðabyggðar og 
heldur utan um viðhalds- og nýframkvæmdir sveitar- 
félagsins í samvinnu við sviðsstjóra framkvæmda-, 
umhver�s- og veitusviðs.

Helstu verkefni eru:
• Yfirumsjón og eftirlit með verklegum framkvæmd- 
um fyrir eignasjóð Fjarðabyggðar.

• Yfirumsjón og eftirlit með viðhalds- og rekstrarverk- 
efnum fyrir eignasjóð Fjarðabyggðar. 

• Yfirumsjón og eftirlit með viðhaldi leiguhúsnæðis 
Fjarðabyggðar.

Leitað er að aðila með iðnmenntun og/eða tækni- 
menntun. Framhaldsmenntun er kostur.

Frekari upplýsingar um star�ð er á heimasíðu Fjarða- 
byggðar, �ardabyggd.is, undir „Laus störf“.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi sveitarfélaga 
við viðkomandi stéttarfélag. 

Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um 
star�ð.

Nánari upplýsingar veitir Marinó Stefánsson, sviðs- 
stjóri framkvæmda-, umhver�s- og veitusviðs, í síma 
470 9000 eða á
marino.stefansson@�ardabyggd.is. 

Sótt er um star�ð rafrænt á vef sveitarfélagsins. Einnig 
er tekið við umsóknum í umslagi merktu „starfs- 
umsókn framkvæmdasvið“ í þjónustugáttum bóka- 
safna og á bæjarskrifstofu Fjarðabyggðar, Hafnar- 
götu 2, 730 Fjarðabyggð.

Umsóknarfrestur er til og með 31. október nk.  

Veruleg uppbygging á sér stað í Fjarðabyggð, bæði í atvinnulí� og 
þjónustu. Íbúar sveitarfélagsins eru um 4.800 talsins í sex byggðar- 
kjörnum, sem eru Mjói�örður, Neskaupstaður í Norð�rði, Eski- 
�örður, Reyðar�örður, Fáskrúðs�örður og Stöðvar�örður.

F

Mj
Dreymir þig um að opna veitingastað?
Midgard Hostel óskar eftir umsóknum frá hugsjónarsömum 
einstaklingum sem hafa áhuga á að opna með okkur spen-
nandi veitingastað á Hvolsvelli. 

Midgard Adventure er í þann mund að endurgera og reisa 
húsnæði sem kemur til með að verða í senn Hostel, verslun, 
veitingastaður og miðstöð ævintýraferðamennsku á Suður-
landi. Fullbúið eldhús með veitingasal er senn að rísa hjá 
okkur og verður það útbúið öllum tækjum til veitingareksturs 
og veisluþjónustu. Tækifærin á svæðinu eru óendanleg og 
markaðurinn gríðarlega spennandi fyrir slíka starfsemi.

Við óskum eftir umsóknum og ferilskrám frá einstaklingum 
sem hafa metnað til þess að fara með okkur í hugmynda-
vinnu fram að áramótum og fara svo á fullt með okkur við 
rekstur á veitingastaðnum í kjölfarið. 

Ef þið viljið forvitnast meira um verkefnið, ekki hika við að 
hringja í okkur í s: 778 7335.

Umsóknir berist á restaurant@midgardhostel.is með 
ferilskrá og símanúmeri fyrir 26. október 2016.

STARF Í GESTAMÓTTÖKU
Þriggja stjörnu hótel í Reykjavík  leitar að öflugum 

og þjóunstulunduðum einstaklingi til starfa á  
vöktum í gestamóttöku.

Starfssvið: 
• Fagleg móttaka gesta og upplýsingagjöf
• Bókanir og innritun gesta.
• Sala og þjónusta við viðskiptavini.
• Samskipti við erlenda og innlenda ferðaþjónustu aðila. 
• Símavarsla og uppgjör.
• Önnur störf sem tilheyra vöktum.

Hæfniskröfur:
• Reynsla af sambærilegu starfi væri kostur.
• Vönduð framkoma og þjónustulund.
• Góð íslenskukunnátta er kostur. 
 Góð enskukunnátta skilyrði.
• Sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði og sveigjanleiki. 

Áhugasamir vinsamlega sendið á póstfangið:  
starf@email.com 

Störf á heimilum 
fatlaðs fólks 

Ás styrktarfélag óskar eftir þroskaþjálfum, félagsliðum og 
stuðningsfulltrúum til starfa. Umsækjendur þurfa að vera  
20 ára eða eldri. Stöðurnar eru lausar strax eða eftir  
nánara samkomulagi.

Hlutverk starfsfólks í búsetu er fyrst og fremst fólgið í því að 
aðstoða og styðja íbúa í daglegu lífi, innan heimilis og utan.

Heimili í Reykjavík 
Starfsmaður óskar til starfa í Langagerði. Um er að ræða 
25% starfshlutfall og staðan er laus frá 1. nóvember. Unnið 
er aðra hvora helgi, föstudag, laugardag og sunnudag.

Nánari upplýsingar veitir Margét K. Guðnadóttir á virkum 
dögum í síma 551 4478 og 699 8409. Umsóknir sendist á 
margret@styrktarfelag.is. 

 Heimili í Hafnafirði 
Starfsmenn óskast til starfa á Klukkuvöllum. Um er að ræða 
70 - 80% stöður í vaktavinnu. Karlmenn eru sérstaklega 
hvattir til að sækja um. Stöðurnar eru lausar nú þegar.

Nánari upplýsingar veitir Ásta Hrönn Ingvarsdóttir á virkum 
dögum í síma 551 3700. Umsóknir sendist á netfangið  
asta@styrktarfelag.is,

Heimili í Kópavogi 
Starfsmaður óskast til starfa á Kópavogsbraut 5a og 5c.  
Um er að ræða 50% starfshlutfall. Unnið er aðra hvora helgi, 
auk þess tvo morgna og fimm kvöld í mánuði.  
Staðan er laus nú þegar.

Nánari upplýsingar veitir Hrönn Vigfúsdóttir í síma 555 7015 
og 823 1088 á virkum dögum. Umsóknir sendist á netfangið 
hronn@styrktarfelag.is 

Allar stöðurnar má einnig sækja um í gegnum heimasíðu 
félagsins www.styrktarfelag.is, atvinnuumsókn. 

Launakjör eru samkvæmt gildandi kjarasamningum við SFR 
og ÞÍ.

Ertu að leita að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

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

Sölumaður á fasteignamiðlun
Við leitum að öflugum sölumanni sem er tilbúinn að takast á 

við spennandi sölumannsstarf og getur hafið störf strax.  
Ef þú ert vel skipulagður, hefur góða framkomu og ert 

lausnarsinnaður þá er þetta rétta starfið fyrir þig. 
Árangurstengd laun. 

Áhugasamir vinsamlega sendið inn umsóknir á box@frett.is 
merkt ,,Sölumaður fasteigna – 1903“

Viltu bætast 
í hópinn?

Leikskólinn Sjáland leitar eftir 
skemmtilegu og jákvæðu fólki

Leikskólinn Sjálland hefur skýra stefnu og framtíðarsýn. 
Við erum skóli í þróun og metum mikils áhuga og 
metnað starfsmanna okkar. Við erum Grænn skóli með 
áherslu á umhverfismennt og græn gildi. Við vinnum 
eftir skýrri skólastefnu sem byggir á fjölgreindunum 
og einstaklingsmiðuðu námi. Leiðarljós okkar í 
starfsmannahópnum er „að samskipti séu opin, góð og 
gagnrýnin, og byggja á jákvæðni, nákvæmni og virðingu“.

Umsóknarfrestur er til 22.maí n.k. Frekari upplýsingar 
veitir Ída Jensdóttir leikskólastjóri í síma 578-1220 eða á 
netfangið; ida@sjaland.is Einnig er hægt að sækja um á 
verfslóðinni www.sjaland.is 

Leikskólinn Sjáland er einkarekinn leikskóli í Garðabæ staðsettur 
í sannkallaðri náttúruperlu við fjöruna í Sjálandshverfi. 
Leikskólinn opnaði í ágúst 2005 og er því nánast nýr og öll 
aðstaða til fyrirmyndar. Áhersla er á hollustu og heilbrigði og 
því er leikskólinn reyklaus vinnustaður.

Menntunarkröfur:
Leikskólakennari

Önnur 
uppeldismenntun

Hæfniskröfur:
Frumkvæði
Sjálfstæði
Stundvísi

Jákvæðni og gleði

Leikskólinn Sjálland hefur skýra stefnu og framtíðarsýn.
Við erum skóli í þróun og metum mikils áhuga og
metnað starfsmanna okkar. Við erum Grænn skóli með
áherslu á umhverfismennt og græn gildi. Við vinnum
eftir skýrri skólastefnu sem byggir á fjölgreindunum
og einstaklingsmiðuðu námi. Leiðarljós okkar í
starfsmannahópnum er „að samskipti séu opin, góð og
gagnrýnin, og byggja á jákvæðni, nákvæmni og virðingu“.

Umsóknarfrestur er til 6.október n.k. Frekari upplýsingar 
veitir Sara Hrund Finnbogadóttir mannauðsstjóri í síma 
578-1220 eða á netfangið: sarahrund@sjaland.is . Einnig er 
hægt að sækja um á vefslóðinni www.sjaland.is 

Leikskólinn Sjáland er einkarekinn leikskóli í Garðabæ 
staðsettur í sannkallaðri náttúruperlu við fjöruna í Sjálands-
hverfi. Leikskólinn opnaði í ágúst 2005 og er því nánast 
nýr og öll aðstaða til fyrirmyndar. Áhersla er á hollustu og 
heilbrigði og því er leikskólinn reyklaus vinnustaður.

Menntunarkröfur:
Leikskólakennari
Önnur uppeldismenntun
Reynsla í starfi

Hæfniskröfur:
Frumkvæði
Sjálfstæði
Stundvísi
Jákvæðni og gleði
Jákvæðni

Viltu bætast 
í hópinn?

Leikskólinn Sjáland leitar eftir 
skemmtilegu og jákvæðu fólki

Leikskólinn Sjálland hefur skýra stefnu og framtíðarsýn. 
Við erum skóli í þróun og metum mikils áhuga og 
metnað starfsmanna okkar. Við erum Grænn skóli með 
áherslu á umhverfismennt og græn gildi. Við vinnum 
eftir skýrri skólastefnu sem byggir á fjölgreindunum 
og einstaklingsmiðuðu námi. Leiðarljós okkar í 
starfsmannahópnum er „að samskipti séu opin, góð og 
gagnrýnin, og byggja á jákvæðni, nákvæmni og virðingu“.

Umsóknarfrestur er til 22.maí n.k. Frekari upplýsingar 
veitir Ída Jensdóttir leikskólastjóri í síma 578-1220 eða á 
netfangið; ida@sjaland.is Einnig er hægt að sækja um á 
verfslóðinni www.sjaland.is 

Leikskólinn Sjáland er einkarekinn leikskóli í Garðabæ staðsettur 
í sannkallaðri náttúruperlu við fjöruna í Sjálandshverfi. 
Leikskólinn opnaði í ágúst 2005 og er því nánast nýr og öll 
aðstaða til fyrirmyndar. Áhersla er á hollustu og heilbrigði og 
því er leikskólinn reyklaus vinnustaður.

Menntunarkröfur:
Leikskólakennari

Önnur 
uppeldismenntun

Hæfniskröfur:
Frumkvæði
Sjálfstæði
Stundvísi

Jákvæðni og gleði

Leikskólinn Sjálland hefur skýra stefnu og framtíðarsýn.
Við erum skóli í þróun og metum mikils áhuga og
metnað starfsmanna okkar. Við erum Grænn skóli með
áherslu á umhverfismennt og græn gildi. Við vinnum
eftir skýrri skólastefnu sem byggir á fjölgreindunum
og einstaklingsmiðuðu námi. Leiðarljós okkar í
starfsmannahópnum er „að samskipti séu opin, góð og
gagnrýnin, og byggja á jákvæðni, nákvæmni og virðingu“.

Umsóknarfrestur er til 6.október n.k. Frekari upplýsingar 
veitir Sara Hrund Finnbogadóttir mannauðsstjóri í síma 
578-1220 eða á netfangið: sarahrund@sjaland.is . Einnig er 
hægt að sækja um á vefslóðinni www.sjaland.is 

Leikskólinn Sjáland er einkarekinn leikskóli í Garðabæ 
staðsettur í sannkallaðri náttúruperlu við fjöruna í Sjálands-
hverfi. Leikskólinn opnaði í ágúst 2005 og er því nánast 
nýr og öll aðstaða til fyrirmyndar. Áhersla er á hollustu og 
heilbrigði og því er leikskólinn reyklaus vinnustaður.

Menntunarkröfur:
Leikskólakennari
Önnur uppeldismenntun
Reynsla í starfi

Hæfniskröfur:
Frumkvæði
Sjálfstæði
Stundvísi
Jákvæðni og gleði
Jákvæðni

Við erum að leita að metnaðarfullum og hraustum 
einstakling í þjálfunarteymið okkar fyrir barn með 
einhverfu og afar krefjandi hegðun. Í starfinu felst 
þjálfun á öllum daglegum athöfnum ásamt samvinnu í 
faglegu teymi. Starfið er krefjandi og mjög spennandi. 
Starfsmaður þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Umsókn skal send á Auði mannauðsstjóra á  
netfangið: audur@sjaland.is, ásamt ferilskrá.

Ertu til í áskorun?

Vinnuhlutfall eftir samkomulagi.
Upplýsingar og fyrirspurnir sendist á 

harsnyrtistofan@simnet.is

Hársnyrtir óskast

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.

BM Vallá ehf.
Bíldshöfða 7 

Spennandi starf hjá BM Vallá

Lagerstjóri á hellu- og  
smáeiningalager á Breiðhöfða

•	 Viðkomandi	þarf	að	vera	með	reynslu	og	réttindi		
	 á	lyftara	(J)
•	 Viðkomandi	þarf	að	vera	reglusamur,	stundvís,		
	 skipulagður	og	duglegur	til	starfa
•	 Vinnutími	frá	kl.	8:00	–	17	yfir	vetrartímann	og			
	 8:00	–	18	yfir	sumartímabil,	en	oft	er	mikið	að	gera		
	 yfir	álagstímabil.		Unnið	er	samkvæmt	bónuskerfi.
•	 Viðkomandi	þarf	að	hafa	ríka	þjónustulund	og	gott		
	 lag	á	mannlegum	samskipum.
•	 Gott	mötuneyti	er	á	staðnum.

Umsóknarfrestur er til og með 31. október 2016

Umsækendur sendi umsókn ásamt ferilskrá á  
netfangið  asbjorn@bmvalla.is
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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.

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

www.hagvangur.is
Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi



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.

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



Verkefnastjóri 
fasteignar
Harpa leitar að drífandi einstaklingi sem hefur áhuga á að  

starfa í fjölbreyttu og skapandi umhverfi. Verkefnastjóri  

fasteigna heyrir undir framkvæmdastjóra fasteignasviðs.  

Starfið telst fullt starf og unnið er á vöktum.

Starfssvið

    Almenn húsumsjón og húsvarsla

    Umsjón og viðhald hreinlætistækja

    Umsjón með sorpmálum

    Umsjón með útisvæði 

    Tengiliður við birgja

Hæfniskröfur

    Reynsla af viðhaldi nauðsynleg

    Reynsla af húsumsjón kostur

    Reynsla af stjórnun húskerfa og öryggiskerfa kostur

    Vinnuvélaréttindi æskileg

    Góð tölvukunnátta

    Góð íslensku– og enskukunnátta 

    Góðir samskiptahæfileikar, frumkvæði og metnaður í starfi

www.harpa.is

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sunna Hrönn 

Sigmarsdóttir: sunna@harpa.is. Umsóknarfrestur er til 

31. okt. 2016. Umsóknum skal skilað til Huldu Kristínar 

Magnúsdóttur: huldakristin@harpa.is. Þeim skal fylgja 

ítarleg ferilskrá og mynd.

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

Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SÉRNÁMSSTÖÐUR Í  
HEIMILISLÆKNINGUM 
Heilbrigðisstofnun Austurlands (HSA) auglýsir 2 sérnámsstöður í heimilis-
lækningum lausar til umsóknar. Aðalstarfsstöð er á Egilsstöðum og yfirlæknir 
þar er næsti yfirmaður.

HSA hefur langa reynslu af kennslu læknanema, kandídata og sérfræðinema 
í heimilislækningum. Námið verður byggt á marklýsingu fyrir sérnámslækna 
í heimilislækningum. Við útfærslu marklýsingarinnar verður lögð áhersla á 
þann fjölbreytileika sem héraðslækningar kalla eftir og samtímis að tryggja 
aðgengi nemans að skipulagðri hópkennslu / námi fyrir sérfræðinemana.  

Báðar stöður eru auglýstar til þriggja ára og á  námstímanum er gert ráð  
fyrir námsdvöl á heilsugæslu í Skotlandi og Norður-Noregi, eina viku á  
hvorum stað. Kennslustjóri HSA aðstoðar nema við skipulag sjúkrahúss 
hluta námsins með áherslur héraðslækningar (Rural Medicine) í huga.

Frekari upplýsingar um stöður og umsókn

Starfshlutfall er 100% eða eftir samkomulagi, umsóknarfrestur er til 30.11. 
2016 og stöðurnar lausar  frá 15.01. 2017 eða eftir samkomulagi.  
Kjör fara eftir kjarasamningi fjármálaráðherra og Læknafélags Íslands. 
Umsóknum skal skila 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. Öllum umsóknum verður svarað. 
Tóbaksnotkun er ekki heimil á vinnutíma innan HSA.

Nánari upplýsingar veita:

Hrönn Garðarsdóttir, heimilislæknir og kennslustjóri, 
s. 470 3000 og 865 4710, netf. hronn@hsa.is  
Pétur Heimisson, framkvæmdastjóri lækninga, 
s. 470 3050 og 860 6830, netf. petur@hsa.is,  
Emil Sigurjónsson, mannauðsstjóri, 
s. 470 3050 og 895 2488, netf. emils@hsa.is.

Helstu verkefni og ábyrgð

• Almennar lækningar
• Heilsuvernd
• Vaktþjónusta
• Þátttaka í kennslu læknanema og kandídata

Hæfnikröfur

• Almennt lækningaleyfi er skilyrði
• Hæfni í mannlegum samskiptum, áreiðanleiki,  
 jákvæðni og sveigjanleiki
• Vilji til þverfaglegrar samvinnu (teymisvinnu)
• Sjálfstæði í starfi, frumkvæði og  
 faglegur metnaður
• Íslenskukunnátta áskilin.

www.hsa
 

HSA starfar á þremur fagsviðum; heilsugæslu-, hjúkrunar- og sjúkrasviði. Áhersla er lögð á samvinnu þvert á byggðalög og stofnunin þjónar rúmlega 
11.000 íbúum frá Djúpavogi til Bakkafjarðar, auk ferðamanna sem sækja Austurland heim. Heilsugæsla HSA hefur ellefu  starfsstöðvar og Umdæmis- 
sjúkrahús Austurlands er í Neskaupstað. Ýmis konar sérfræðileg læknisþjónusta er reglulega í boði í HSA og húðsjúkdómalæknir er þar í föstu starfi, á 
aðalkennslustöðinni Egilsstöðum. HSA vill byggja þjónustu sína á mannvirðingu, þekkingu og þverfaglegri samvinnu.
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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?

Við leitum af hressum einstakling með mikla 
þjónustulund í starf móttökuritara í Domus 
Medica í 100% starf frá 8:00-16:00 virka daga.
Í boði er skemmtilegt og líflegt starf sem felst 
m.a. í símsvörun, skráningu tíma pantana og 
móttöku sjúklinga fyrir einstakling sem býr yfir 
góðri samskiptahæfni, almennri tölvukunnáttu 
og góðri íslensku- og enskukunnáttu. 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf fljótlega.
Vinsamlega sendið umsókn og ferilsskrá á 
netfangið domusmedica@domusmedica.is 
Umsóknarfrestur er til 29. október 2016.

Í Domus Medica, sem fagnar 50 ára starfs afmæli 
í ár, eru starfræktar læknastofur, skurð stofur 
og rannsóknarstofur sem hjá starfa hátt í 80 
sérfræðilæknar.   

MÓTTÖKURITARI

DOMUS MEDICA
EGILSGÖTU 3 • 101 REYKJAVÍK • SÍMI 563 1000 • domusmedica.is

Ertu að leita 
að talent?

Við finnum 
starfsmanninn fyrir þig

lind@talent.is

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

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

www.capacent.is 

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

Nýtt verkefni í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

F.h. Höfuðborgarstofu er óskað eftir áhugasömum 
aðilum til þátttöku í samningaviðræðum 
nr. 13803 vegna: 

Rekstur sölu- og bókunarstarfsemi í Upplýsinga-
miðstöð ferðamanna í Reykjavík.

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

SAMNINGA-
VIÐRÆÐUR

Íbúð fræðimanns í Kaupmannahöfn, skv. reglum um 
hús Jóns Sigurðssonar, er laus til afnota tímabilið 4. 
janúar til 19. desember 2017.
Allar nánari upplýsingar og sérstök eyðublöð 
er að finna á heimasíðu Jónshúss: jonshus.dk 
(fræðimannsíbúð).
Umsóknir um íbúðina skulu hafa borist skrifstofu 
Alþingis eigi síðar en mánudaginn 31. október nk.

Umsóknir
um dvöl í íbúð 
fræðimanns í 
Kaupmannahöfn 
2017

NÁNARI UPPLÝSINGAR 
www.isavia.is/skipulag

Isavia vinnur nú að gerð deiliskipulags fyrir vestur- og austursvæði 
Keflavíkurflugvallar. Tillögurnar liggja fyrir í drögum og kallar 
Isavia því e�ir samráði við hagsmunaaðila svæðanna.

Kynningarfundur og vinnustofa verður haldinn í Hljómahöll, 
þriðjudaginn 25. október klukkan 13.00-16.00. 
Þar verða drög að deiliskipulagstillögum kynnt og ábendingum 
þá�takenda safnað saman í vinnuhópum. 

Áhugasamir um uppbyggingu á Keflavíkurflugvelli eru hva�ir til 
þess að mæta á vinnufundinn. Óskað er e�ir skráningum á 
netfangið skipulagsfulltrui@isavia.is

Forkynning stendur yfir til 15. nóvember.
Á meðan á forkynningartímabili stendur er hægt að senda 
ábendingar á skipulagsfulltrui@isavia.is

Nánari upplýsingar um markmið og útfærslur deiliskipulagsins eru 
aðgengilegar á heimasíðu Isavia, www.isavia.is/skipulag

K E F L A V Í K U R F L U G V Ö L L U R
T I L L Ö G U R  A Ð  D E I L I S K I P U L A G I  -  S A M R Á Ð S F U N D U R

Hugfi mi býður upp á þjónustu á sviði gagnavinnslu, gagnatengingar 
og gagnaframsetningar. Félagið selur og þróar EYK hugbúnaðinn sem 
er vefl ægt gagnavinnslukerfi  sem býður upp á miðlægt aðgengi að 
gagnasöfnum fyrirtækja með sérsniðinni framsetningu. Hugfi mi er 
dótturfélag Mannvits sem er leiðandi fyrirtæki á sviði tæknilegrar 
ráðgjafar og nýsköpunar.
 
Verkefni starfsmanna Hugfi mi eru fjölbreytt, sem dæmi má nefna 
uppsetningu vefþjóna, þróun API endapunkta og hönnun viðmóta. Félagið 
býður upp á sveigjanlegan vinnutíma, möguleika á að vaxa í starfi  og 
tækifæri til að taka þátt í stefnumótun og vöruþróun.
 

Menntunarkröfur
• Háskólamenntun á sviði tölvunarfræði eða hugbúnaðarverkfræði.

 
Hæfnikröfur
• Þekking og reynsla af notkun Javascript, CSS, HTML, Git og Unix 

skipanalínu.
• Þekking á React og Redux er kostur.
• Þekking á Django (Python), PostgreSQL, Rabbit MQ, CentOS, 

eða Ansible er kostur.

Umsóknarfrestur er til og með 31. október 2016. 
Æskilegt er að viðkomandi geti hafi ð störf sem fyrst. Nánari upplýsingar veitir Bjarki Ásbjarnarson, 
framkvæmdastjóri Hugfi mi (s. 661-3092, bjarki@hugfi mi.is).
 
Umsóknir ásamt ferilskrá og kynningarbréfi  skal senda á netfangið umsokn@hugfi mi.is.
Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um starfi ð.

Hugfi mi leitar að hugbúnaðarsérfræðingi til vinnu á starfsstöðvar fyrirtækisins í Kópavogi eða á Akureyri.

Ertu hugbúnaðarsérfræðingur
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Ábm. | Sigurður Gunnlaugsson, löggiltur fasteignasali
Garðatorgi 5, 210 Garðabæ • Sími: 520 9595 • Fax: 520 9599

OPIÐ HÚS á sunndag kl. 16:00-16:30 
EINSTÖK ÍBÚÐ í Sjálandi í Garðabæ með óhindruðu sjávarútsýni.  
Einstaklega vel staðsett 3ja herbergja íbúð með fallegu útsýni yfir 
strandlengjuna, Gálgahraunið og til Bessastaða. Íbúðin er í litlu fjölbýli 
með lyftu og stæði í bílastæðahúsi. Aðgengi gott og allur frágangur 
sérlega glæsilegur með göngustígum og fallegri götumynd. Stutt er 
í hraunið, náttúruna og hafið með sitt skrúðuga fuglalíf að ógleymdri 
ylströnd. Upplýsingar veitir Bjarni sölufulltrúi í gsm: 895 9120

Strandvegur 23, 210 Garðabæ

OPIÐ HÚS

Verð: 54,8 m.kr.  
Stærð: 128 m2  

Við erum í snjallsímum á m.as.is og á facebook.com/asfasteignasala

Stofnað 1988 
Aron Freyr Eiríksson  
lögg. fasteignasali. 
Fjarðargötu 17, Hafnarfirði
Opið virka daga kl. 9-17
Sími: 520 2600
Netfang: as@as.is
Heimasíða: www.as.is

Lækjarbrekka 27 - Sumarhús

Fallegt og vandað 77,7 fm sumarhús, ásamt  ca. 77 fm geymslu og 
ca. 12 fm gróðurhúsi, samtals 166,7 fm á 4.626,0 fm. Eignarlóð á 
frábærum útsýnisstað í landi Syðri Brúar í Grímsnes- og Grafnings-
hreppi.  Hitaveita og rafmagn. Gólfhiti með hitastillum í hverju rými. 
Lokað svæði með símahliði. Árgjald er kr. 30.000,- sem notað er í að 
halda vegum í lagi og kostnaður við símahlið. Ásett verð 29,9 millj. kr,-
Nánari upplýsingar hjá sölumönnum Ás fasteignasölu í s. 520-2600 
eða í s. 772-7376 utan opnunartíma skrifstofu.

Aron Freyr 
Eiríksson 

lögg. fasteignasali.
s: 772-7376   

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

GEYSIR; STÍGA- OG PALLAGERÐ
FRAMKVÆMDIR Á RÍKISJÖRÐINNI LAUG 

1. ÁFANGI – 1. VERKHLUTI 
ÚTBOÐ NR. 20374 

Framkvæmdasýsla ríkisins, f.h. Umhverfisstofnunar, óskar eftir 
tilboðum í framkvæmdir við verkefnið Geysir; stíga- og pallag-
erð, framkvæmdir á ríkisjörðinni Laug, 1. áfangi – 1. verkhluti.   

Framkvæmdin snýst um bætt aðgengi ferðamanna að svæðinu 
og gerð stíga og áningarstaða með tilheyrandi frágangi í landi 
jarðarinnar Laugar, frá tjaldsvæði upp á Laugarfell. 

Um er að ræða 1. áfanga - 1. verkhluta. Verkið er jafnframt 
hluti af stærra verki (1. áfanga - 2. verkhluta) þar sem smíði og 
uppsetning palla og trappa verður boðin út sérstaklega. 

Helstu magntölur:   
Malarfyllingar:  1.200 m3 
Uppgröftur:   700 m3 
Hlaðnir veggir:  30 m2 
Þrep og kantar úr náttúrugrjóti: 400 lm 
Þökulagnir:  1.200 m2 
Lagfæring á landi  600 m2 

Efni sem verkkaupi leggur til: Trjábolir til smíði á bekkjum. 
Afhent í skógræktinni á Haukadal. 

Verkinu skal vera að fullu lokið eigi síðar en 1. maí 2017. 

Útboðsgögnin verða aðgengileg á vef Ríkiskaupa 
www.rikiskaup.is frá og með þriðjudeginum 25. október 2016. 

Tilboðin verða opnuð hjá Ríkiskaupum þriðjudaginn 8. nóvember 
2016 kl. 14:00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska. 
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ÚTBOÐ

Garðabær óskar eftir tilboðum í endurnýjun 
Ásgarðslaugar

Verkið felst í nýjum heitum pottum, vaðlaug, 
vaktrými og eimbaði ásamt endurnýjun 
sundlaugar, búningsklefa, útiklefa, danssalar 
og æfingasalar. Einnig verður kjallari 
stækkaður og lagnakerfi endurnýjuð.

Helstu verkþættir og magntölur eru:
 Gröftur og fleygun 2.500m³
 Fyllingar 1.000m³
 Steypumót  1.600m²
 Járnbending 50.000kg
 Steinsteypa 400m³
 Stálvirki 6.500kg
 Frárennslislagnir 300m
 Hitakerfislagnir 200m
 Neysluvatnslagnir 500m
 Snjóbræðsla 700m²
 Hreinsikerfi fyrir sundlaug, 
 vaðlaug og potta 550 m³
 Loftræsisamstæða 1 stk.
 Strengstigar 150m
 Pípur 500m
 Strengir 230/400V 1.000m
 Smáspennustrengir 1.000m
 Lampar 100 stk.
 Endurnýjun búningsklefa 400m²
 Útiklefar og útimannvirki 200m²
 Flísalögn potta og lauga 1.000m²

Útboðsgögn verða afhent á USB minnislykli í 
móttöku Verkís, Ofanleiti 2, 103 Reykjavík frá 
kl. 9:00 þriðjudaginn 11. október 2016.

Opnun tilboða verður kl. 9 miðvikudaginn 9. 
nóvember 2016, í móttöku Verkís, Ofanleiti 2, 
103 Reykjavík.

Kynningarfundur verður haldinn 
miðvikudaginn 26. október 2016 í anddyri 
Ásgarðslaugar, 210 Garðabæ.

ENDURNÝJUN 
ÁSGARÐSLAUGAR

Útboð á Veiðirétti 
A-deild Veiðifélags Skjálfandafljóts óskar eftir tilboðum í lax- og 
silungsveiði á starfssvæði félagsins árin 2017 til 2019, að báðum 
árum meðtöldum. 

Um er að ræða 6 laxveiðistangir og 10 silungsveiðistangir. 

Umsjónarmaður útboðsins er Pétur Már Jónsson hdl.  
Suðurlandsbraut 30. 5. hæð. 108 Reykjavík. Sími 511 1119. 

Útboðsgögn fást hjá umsjónarmanni gegn greiðslu kr. 15.000. 

Tilboðum skal skila fyrir 2. desember 2016, kl. 16:00, 
þá verða tilboðin opnuð í viðurvist þeirra bjóðenda sem þess óska.

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir

Jón Rafn Valdimarsson
löggiltur fasteignasali

sími: 695 5520
jon@miklaborg.is

49,9 millj.Verð:

158 fm íbúð með fjórum  
svefnherbergjum

3. hæð í góðu fjölbýli með lyftu

Stæði í lokaðri bílgeymslu

Mjög gott útsýni, tvennar svalir

Stór stofa og opið eldhús.

Frábær og vel skipulögð  
fjölskylduíbúð

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 23.okt. kl: 13:00 - 13:45

Ásakór 13

Hárgreiðslustofa í  
Hafnarfirði til sölu

Stofnuð 1996. Flott stofa með 4 vinnustöðvar.
Gott aðgengi. Traustur leigusamningur.

Áhugasamir sendi á markmid2016@gmail.com
Kaupandi/ur geta hafið störf strax  

góður tími framundan

Við mönnum stöðuna

www.capacent.is 

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



ALLAR UPPLÝSINGAR VEITAINNANHÚSSHÖNNUN

Grunnhugmynd hönnunarinnar á Holtsvegi er einfaldleiki 
og tímaleysi. Áhersla er lögð á gott samband  á milli alls 
skipulags og innra fyrirkomulags, efnisáferða og lita í íbúð- 
unum sem skipti miklu máli í allri upplifuninni og stemmn-
ingunni. Lagt er upp úr að skapa aðlaðandi og hlýlega 
stemmningu með fallegum jarðlitum og efnum sem 
endast 
vel og er því dökkur viður allsráðandi í innréttingum ásamt 
ljósum steini sem gerir íbúðirnar einstaklega notalegar 
og hýlegar.

Helga Sigurbjarnadóttir innanhússarkitekt FHI 
og Berglind Berndsen innanhússarkitekt FHI

Gunnar Sverrir Harðarson
Sími 862 2001
gunnar@remax.is

Ástþór Reynir Guðmundsson
Löggiltur fasteignasali
Sími 899 6753
arg@remax.is

Urriðaholt
(Holtsvegur)

Keflavík

Elliðarárvogur

Grafarholt7–20 mín.

5 mín.

30 mín.

Miðborg

6 mín.

6 mín.Miðbær Garðabæjar

SÖLUSÝNING - HOLTSVEGUR 14-18
SUNNUDAGINN 23. OKTÓBER - KL. 15.00 - 16.00

Glæsilegar 2ja til 5 herbergja íbúðir 
á einstökum stað í Urriðaholti

Sjá nánar á www.holtsvegur.is

UPPHAF FASTEIGNAFÉLAG
Upphaf fasteignafélag slhf. er alhliða fjárfestir á íbúðamarkaði sem tekur þátt í verkefnum á 
öllum stigum byggingarferilsins. Markmið félagsins er að byggja næstu árin allt að 200 til 250 
hagkvæmar íbúðir á ári, sem eru ætlaðar litlum og meðalstórum fjölskyldum. Íbúð- irnar eru 
ýmist ætlaðar til útleigu eða sölu. Verkefnin eru unnin fyrir félagið af fjölmörgum 
byggingarverktökum. Félagið vinnur einnig að þróunarverkefnum lóða og svæða, endur-
bótum og breytingum á eldra húsnæði. 

Upphaf er með um 900 íbúðir í þróun, byggingu, sölu eða leigu á höfuðborgarsvæðinu öllu. 
Heimasíða félagsins er www.upphaf.is og síminn er 519 3300.

Senter
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Skiltagerð til sölu
Til sölu rótgróin skiltagerð á höfuðborgarsvæðinu með 

eigin framleiðslu og innflutning. Velta 30m/ári + vsk, og góð 
framlegð. Tryggir viðskiptavinir og góðir vaxtamöguleikar. 

Verðhugmynd 14m fyrir lager, tæki og viðskiptavild.

Fyrirspurnir sendist á:
Óskar Thorberg Traustason

Löggiltur fasteigna- og fyrirtækjasali
Fasteignasalan Bær

Sími 659-2555.  Netfang:  oskar@fasteignasalan.is

Þórarinn M. Friðgeirsson  
Löggiltur fasteignasali 

746 fm iðnaðarhúsnæði á einni hæð. Um er að ræða þrjá eignarhluta sem seldir eru saman.  
Góð lofthæð. Tvö bil með góðri innkeyrsluhurð. Eitt bil með millilofti. Laust við kaupsamning. 
Verð: 105 millj. 

Um er að ræða fjögur bil og kjallari undir einu með starfsmannaaðstöðu. Heildarstærð er 498,6 fm  
Eignin verður seld í einu lagi en möguleiki væri skipta upp í 3-4 sjálfstæðar einingar.  
Þrennar Innkeyrsludyr. Laust við kaupsamning. Verð: 78 millj. 

Smiðjuvegur 14, 200 Kópavogur

Tindasel 3, 109 Reykjavík

Sala fasteigna frá

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

Sala fasteigna frá

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

Hilmar Þór Hafsteinsson
Löggiltur fasteignasali 

Nánari uppl. veita: 

Hilmar Þór Hafsteinsson lögg. fast. 
s: 824-9098, hilmar@eignamidlun.is eða 
Þórarinn M. Friðgeirsson lögg. fast.  
s: 899-1882, thorarinn@eignamidlun.is

Ólafur Jóhannsson
Rekstrarfræðingur
Löggiltur leigumiðlari
Löggiltur fasteignasali

534 1023 / 824 6703
olafur@jofur.is

TIL SÖLU
Lyngháls 10, 110 Reykjavík
Iðnaðarhúsnæði
Stærð 317,9 fm.
Verð: 62.900.000.

Allar nánari upplýsingar veitir:

Húsnæðinu er í dag skipt í tvær einingar sem auðvelt er að opna á milli. Stærra rýmið er 218m2 sem er einn salur 
með innkeyrsludyrum tveimur salernum og ræstikompu. Minna rýmið er 100m2 með svölum og er auðvelt að 
breyta því í íbúð, en fleiri íbúðir eru í húsinu, sérinngangur í það úr stigagangi en einnig er innangengt úr stærra 
rýminu. Lofthæð 3.5m og lyfta í sameign. Öll skipti skoðuð.

534 1020
Ármúla 7, Reykjavík - www.jofur.is

Opið hús á morgun, sunnudaginn 23. okt. frá kl 14:00-15:00
Glæsileg fjögurra herbergja íbúð í steinsteyptu parhúsi, 174 fm þar 
af 39 fm bílskúr. Harðparket (hvíttuð eik) er á herbergjum, gangi, 
stofu og eldhúsi, flísar á forstofu og baðherbergi. Verið er að leggja 
lokahönd á frágang innandyra, skápar og innrétting í eldhús verður 
komin upp innan mánaðar. Eldhúsinnrétting; hvít-sprautulökkuð, 
tæki í eldhúsi frá Siemens. Fataskápar í herbergjum og forstofu eru 
hvít-sprautulakkaðir. Ledlýsing í stofu, eldhúsi og baðherbergi.  
Hvít Ifö innrétting á baðherbergi. Epoxi á gólfi í þvottahúsi og 
bílskúr. Lóð tilbúin, hellur fyrir framan allar útihurðir. 
Verð kr. 43,9 millj.

OPIÐ HÚS

Austurmörk 4, Hveragerði • s. 483 5800 • byrfasteign.is

Drífa Þrastardóttir
Lögg. fasteignasali
gsm: 663 8600

Soffía Theodórsdóttir
Lögg. fasteignasali
gsm: 776 5800

Hraunbær 14 Hveragerði

NÝTT – GLÆSILEGT – VANDAÐ - FULLBÚIÐ PARHÚS Á GÓÐU VERÐI

Knútur Bjarnason, 
löggiltur fasteigna-, fyrirtækja og 
skipasali
Helgafell fasteignasala 
s: 566-0000 
www.helgafellfasteignasala.is

KVÍSLARTUNGA 52, 
MOSFELLSBÆ

Glæsilegt einbýlishús á einni hæð.

Verið velkomin á opið hús á morgun, sunnudag,  
milli kl. 13:00 og 13.30

Bjart og vandað einbýli með innbyggðum bílskúr,  
samtals 225 fm. Sjón er sögu ríkari. Verð: 79,9 millj.

OPIÐ 

HÚS

- með þér alla leið -  
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Nánari upplýsingar veitir

Jórunn Skúladóttir
löggiltur fasteignasali

sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

98,0 millj.Verð:

Fallegt einbýlishús með tvöföldum 
bílskúr og auka íbúð
Einbýlishús skráð hjá FMR 347,0 fm
Tvílyft hús, þar sem hver fm er vel  
nýttur í björtum fallegum rýmum
Tvöfaldur bílskúr að stærð 63,6 fm  
með 3 m lofthæð
Svalir út úr tveimur svefnherbergjum 
5. svefnherbergi auk sér íbúðar
Auka íbúð, 2ja herb. með sérinngangi
Upphitað plan út í götu
Vinsæl staðsetning, gott viðhald
Útsýni

Marargrund 4

Fluttur á Laugaveg 96
Vantar eignir á 
skrá!

Sími 7818113 // einar@fastlog.is // fastlog.is

Hraunhamar kynnir bjarta 2ja herbergja íbúð 69,3 fm á 2 hæð í  
vinsælu húsi fyrir eldri borgara, 60 ára og eldri. Fallegt útsýni.  
Glerlokun á suð-austur svölum. Þjónustumiðstöð er í húsinu, m.a. 
mötuneyti, hárgreiðslustofa, nuddstofa, ofl. Húsvörður til staðar.  
V. 34,5 millj. Uppl. veitir Helgi Jón í s: 893-2233    

Hjallabraut 33 - íbúð fyrir 60 ára og eldri 
Opið hús á morgun sunnudag kl. 17:00 -17:30, íbúð 214.

OPIÐ HÚS

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

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

www.capacent.is 

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.
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Nökkvavogur 11
104 REYKJAVÍK

Tveir eignarhlutar í litlu fjölbýli. Aðalhæð, 
bílskúr og hluti kjallara, samtals 103,9fm og efri 
hæð og hluti kjallara 54,8fm. Selst saman eða í 
sitt hvoru lagi. 

STÆRÐ: 158,7 fm FJÓRBÝLI       HERB: 7

68.800.000
Heyrumst
Bjarni   662 6163
Löggiltur fasteignasali

Álfkonuhvarf 59
203 KÓPAVOGUR

Falleg og vel staðsett útsýnisíbúð á 2. hæð. 
Lyftuhús, klætt að utan. Stæði í lokaðri 
bílageymslu. Suð-vestur svalir. Þvottahús innan 
íbúðar. Parket og flísar. 

STÆRÐ: 96,2 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

39.400.000
Heyrumst
Bjarni   662 6163
Löggiltur fasteignasali

Nýbýlavegur 90
200 KÓPAVOGUR

Falleg og mikið endurnýjuð íbúð að innan sem 
utan á þessum vinsæla stað í Kópavoginum. 
Sólpallur út frá stofu. Stór gróinn garður.

STÆRÐ: 66,4 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

28.900.000
Heyrumst
Bjarni   662 6163
Löggiltur fasteignasali

Austurkór 4-6
203 KÓPAVOGUR

Mjög falleg parhús á einni hæð á góðum stað.
Húsin skilast tilbúin til innréttinga að innan og 
fullbúin að utan með grófjafnaðri lóð.
Stutt í alla helstu þjónustu.

STÆRÐ: 176 fm PARHÚS      HERB: 4

57.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Bröndukvísl 15
110 REYKJAVÍK

Virkilega fallegt einbýli á einni hæð með bílskúr. 
Stór stofa með arin og rúmgott eldhús. Tvö 
herbergi og hjónasvíta. Stór skjólgóður garður. 
Eign sem vert er að skoða.

STÆRÐ: 246,4 fm EINBÝLI       HERB: 3

88.000.000
Heyrumst
Ólafur   822 8283
Löggiltur fasteignasali

Frostafold 21
112 REYKJAVÍK

Virkilega góð 5-6 herbergja, tveggja hæða, 
íbúð á efstu hæð. 3 svefnherbergi , tvær stofur. 
Auðvelt að fjölga herbergjum ef þarf. Stórar 
suðursvalir. Bílskúr.

STÆRÐ: 152,4 fm FJÖLBÝLI      HERB: 5-6

44.900.000
Heyrumst
Ólafur   822 8283
Löggiltur fasteignasali

Helluvað 7
110 REYKJAVÍK

Falleg útsýnisíbúð með suðursvölum. Þrjú 
svefnherbergi. Granítborðplata í eldhúsi,  granít 
flísar á gólfi.  Stæði í lokaðri bílageymslu. Stutt í 
skóla og leikskóla. Einungis tvær íbúðir á hæð.

STÆRÐ: 111,5 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

42.900.000
Heyrumst
Kristín   824 4031
Löggiltur fasteignasali

Álakvísl 114
110 REYKJAVÍK

Mjög góð tveggja herbergja íbúð á jarðhæð 
með sérinngangi , sérgarði og bílastæði í 
aflokuðum bílakjallara.

STÆRÐ: 104 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

32.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Sölufulltrúi/Í námi til lögg. fasteignasala

Mánatún 7-17
105 REYKJAVÍK

NÝJAR ÍBÚÐIR. Glæsilegar, vel skipulagðar og 
bjartar íbúðir í fallegu húsi. Öllum íbúðum fylgir 
stæði í bílageymslu. Sérlega vandaður 
frágangur og fallegar innréttingar.

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

52,5-82,9 M
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Friggjarbrunnur 14-16
113 REYKJAVÍK

LIND fasteignasala kynnir:

Nýjar íbúðir í vönduðu húsi í Úlfarsárdal. 
Íbúðirnar skilast fullbúnar að innan, með 
gólfefnum, öllum ljósum uppsettum og 
innbyggðri uppþvottavél. Allir innveggir eru 
hlaðnir/múraðir. Upphituð bílageymsla fylgir 
öllum íbúðum. Lyfta er í húsi nr.16 en þar eru 9 
íbúðir en nr.14 eru 4 íbúðir.
Upplýsingar veitir:
Stefán, í námi til lögg.fasteignasala, s:892-9966
Hannes, löggiltur fasteignasali, s: 699-5008
Kristján, löggiltur fasteignasali, s: 696-1122

STÆRÐ: 100-155 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3-5

38,6 - 58,8 M
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

OPIÐ HÚS    23. okt 15:15 – 15:45OPIÐ HÚS    23. okt 14:30 – 15:00 OPIÐ HÚS    23. okt 16:15 – 16:45

OPIÐ HÚS    24. okt 17:30 – 18:00

OPIÐ HÚS    24. okt 18:00 – 18:30

OPIÐ HÚS    24. okt 17:00 – 17:30

OPIÐ HÚS    23. okt 16:30 – 17:00 BÓKIÐ SKOÐUN  

OPIÐ HÚS    23. október 16:00 – 18:00



Mánatún 1
105 REYKJAVÍK

Nýjar og glæsilegar íbúðir í 8 hæða 
fjölbýli við Mánatún 1 í  
Reykjavík. Afhending haustið 
2017. Íbúðir afhendast fullbúnar án 
gólfefna, votrými verða flísalögð.

OPIÐ HÚS:

Verið velkomin til okkar á LIND 
fasteignasölu í Hlíðasmára 6, 
Kópavogi laugardaginn 22. 
október milli kl. 14.00 og 16.00. 
Komið og skoðið teikningar, við 
verðum með heitt á könnunni.

Verð frá 39.000.000

STÆRÐ: Frá 77 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2-4

Garðatorg 2a og 2b
210 GARÐABÆR

Lind fasteignasala kynnir:

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

Hannes, lögg.fasteignasali, s: 699-5008
Kristján, lögg.fasteignasali, s: 696-1122
Stefán, lögg.leigumiðlari, s: 892-9966
Gunnar, í námi til lögg.fasteignasala, s:699-3702

STÆRÐ: 100,2-195 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3-4

Verð frá 57,5 M
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Þrúðsalir 4
201 KÓPAVOGUR

Mjög fallegt og vel skipulagt einbýlishús 
á frábærum útsýnisstað við Þrúðasali 4 í 
Kópavogi. 
Efri hæð: Barnaherbergi, rúmgóð sam-
liggjandi stofa og borðstofa, gott eldhús 
með eldunareyju. 
Neðri hæð: Þrjú svefnherbergi, möguleiki 
á að bæta við 5.herberginu, baðherbergi 
og þvottahús.  Fallegt hús sem vert er 
að skoða.

STÆRÐ: 240,4 fm EINBÝLI         HERB: 6

86.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    23. okt 13:30 – 14:00

Naustabryggja 31-33
110 REYKJAVÍK

Einungis tvær íbúðir eftir. Vandaðar fullbúnar 
íbúðir með parketi, ísskáp og uppþvottavél til 
afhendingar í desember 2016. Húsið er klætt og 
bílastæði fylgir hverri íbúð.

STÆRÐ: 114,8 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

44.500.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Holtsvegur 39
210 GARÐABÆR

Tvær íbúðir eftir 203/303. Vandaðar 
innréttingar, steinn á borðum í eldhúsi. Stæði 
í lokaðri bílageymslu fylgir. Afhending áætluð 
nóv 2016.

STÆRÐ: 112 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

47.900.000
Heyrumst
Kristján   696 1122
Löggiltur fasteignasali

Heyrumst

Lára Þyrí Eggertsdóttir 
Löggiltur fasteignasali

  899 3335  
  lara@fastlind.is

Heyrumst

Kristín Skjaldardóttir 
Löggiltur fasteignasali

  824 4031  
  kristin@fastlind.is

OPIÐ HÚS    23. okt 14:30 – 15:00



HEILL HEIMUR AF
SKEMMTUN VIÐ HÖNDINA

Stöð 2 Maraþon NOW er ný streymisveita fyrir 
snjallsíma, spjaldtölvur, Apple TV og vefspilara.*

2now.is      

2.990 KR. Á MÁNUÐI

*Þjónustan er einnig aðgengileg á myndlyklum Símans.

MÍN AÐ SKRÁ SIG
DAGAR FRÍTT3

ÍSLENSK FRAMLEIÐSLA
TEXTAÐ EFNI

TALSETT BARNAEFNI

HBO

ÍÞRÓTTIR OG FRÉTTIR

GREIÐA TIL STEF
GREIÐA SKATTA Á ÍSLANDI

ERLENT NIÐURHAL
(AUKINN KOSTNAÐUR)

JÁ
JÁ
JÁ
JÁ
JÁ

JÁ
JÁ

NEI

NEI
AÐEINS AÐ HLUTA
AÐEINS AÐ HLUTA

NEI
NEI

NEI
NEI

JÁ

SÉRSTAÐA
STÖÐ 2 MARAÞON NOW 


