
smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

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

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.isatvinna Allar atvinnuauglýsingar 

vikunnar á visir.is

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

Mannauðsstjóri

Helstu verkefni:
•  Mótun og framkvæmd mannauðsstefnu
•  Ráðgjöf og stuðningur við stjórnendur og starfsmenn
•  Skipulag og umsjón með ráðningum og nýliðamóttöku
•  Umsjón starfsþróunar- og fræðslumála
•  Viðhald starfsmannahandbókar
•  Samantekt upplýsinga og framsetning tölulegra gagna
•  Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur:
•  Háskólapróf sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun á sviði 
     mannauðsmála kostur
•  Lágmark 5 ára reynsla af mannauðsmálum
•  Þekking og/eða reynsla af úrvinnslu tölfræðilegra gagna
•  Mikil samstarfshæfni og færni í samskiptum
•  Frumkvæði og metnaður til að ná árangri
•  Góð skipulagshæfni og sjálfstæði í starfi

Upplýsingar veitir:

Inga S. Arnardóttir  
inga@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 13. des.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

BESTSELLER er fjölskyldufyrirtæki sem stofnað var í Danmörku árið 1975. BESTSELLER starfrækir í dag yfir 
3.000 verslanir í 38 löndum víðsvegar um heiminn. Eigendur BESTSELLER á Íslandi opnuðu fyrstu verslun sína á 
Laugaveginum árið 1993 en þá opnaði fyrsta VERO MODA verslunin hér á landi. Í dag má finna 10 BESTSELLER 
verslanir á Íslandi allar staðsettar í Kringlunni og Smáralind. Hjá fyrirtækinu starfa um 150 starfsmenn.

Leitað er að öflugum og reyndum aðila sem fær það hlutverk að móta og þróa nýja mannauðsstefnu og 
stuðla að góðri fyrirtækjamenningu. Starfið er nýtt og gefur því nýjum aðila tækifæri til að móta starfið og 
þróa. Reynsla af sambærilegum störfum er skilyrði sem og metnaður og brennandi áhugi fyrir faginu.

Framkvæmdastjóri

Helstu verkefni eru:
•  Mótun starfs Fræðslusetursins
•  Þarfagreining fræðslu og þjálfunar meðal starfsmannahópa og 
    stofnana ríkisins
•  Ráðgjöf til stofnana ríkisins á sviði starfsþróunar, endur- og símenntunar
•  Skipulagning námstilboða, þjálfunar og annarra verkefna
•  Námsefnisgerð
•  Samskipti og samningar við verktaka, samstarfsaðila og kennara á 
    vegum setursins
•  Stjórnun viðskiptasambanda
•  Kynningarmál og markaðssetning
•  Starfsmannahald
•  Umsýsla, almennur rekstur og áætlanagerð

Menntunar- og hæfnikröfur:
•  Háskólamenntun eða haldgóð 
     reynsla sem nýtist í starfi
•  Reynsla af verkefnastjórnun/
    mannauðsstjórnun
•  Þekking og reynsla af upplýsinga-
    tækni og rafrænni stjórnun
•  Góð tölvu- og tungumálakunnátta
•  Samskiptahæfni og lipurð
•  Frumkvæði og metnaður til að ná 
    árangri í starfi

Upplýsingar veita:

Sveina Berglind Jónsdóttir  
sveina@hagvangur.is

Geirlaug Jóhannsdóttir 
geirlaug@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 18. des.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Fræðslusetrið Starfsmennt er samstarfsvettvangur fjármála- og efnahagsráðuneytisins og stéttarfélaga innan BSRB um 
símenntun, ráðgjöf og starfsþróun opinberra starfsmanna. Setrið þróar og heldur utan um starfstengt nám um allt land og 
veitir mannauðsráðgjöf til stofnana. Upplýsingar um starfsemi og hlutverk Starfsmenntar má finna á www.smennt.is.

Fræðslusetrið Starfsmennt óskar eftir að ráða framkvæmdastjóra. Framkvæmdastjóri er ábyrgur fyrir 
rekstri og hefur yfirumsjón með öllum þáttum starfseminnar. Hann mun starfa í umboði stjórnar. 

www.hagvangur.is
Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi



Þjónustufulltrúi
Strætó bs. óskar eftir framúrskarandi fólki til að ganga til liðs við  
öflugan starfsmannahóp í þjónustuveri. Um er að ræða framtíðarstarf.

Helstu verkefni: 
• Þjónusta við viðskiptavini og starfsfólk Strætó bs. 

• Talstöðva- og símasamskipti

• Úrvinnsla ábendinga og vinna í upplýsingakerfum 

• Önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Stúdentspróf eða sambærileg menntun æskileg 

• Góð tölvuþekking 

• Gott vald á íslensku og ensku 

• Góð skipulagshæfni og geta til að starfa undir álagi 

• Rík þjónustulund og góð samskiptafærni 

• Sjálfstæð vinnubrögð og jákvæðni 

• Reynsla af þjónustustörfum er mikill kostur 

Ráðið verður í starfið sem fyrst. Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi Strætó bs. 
og Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar. Um er að ræða vaktavinnu.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Erlendur Pálsson 
sviðsstjóri farþegaþjónustu, erlendur@straeto.is

Vinsamlegast sækið um starfið á www.strætó.is 
Umsóknarfrestur er til og með 10. desember 2016

ÍSLE
N

SK
A

/SIA
.IS STR

 82420 11/16

Nýsköpunarmiðstöð Íslands auglýsir eftir verkefnastjóra Fab 
Lab smiðju á Sauðárkróki. Verkefni á sviði frumgerðasmíði, 
kennslu, þjálfunar, þróunar og ýmiss konar nýsköpunarverkefna 
í samstar� við skóla, fyrirtæki, nemendur og frumkvöðla. 

Helstu verkefni
Umsjón með rekstri, aðstöðu, tækjum og innra star� Fab Lab 
Fræðsla og þjálfun kennara grunnskóla og framhaldsskóla   
Viðhald búnaðar og lagers, innkaup og endursala
Móttaka gesta í Fab Lab, kynningarmál og þróunarstarf  

Hæfniskröfur
Menntun sem nýtist í star�
Færni í mannlegum samskiptum
Sjálfstæð og öguð vinnubrögð, frumkvæði, dugnaður og 
sköpunargleði
Reynsla af verkefnastjórnun/forritun æskileg
Gott vald á íslensku og ensku
Færni og geta til að taka þátt í alþjóðlegu samstar�

Frekari upplýsingar veita Frosti Gíslason frosti@nmi.is og Hildur 
Sif Arnardóttir hildur@nmi.is. Hvatt er til umsókna frá konum 
jafnt sem körlum. 

Allar umsóknir þurfa að berast á netfangið hildur@nmi.is

Umsóknarfrestur til og með 12. desember 2016 

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

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

Verkefnastjóri 
Fab Lab á Sauðárkróki

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.

RÁÐNINGARRÁÐGJÖF RANNSÓKNIR

Intellecta ehf.          Síðumúla 5          108 Reykjavík          511 1225          intellecta.is

Intellecta er sjálfstætt þekkingarfyrirtæki stofnað árið 2000. Við vinnum með stjórnendum 
við að auka árangur, bæta rekstur og efla stjórnun. Ráðgjafar Intellecta hafa sterkan faglegan 
bakgrunn og víðtæka alþjóðlega reynslu. Þennan grunn notum við í samvinnu við viðskiptavini 
til að móta hugmyndir sem skipta máli og í innleiðingu lausna sem skila árangri.
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ORKA NÁTTÚRUNNAR 
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is

Umsóknarfrestur:

Til og með 13. desember 2016

Farið verður með allar

umsóknir sem trúnaðarmál.

Starfs- og ábyrgðarsvið:

• Daglegur rekstur, eftirlit og viðhald með gufuborholum og gufuveitum

  Hellisheiðar- og Nesjavallavirkjana

• Vinna markvisst að auknu rekstraröryggi gufuveitna og hagkvæmni í rekstri

 veitumannvirkja í samvinnu við tæknistjóra gufuveitna

• Umhirða og viðhald á vélum, tækjum og búnaði er tilheyra gufuveitum ásamt

  ýmsum tilfallandi verkefnum

• Reglubundnar mælingar á borholum 

Menntunar- og hæfnikröfur:

• Sveinspróf í málmiðnaði

• Reynsla úr málmiðnaði

• Vinnuvélaréttindi æskileg 

Orka náttúrunnar óskar eftir að ráða starfsmann í öfl ugt teymi sem hefur umsjón með viðhaldi og rekstri á gufuveitum í virkjunum á 

Hellisheiði og Nesjavöllum. Við leitum að vinnusömum einstaklingi sem hefur góða samskiptahæfni, sýnir frumkvæði og er sjálfstæður 

í vinnubrögðum.

Orka náttúrunnar framleiðir 
og selur rafmagn til allra 

landsmanna á samkeppnishæfu 
verði. Við viljum nýta auðlindir 

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

STARFSMAÐUR VIÐ GUFUVEITUR

Umsókn um starfi ð þarf að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar. Tekið er á móti umsóknum 

á ráðningarvef Orku náttúrunnar, starf.on.is, þar sem nánari upplýsingar um starfi ð er að fi nna. Nánari upplýsingar veitir Ásdís Eir 

Símonardóttir, mannauðssérfræðingur - starf@on.is. Hjá ON er jákvæður starfsandi sem einkennist af sterkri liðsheild, uppbyggilegum 

skoðanaskiptum og virðingu í samskiptum.

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

Upplýsingafulltrúi

Capacent — leiðir til árangurs

Gildi-lífeyrissjóður er 
þriðji stærsti lífeyrissjóður 
landsins og nema eignir hans 
rúmlega 450 milljörðum 
króna. Sjóðurinn rekur 
bæði samtryggingar- og 
séreignardeild. 
Á árinu 2015 greiddu um 
5.000 launagreiðendur 
iðgjöld til sjóðsins fyrir 46.000 
sjóðfélaga og rúmlega 20.000 
einstaklingar fengu greiddan 
lífeyri frá sjóðnum. 
Samtals eiga um 200.000 
einstaklingar réttindi hjá Gildi.

�

�
�
�
�

Umsóknarfrestur 

11. desember 

Starfssvið
Umsjón með kynningar- og fræðslumálum m.a. útgáfumálum, 
ritstjórn ytri og innri vefs og fréttaskrif á heimasíðu. 
Umsjón með innleiðingu stefnu í samskiptamálum.
Ritstjórn ársskýrslu.
Skipulag funda og ráðstefna.
Fjölmiðlatengsl.

�
�

�

�
�
�
�

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/4203 

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf sem nýtist í starfi.
Reynsla af samskiptamálum og vefumsjón, blaða- eða 
fréttamennsku.
Mjög góð íslensku- og enskukunnátta og hæfni til tjáningar í 
ræðu og riti.
Þekking á starfsemi lífeyrissjóða er kostur.
Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi.
Jákvætt lífsviðhorf og framúrskarandi samskiptahæfileikar.
Þekking og áhugi á samskiptamiðlum.

Gildi-lífeyrissjóður óskar eftir að ráða upplýsingafulltrúa í nýtt og fjölbreytt starf hjá sjóðnum.

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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GG VERK er 10 ára gamalt byggingafyrirtæki með tryggða verkefnastöðu næstu 3 árin. 
Starfsánægja hjá fyrirtækinu mælist mjög há en fyrirtækið hlaut ISO9001 gæðavottun 
árið 2015. 

Við leggjum ríka áherslu á vandaða mannauðsstjórnun sem byggir á samræmi, 
þátttöku, aðild, starfsgleði og starfsþróun. Jafnframt leggjum við áherslu á 
að starfsfólk uppskeri í samræmi við framlag sitt og því bjóðum við upp á 
mælingarkerfi í uppslætti.

FRAMÚRSKARANDI 
SMIÐUM Í MÓTAUPPSLÁTT

VIÐ LEITUM AÐ FLEIRI

Sæktu um hjá okkur á ggverk.is eða sendu okkur ferilskrána 
þína á ggverk@ggverk.is merkt „Starfsumsókn“ 

Hópar koma 
sterklega til 

greina

GG Verk  · Askalind 3  · 201 Kópavogi  ·  517 1660 ·  ggverk.is
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365 er framsækið fjölmiðla- og fjarskiptafyrirtæki sem veitir lifandi og 
upplýsandi þjónustu við landsmenn, 365 daga ársins. 365 starfar á öllum 
sviðum fjölmiðlunar; sjónvarps- og útvarpsrekstri, blaðaútgáfu og vefmiðlun, 
auk þess að bjóða fjarskiptaþjónustu, bæði net og farsíma.

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

365 óskar eftir góðu fólki

Yfirhönnuður fréttablaðsins
Grafískur hönnuður óskast til að leiða 
hönnunardeild fréttablaðsins.

Yfirhönnuður vinnur náið með ritstjórn 
fréttablaðsins og mótar útlit þess. 

Viðkomandi þarf að getað hafið störf sem fyrst.
unnið er í dagvinnu.

Hæfniskröfur:
- Gott vald á InDesign, Illustrator  
 og Photoshop.
- Skipulagshæfileikar.
- Geta til að vinna undir álagi.
- Reynsla af dagblaða- eða    
 tímaritahönnun er kostur.

umsóknarfrestur er til 23. desember nk.  

Eingöngu er tekið við umsóknum á vef 
365 miðla – www.365.is.     

frekari upplýsingar veitir 
sæmundur freyr Árnason, framleiðslustjóri 
fréttablaðsins, sfa@frettabladid.is.

ORF Líftækni hf, the owner of BIOEFFECT, an expanding global brand in the 
premium skin care business, is seeking an ambitious Creative Artworker/Graphic Designer 
to join our creative team in Reykjavik. You will be working alongside a forward thinking 
group of marketing and design professionals on various projects and transforming 
briefs into fantastic products!

THE IDEAL CANDIDATE HAS:

• 3+ Years professional working experience and a degree in design

• Advanced knowledge of Illustrator, InDesign and Photoshop

• Excellent communication skills in Icelandic and English, both verbal and written, 
   and ability to work in teams

• Work with templates, style sheets, and follow and implement styles guidelines 
   correctly across the brand

•  Able to take ownership, manage and follow up on independent projects

• Capable of working effectively under pressure within tight deadlines 

If you believe you have the relevant skills and experience please send your CV 
and cover letter with examples of work to careers@bioeffect.com 
before December 11, 2016. 

For more information on BIOEFFECT, please visit www.bioeffect.com

ARE YOU A PASSIONATE 
CREATIVE DESIGNER 
WITH AN EXCELLENT EYE 
FOR DETAILS?
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Sérfræðingur og bókhaldsfulltrúi á fjármálasviði

Nánari upplýsingar veita Helga Rún Runólfsdóttir (helga@intellecta.is) og Bylgja Björk Pálsdóttir (bylgja@intellecta.is) 
í síma 511 1225. Umsóknarfrestur er til og með 12. desember 2016. 
Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is. Henni þarf að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf.  

Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.  

Menntunar- og hæfniskröfur
•	Háskólamenntun	á	sviði	viðskipta	og/eða	viðurkenndur	bókari
•	Haldbær	reynsla	af	bókhaldsstörfum
•	Reynsla	af	uppgjörsvinnu	og	ársreikningagerð
•	Góð	Excel	kunnátta
•	Sjálfstæði	í	starfi	og	nákvæm	vinnubrögð
•	Samskiptahæfni	og	jákvætt	hugarfar

Helstu verkefni
•	Bókhald	og	afstemmingar
•	Mánaðarleg	uppgjör
•	Ársreikningagerð
•	Skýrslugerð	og	greiningar	fjárhagsupplýsinga
•	Önnur	tengd	verkefni

Stórt og traust fyrirtæki á sviði sölu- og þjónustu auglýsir lausar tvær stöður á fjármálasviði. Leitað er annars vegar að 
sérfræðingi með þekkingu og reynslu af uppgjörsvinnu og ársreikningagerð og hins vegar að bókhaldsfulltrúa.  
Um er að ræða 100% stöðugildi.

Intellecta Síðumúla 5, 108 Reykjavík

Sérfræðingur Bókhaldsfulltrúi
Helstu verkefni
•	Bókun	reikninga
•	Skönnun	og	forskráning	reikninga	til	samþykktar
•	Afstemmingar
•	Önnur	tengd	verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur
•	Menntun	sem	nýtist	í	starfi
•	Þekking	og	reynsla	af	bókhaldsstörfum
•	Góð	Excel	kunnátta
•	Sjálfstæði	í	starfi	og	nákvæm	vinnubrögð
•	Samskiptahæfni	og	jákvætt	hugarfar

S TA R F S S T Ö Ð :
R E Y K J AV Í K

U M S Ó K N I R :
I S AV I A . I S/AT V I N N A

U M S Ó K N A R F R E S T U R :
1 7.  D E S E M B E R ,  2 0 1 6

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 ?
Hjá Isavia starfar öflugur hópur fólks sem 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.

K E R F I S S T J Ó R I  A T M  K E R F A

Helstu verkefni eru rekstur og eftirlit með Unix/Linux kerfum, netkerfum og geymslu-
lausnum. Uppsetning og viðhald tölvubúnaðar svo og þjónusta við notendur. Í boði er 
áhugavert og krefjandi starf þar sem sjálfstæði og skipulagshæfi leikar fá að njóta sín  
í öflugu teymi sem þróar og rekur hugbúnað fyrir flugumferðarstjórn. Unnið er á  
dagvöktum og bakvöktum. Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um starfið.

Hæfniskröfur:
• Menntun í kerfisfræði, tölvunarfræði eða sambærilegu
• Reynsla af Unix/Linux stýrikerfum er kostur
• Þekking á sjálfvirkum verkfærum, s.s. Nagios, Chef og Puppet, er kostur
• Reynsla af rekstri netkerfa og geymslulausna er kostur

Umsækjendur þurfa að standast bakgrunnsskoðun ríkislögreglustjóra vegna  
aðgangs að haftasvæði flugverndar. Upplýsingar um starfið veitir Arnar Þórarinsson   
rekstrarstjóri  ATM deildar, netfang arnar.thorarinsson@isavia.is.

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.

Sif er flugumferðarstjóri í 

flugturninum á Keflavíkurflugvelli. 

Hún er hluti af góðu ferðalagi.
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CIVIL ENGINEER
ELECTRICAL ENGINEER

MECHANICAL ENGINEER
(TEMPORARY 3 YEARS PROJECT)

Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöður Civil; Electrical and 
Mechanical Engineers lausa til umsóknar.

Umsóknarfrestur er til og með 9. desember 2016.  
 Frekari upplýsingar er að finna á heimasíðu sendiráðsins: 

http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html

The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individuals for 
the positions of Civil; Electrical and Mechanical Engineers. 
The closing date for this postion is December 9, 2016. Appli-
cation forms and further information can be found on the 

Embassy’s home page:
http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html
Please send your application and resumé to :  

reykjavikvacancy@state.gov

Leikskólinn Barnabær, 

Blönduósi auglýsir eftir leikskólakennara í 
100 % stöðu frá og með 2. janúar 2017.

Barnabær er fjögurra deilda leikskóli með 60 nemendum og 
eru börnin frá 8 mánaða aldri til 6 ára aldurs. Deildirnar eru 
aldursskiptar og er elsti hópurinn staðsettur í öðru húsnæði. 
Mjög gott samstarf er við grunnskólann en elsti hópurinn fer  
í kennslustundir einu sinni í viku allan veturinn.
Skólinn er þátttakandi í þróunarverkefninu „ Málþroski- og 
læsi, færni til framtíðar“ sem er samstarfsverkefni  
leikskólanna á Hólmavík, Skagaströnd, Húnavöllum, 
Hvammstanga og Blönduósi. Í verkefninu er meðal annars 
lögð áhersla á að efla og styrkja málþroska og læsi barna  
og snemmtæka íhlutun.

Hæfniskröfur:
•	 Leyfisbréf	til	að	nota	starfsheitið	leikskólakennari.
•	 Reynsla	af	uppeldis-	og	kennslustörfum	æskileg.
•	 Góð	samskiptafærni.
•	 Frumkvæði	 og	 sjálfstæði	 í	 starfi	 og	 faglegur	 metnaður.

Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um.
Laun	eru	samkvæmt	kjarasamningi	FL	og	Sambands	 
íslenskra	sveitarfélaga.
Umsóknarfrestur er til og með 16. desember.
Áhugasamir	hafi	samband	við	Jóhönnu	G.	Jónasdóttir,	
leikskólastjóra í síma 452 4530 eða á netfangið  
johanna@blonduos.is

Stál og Suða 
Vegna aukinna verkefna óskum við eftir vönum  

íslensku eða ensku mælandi stálsmiðum og  
rafsuðumönnum sem geta unnið sjálfstætt.

Eingöngu vanir menn koma til greina.
Stál og Suða ehf er framsækið fyrirtæki í Málmiðnaði sem 

sinnir fjölbreyttum verkefnum með stóran hóp viðskiptavina.
Áhugasamir sendi umsókn með ferilskrá á netfangið  

stalogsuda@stalogsuda.is

PÓSTURINN ÓSKAR 
EFTIR SÖLUMANNI
Pósturinn leitar eftir söludrifnum einstaklingi sem hefur 
metnað til að ná árangri í starfi. Um er að ræða sölu á 
lausnum til netverslana og í vörudreifingu. Um fullt starf er 
að ræða, vinnutíminn er alla virka daga frá 09:00 – 17:00.
 
Helstu verkefni

 

Menntunar- og hæfniskröfur

Sala á lausnum tengdum vörudreifingu Póstsins
Samningar og tilboðsgerð

Háskólamenntun sem nýtist í starfi og/eða góð 
starfsreynsla í sölu til fyrirtækja
Starfsreynsla á sviði vöruflutninga er kostur
Söludrifni og lausnamiðuð hugsun
Framúrskarandi samskiptahæfileikar og vilji til að 
starfa í teymi
Góð tölvukunnátta skilyrði sem og excel kunnátta
Reynsla og áhugi á sölumálum er mikill kostur
Sjálfstæð og öguð vinnubrögð

Umsóknarfrestur er til 12.desember 2016

Pósturinn er reyklaus vinnustaður.

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar auglýsir eftir garðyrkjufræðingum til starfa hjá skrifstofu reksturs og 
umhirðu. 
Um er að ræða störf á verkbækistöð I - skrúðgarðar á Klambratúni - og í Ræktunarstöð Reykjavíkur í Fossvogi. 
Ræktunarstöðin hefur umsjón með ræktun blóma, matjurta og trjágróðurs fyrir beð, ker, skrúðgarða og útivistarsvæði 
borgarinnar. Í Ræktunarstöðinni er unnið að því að viðhalda íslenskum kvæmum og ræktunaryrkjum og fjölga sem 
mest þeim efnivið sem hefur aðlagast íslenskum aðstæðum. Verkbækistöð I -skrúðgarðar Reykjavíkur - sér meðal 
annars um að sinna skrúðgörðum borgarinnar og gróðri á opnum svæðum og stofnanalóðum borgarinnar.

Skrifstofa borgarstjóra

Skrifstofa borgarstjóra

Borgarverkfræðingur

Borgarverkfræðingur

Hagdeild

Hagdeild

Dagvist barna

Dagvist barna

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

Hæfniskröfur
•	 Garðyrkjufræðingur	úr	Landbúnaðarháskóla	

Íslands eða sambærileg menntun (kostur að 
hafa útskrifast af skrúðgarðyrkjubraut ef sótt er 
um hjá verkbækistöð I Klambratúni).

•	 Reynsla	af	störfum	í	garðyrkju.
•	 Reynsla	af	verkstjórn.
•	 Almenn	tölvukunnátta	og	færni	í	notkun	

á algengum hugbúnaði sem tengist 
skrifstofustörfum. 

•	 Frumkvæði,	áræðni	og	röggsemi	til	verka.	
•	 Nákvæm,	öguð	og	sjálfstæð	vinnubrögð.
•	 Lipurð	í	samskiptum	og	hæfni	til	að	vinna	í	teymi.
•	 Almenn	ökuréttindi.
•	 Reglusemi	og	stundvísi.
•	 Líkamlegt	hreysti.

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Helstu verkefni og ábyrgð
•	 Er staðgengill yfirverkstjóra og leysir yfirverkstjóra af í forföllum.
•	 Stjórnun	og	stýring	verkefna	og	vinnuflokka	í	samvinnu	við	

yfirverkstjóra. 
•	 Verkstjórn	garðyrkjufræðinga,	sumarstarfsmanna,	lausráðinna	
 og sjálfboðaliða (á sumrin).
•	 Kortlagning verkefna í samráði við yfirverkstjóra og deildarstjóra.
•	 Þátttaka		í	áætlanagerð	í	samvinnu	við	yfirverkstjóra	og	

deildarstjóra.
•	 Fylgjast	með	viðhaldi	og	öryggi	véla	og	tækja.
•	 Skráning	verkefna	/	tíma	starfsmanna.
•	 Aðstoða	við	þjálfum	og	nýliðafræðslu	starfsmanna.
•	 Fara	yfir	birgðahald	og	sjá	um	tilfallandi	innkaup.
•	 Taka	við	ábendingum	borgarbúa	sem	tengjast	verksviði		

garðyrkju og vísa þeim í réttan farveg.
 

Um er að ræða eitt stöðugildi á verkbækistöð I - skrúðgarðar á Klambratúni- og eitt stöðugildi í Ræktunarstöð 
Reykjavíkur í Fossvogi.

Hæfniskröfur
•	 Garðyrkjufræðingur	úr	Landbúnaðarháskóla	Íslands	eða	

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

Helstu verkefni og ábyrgð
Garðyrkjufræðingar	á	Klambratúni	hafa	umsjón	með	
gróðri í ákveðnum borgarhluta og allt sem snýr að honum 
gróðurlega séð, t.d. klippingar, plantanir á trjám, runnum 
og sumarblómum, grasslætti, viðhaldi, endurnýjun á 
beðum, bekkjum, tunnum, ruslatínslu, og margt fleira. 
Garðyrkjufræðingar	á	Ræktunarstöð	hafa	umsjón	með	og	
vinna að ræktun og uppeldi plantna bæði í gróðurhúsum 
og í útireitum.  

Nánari	 upplýsingar	 vegna	 starfs	 á	 verkbækistöð	 I	 Klambratúni	 veitir	 Atli	 Marel	 Vokes	 deildarstjóri	 atli.marel.vokes@
reykjavik.is	 	 og	 	 Auður	 Jónsdóttir	 yfirverkstjóri	 veitir	 upplýsingar	 vegna	 starfa	 í	 Ræktunarstöð,	 audur.jonsdottir2@
reykjavik.is, bæði í síma 411-1111.
Umsóknarfrestur fyrir öll störfin er til og með 16. desember 2016.  Í öllum tilfellum er um að ræða 100% starf og æskilegt er 
að	starfsmaður	geti	hafið	störf	sem	fyrst.		Launakjör	eru	samkvæmt	kjarasamningi	Reykjavíkurborgar	og	Samiðnar.	

Sótt	er	um	störfin	á	innri	vef	Reykjavíkurborgar	www.reykjavik.is undir „Laus störf“ og öllum umsækjendum verður 
svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. 

Garðyrkjufræðingur óskast til starfa

Garðyrkjumenntaður verkstjóri óskast til starfa  

Garðyrkjufræðingar óskast 

Um er að ræða eitt stöðugildi á verkbækistöð I - skrúðgarðar á Klambratúni - og eitt stöðugildi í Ræktunarstöð 
Reykjavíkur í Fossvogi.
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Til sölu
Eitt virtasta parketþjónustufyrirtæki 
landsins frá 1984, er til sölu. 

Upplýsingar gefur 
Þorsteinn Geirsson í síma 898 1107.



 

 
  

 

 

 

 
 

  
 

 
 

  

 

 
 

 

 

 
  

 

   
 

  

Bílaumboðið Askja ehf • Krókhálsi 11 • 110 Reykjavík • Sími 590-2100 • askja@askja.is 

Ertu með bíladellu?
Bílaumboðið Askja er framsækið þjónustufyrirtæki sem sérhæ�r sig í sölu og þjónustu á Kia og 
Mercedes-Benz bifreiðum.  Vegna aukinna umsvifa leitum við að framúrskarandi fólki í teymið okkar sem 
mun stýra Öskju með okkur inn í spennandi framtíð.

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

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

 
 

Söluskoðanir
notaðra bifreiða

Ábyrgð og verkefni:

 • Framkvæmd söluskoðana
 • Verðmat viðgerða
 • Miðlun þekkingar til starfsfélaga
 • Starfa eftir öryggisreglum Öskju og gæðakröfum  
   framleiðanda

Hæfniskröfur:

 • Haldbær reynsla af störfum bifvélavirkja
 • Góð almenn tölvukunnátta
 • Góð íslensku- og enskukunnátta
 • Góð og fagleg framkoma, snyrtimennska og  
   stundvísi
 • Sjálfstæði í star� og öguð vinnubrögð
 • Ökuréttindi eru skilyrði

Ábyrgðarfulltrúi
á þjónustusviði

Ábyrgð og verkefni:

 • Móttaka ábyrgðabeiðna og úrvinnsla þeirra
 • Samskipti við erlenda birgja
 • Samskipti við innlenda samstarfsaðila
 • Starfa eftir öryggisreglum Öskju og gæðakröfum  
   framleiðanda
 • Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur:

 • Reynsla og/eða menntun sem nýtist í star� er  
   skilyrði
 • Mjög góð tölvukunnátta
 • Mjög góð íslensku- og enskukunnátta
 • Góð og fagleg framkoma, skipulag og nákvæmni
 • Sjálfstæði í star� og öguð vinnubrögð

Þjónusturáðgja� 
í verkstæðismóttöku

Ábyrgð og verkefni:

 • Ráðgjöf og móttaka viðskiptavina
 • Upplýsingagjöf um framgang verkefna og   
   utanumhald verkbeiðna
 • Undirbúningur ábyrgðabeiðna til framleiðanda
 • Reikningagerð, verðtilboð og verkáætlanagerð

Hæfniskröfur:

 • Reynsla og/eða menntun sem nýtist í star� er  
   æskileg
 • Þekking og áhugi á atvinnubílum er skilyrði
 • Góð tölvukunnátta
 • Góð íslensku- og enskukunnátta
 • Framúrskarandi þjónustulund og samskiptahæfni
 • Mikil skipulagshæfni, stundvísi og nákvæmni
 • Ökuréttindi eru skilyrði

Umsóknarfrestur er til og með 12. desember.  Nánari upplýsingar veitir Erla Sylvía Guðjónsdóttir, 
Gæða– og mannauðsstjóri Öskju, á netfanginu atvinna@askja.is
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Bifvélavirki
Óskum eftir bifvélavirkja á verkstæði okkar.  

Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi sem hefur frum-
kvæði, góða samstarfshæfileika og hæfni til að vinna sjálfstætt. 

Áhugasamir sendi umsóknir á netfangið bilvogurmot@simnet.is 

Bílvogur ehf 
Auðbrekka 17, 200 Kópavogi

s. 564 1180

Rafvirkjar/Tæknimenn/Verkstjóri
Fagtækni hf leitar eftir rafvirkjum/tæknimönnum til starfa sem og 
verkstjóra til að stýra 3-5 manna hópum rafvirkja. Góð verkefna- 
staða og mikil vinna framundan. Framtíðarstörf í boði fyrir rétt fólk. 
Laun samkvæmt samkomulagi.  Áhugasamir vinsamlegast sendið 
inn umsókn á netfangið fagtaekni@fagtaekni.is eða hafið samband í 
síma 6606904 (Eiríkur)

Fagtækni hf er framsækið fyrirtæki sem sinnir þjónustu við fyrirtæki og stofn- 
anir á breiðu sviði rafkerfa. Einnig sækir Fagtækni hf mikið á útboðsmarkað 
samhliða sterkum aðalverktökum sem ávallt hefur verið gott samstarf við. 
Starfsemi Fagtækni hf spannar allt frá flóknum tölvu-,  smápsennu- og stýri- 
kerfum  yfir í lausnir fyrir stóriðju- og skiparafkerfi svo störfin eru fjölbreytt. 
Fagtækni hf leitast ávallt við að vera í fremstu röð þegar kemur að tækni- 
nýjungum sem koma starfsmönnum jafnt sem viðskiptavinum til góða.

Starfsfólk óskast
á Borgarsögusafn Reykjavíkur

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut  
kynja í störfum og að vinnustaðir endurspegli það  

margbreytilega samfélag sem borgin er.

Borgarsögusafn Reykjavíkur auglýsir eftir starfsfólki í störf 
móttöku, afgreiðslu og þjónustu á eftirtöldum stöðum:  
Landnámssýningu, Ljósmyndasafni og Sjóminjasafni. 
Um er að ræða tvö 100% störf, ásamt helgar- og  
hlutavinnustörfum.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar 
og hlutaðeigandi stéttarfélags.

Umsóknafrestur er til og með 20. desember. 

Umsækjendur sæki um á heimasíðu Reykjavíkurborgar, 
www.reykjavik.is/laus-storf

Nánari upplýsingar um starfið veitir Vala Magnúsdóttir, 
deildarstjóri rekstrar og þjónustu á tölvupósti  
vala.magnusdottir@reykjavik.is og í síma 411-6300.

Öflugur sölu- og 
þjónustufulltrúi

Smiðjuvegi 66  •  200 Kópavogi  •  Sími 580 5800  •  www.landvelar.is

Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi starf 
á spennandi þjónustumarkaði fyrir íslensk 
iðnfyrirtæki og athafnalíf.

Eingöngu drífandi og laghentir einstaklingar 
með mikla þjónustulipurð og vilja til að vaxa í 
starfi koma til greina. Æskilegt að umsækjandi 
hafi reynslu af vinnu með ýmsan vökva- og 
loftbúnað, lagnaefni og skyldar vörur.

Umsókn ásamt ferilskrá sendist fyrir 
11. desember á landvelar@landvelar.is

VILTU VINNA MEÐ OKKUR?
Landspítali auglýsir m.a. eftirtalin störf laus til umsóknar:

• Yfirlæknir – Hjartagátt Landspítala

• Hjúkrunarfræðingur – Speglunardeild

• Hjúkrunarfræðingur – Göngudeild geðsviðs 31E

• Hjúkrunarfræðingur – Svefnrannsóknir

• Hjúkrunarfræðingur – Göngudeild geðsviðs Kleppi

• Sjúkraliði – Landakot L-3 endurhæfingardeild fyrir aldraða

• Starfsmaður – Sjúkrahúsapótek Landspítala 

Landspítali hefur mótað sér stefnu til framtíðar 
þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi.

Nánari upplýsingar á heimasíðu Landspítala;  
www.landspitali.is/mannaudur og Starfatorgi; www.starfatorg.is

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.

UMHYGGJA  •  FAGMENNSKA  •  ÖRYGGI  •  FRAMÞRÓUN

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.
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Framhaldsskólakennarar  
í málm- og rafiðngreinum 

Við Fjölbrautaskóla Vesturlands Akranesi eru lausar til 
umsóknar 100% staða framhaldsskólakennara í  
rafiðngreinum og 75-100% staða framhaldsskólakennara 
í málmiðngreinum. Laun eru samkvæmt gildandi kjara-
samningi KÍ og fjármálaráðherra og stofnanasamningi 
skólans.

Umsóknarfrestur er til 12. desember nk. og skulu  
umsóknir hafa borist skólameistara fyrir þann tíma. Ekki 
þarf að sækja um á sérstökum eyðublöðum. Umsókn með 
upplýsingum um starfsferil, meðmæli og afritum af próf-
skírteinum skal senda til skólameistara Fjölbrautaskóla 
Vesturlands,Vogabraut 5, 300 Akranes. Einnig er hægt að 
senda umsókn rafrænt á netfangið agusta@fva.is. Öllum 
umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu 
hefur verið tekin. Ráðið verður í stöðuna frá 1. janúar 2017.

Upplýsingar um starfið og starfsaðstæður veitir  
Ágústa Elín Ingþórsdóttir skólameistari í síma 433 2500. 

Á heimasíðu skólans, www.fva.is, er að finna ýmsar  
upplýsingar um skólann og starfsemi hans.

Skólameistari

Vaktstjóri þerna

Shift manager for Housekeeping

101 hótel óskar eftir að ráða vaktstjóra þerna í framtíðarstarf. 
Unnið er kl. 8-16:30, eftir 2-2-3 vaktakerfi. Starfshlutfall er 100%

Gerðar eru eftirfarandi kröfur:
• Enskukunnátta.
• Jákvæð framkoma
• Þjónustulund
• Samstarfsgleði
• Góða samskiptahæfileika
• Viðkomandi þarf að vera reyklaus
Áhugasamir sendi umsókn á job@101hotel.is  fyrir 12. desem-
ber n.k. Vinsamlegast takið fram um hvaða starf er sótt.

101 Hotel is looking for a houskeeping shift manager.  
The hours are 8-16:30, on 2-2-3 shifts. This is a 100% position.

The applicant should have;
• Both written and conversational English
• Positive attitude
• Good communication skills
• Organizational skills
• Ability to supervise staff and the over-all daily management  
 of a designated shift
• non-smokers only

Those interested should send an application to job@101hotel.is 
before December 12th.
Please indicate which job you are applying for.

Rafvirkjar
Straumvirki ehf óskar að ráða rafvirkja  

eða rafvirkjanema til starfa.

Framtíðarvinna - næg verkefni framundan.  
Vinsamlega sendið umsókn og upplýsingar á netfangið 

straumvirki@simnet.is

Bókari óskast 
Hópbílar hf. óska eftir reynslumiklum bókara  

í fullt starf á skrifstofu fyrirtækisins 
Helstu verkefni: 
 Færsla bókhalds 
 Almennar afstemmingar og frágangur á bókhaldi  
 Uppgjör virðisaukaskatts  
 Skýrslugerð í samvinnu við gjaldkera og stjórnendur 
 Önnur verkefni sem honum kunna að vera falin 

Hæfniskröfur: 
 Góð reynsla og þekking á bókhaldi er skilyrði 
 Góð færni í Exel og almenn tölvufærni  
 Góð þekking og færni í DK bókhaldskerfi  
 Nákvæm og öguð vinnubrögð 
 Rík hæfni í mannlegum samskiptum 
 Jákvæðni og sveigjanleiki 

Nánari upplýsingar um starfið 
veitir Hildur Guðjónsdóttir 

starfsmannastjóri í s. 599-6070 
eða í gegnum netfangið 

atvinna@hopbilar.is 
 

Umsóknarfrestur er til og 
með 11. desember 2016 

 
Áhugasamir vinsamlegast 

sendið umsókn ásamt ferilskrá á 
netfangið atvinna@hopbilar.is 

           www.hopbilar.is 

HVERAGERÐISBÆR
Blómstrandi bær

Við leitum að góðu fólki

Starfsvið:
*

*

*

*

Hæfniskröfur

Hveragerðisbær

Starfsvið:
*

Hæfniskröfur

Í boði eru

Umsóknarfrestur

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

Sjá nánar heimasíðu www.hveragerdi.is

Bygginga- og mannvirkjafulltrúi hefur umsjón með framkvæmd byggingamála og eftirlit
með mannvirkjagerð, sem fellur undir 1. og 2. mgr. 9. gr. laga um mannvirki nr. 160/2010.

Mælingar, úttektir, skráning fasteigna, yfirferð uppdrátta og afgreiðsla umsókna.

Umsjón með fasteignum Hveragerðisbæjar. Ástandsskoðun, tillögur að viðhaldi ásamt umsjón
og framkvæmd þess.

Samstarf við ýmsa aðila á sviði byggingamála, yfirstjórn bæjarins og forstöðumenn stofnana.

eru að umsækjendur séu með menntun í samræmi við 25. gr. mannvirkjalaga
nr. 160/2010 þ.e. hafi löggildingu sem hönnuðir. Byggingafræðingar, tæknifræðingar eða
verkfræðingar koma sterklega til greina. Leitað er að vel menntuðum og duglegum einstaklingi
með framúrskarandi samskiptahæfni. Kostur er ef viðkomandi hefur að auki iðnmenntun
sem bakgrunn, en þekking og reynsla af byggingamálum og opinberri stjórnsýslu er mikilvæg.

auglýsir jafnframt laust til umsóknar starf leikskólastjóra hjá leikskólanum
Undralandi í Hveragerði, sem er þriggja deilda leikskóli, en árið 2017 mun leikskólinn
flytja í nýtt húsnæði og verða 6 deilda leikskóli, sjá nánar www.undraland.hveragerdi.is

Leikskólastjóri stýrir og ber ábyrgð á daglegri starfsemi og rekstri skólans og veitir skólanum
faglega forstöðu á sviði kennslu og þróunar. Vakin er athygli á að um tímabundna ráðningu
er að ræða, vegna veikinda, til 1. maí 2018.

eru að umsækjendur hafi leikskólakennaramenntun, en framhaldsnám sem
nýtist í starfi er jafnframt æskilegt. Framúrskarandi færni í mannlegum samskiptum er
skilyrði auk skipulagshæfni, frumkvæðis, sjálfstæðis og fagmennsku í vinnubrögðum.
Áhersla er lögð á áhuga og metnað til árangurs í starfi. Reynsla af stjórnun leikskóla er æskileg.

áhugaverð störf í barnvænu umhverfi, en Hveragerði er ört vaxandi sveitarfélag með um 2.500 íbúa.
Um er að ræða framúrskarandi góðar samgönguleiðir (aðeins 30 mín. akstur til Reykjavíkur), öll þjónusta í
bæjarfélaginu er eins og best verður á kosið, leikskólar, grunn- og framhaldsskólar, sem og tónlistarskóli eru
innan seilingar. Íþrótta- og menningarlíf er í miklum blóma og umhverfi bæjarins gefur kost á fjölbreyttri útvivist í
fallegu umhverfi.

er til og með 19. desember nk. Gengið verður frá ráðningum fljótlega.

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

Leikskólastjóri

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

Bygginga- og mannvirkjafulltrúi

Launakjör vegna
ofangreindra starfa verða skv. kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélaga.
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Sjúkraliði óskast til starfa í öryggisíbúðum Eirhamra  
Mosfellsbæ frá 1. janúar 2017

Starfshlutfall: 50%

Nánari upplýsingar veita: 
Edda Björk Arnardóttir mannauðsstjóri í síma 522 5700 og 
Helga Einarsdóttir deildarstjóri heimahjúkrunar í öryggis- 
íbúðum Eirhamra síma 897 7054

Umsóknir má senda rafrænt á edda@eir.is  
merkt Sjúkraliði17

Sjúkraliði óskast  
á Eirhamra Mosfellsbæ

Hjúkrunarheimilið Eir óskar eftir 
aðstoðarmanni í framleiðslueldhús 

heimilisins
 
Vinnutími: Dagvinna og önnur hver helgi

Upplýsingar veitir Ingvar Helgi Guðmundsson  
forstöðumaður eldhúss í síma 522 5700.

Umsóknir má senda á edda@eir.is merktar Eldhús16

Eir hjúkrunarheimili
Hlíðarhúsum 7, 112 Reykjavík                   
Sími 522 5700

Viltu vinna með okkur? 

HRAFNISTA
Reykjavík  I 

Kópavogur  I  Reykjanesbær

HRAFNISTA  HAFNARFIRÐI  

Hrafnista getur bætt við hjúkrunarfræðingum í frábæran starfsmannahóp á fjölskylduvænum vinnustað.  
Þekking, reynsla, frumkvæði og ánægja starfsmanna Hrafnistuheimilanna tryggir gæði þeirrar þjónustu sem veitt er.

Um er að ræða tvær stöður

• Hjúkrunarfræðing í 80-100% starfshlutfall þar sem unnar eru morgun- og kvöldvaktir ásamt þriðju hverri helgi.
• Hjúkrunarfræðing á næturvaktir. Góð laun í boði.

Menntunar og hæfniskröfur:
• Íslenskt hjúkrunarleyfi
• Rík samskipta og samstarfshæfni
• Heiðarleik, dugnaður og góð framkoma
• Sjálfstæði og stundvísi

Nánari upplýsingar veitir Árdís Hulda Eiríksdóttir
forstöðumaður Hrafnistu í Hafnarfirði í síma 693-9502. 

Umsóknarfrestur er til og með 14. desember
og skal skila umsóknum á ardishulda@hrafnista.is. 

Umsóknum skal fylgja náms- og starfsferilskrá ásamt afritum af prófskírteinum.
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Skóla- og frístundasvið

Umsjónarkennari við Ölduselsskóla

Við Ölduselsskóla er laus staða umsjónarkennara á miðstigi 
frá næstu áramótum.
Helstu verkefni og ábyrgð
• Annast kennslu nemenda í samráði við skólastjórnendur,  
 aðra kennara og foreldra.
• Vinna að þróun skólastarfs með stjórnendum  
 og samstarfsmönnum.
• Stuðla að velferð nemenda í samstarfi við foreldra og  
 annað fagfólk.

Hæfniskröfur
• Leyfisbréf grunnskólakennara. 
• Reynsla og áhugi á að starfa með börnum.
• Lipurð í samskiptum og sveigjanleiki í starfi.
• Faglegur metnaður.
• Áhugi á að starfa í skapandi og metnaðarfullu umhverfi.
• Góð íslenskukunnátta

Frekari upplýsingar um starfið
Laun eru samkvæmt samningi Sambands íslenskra sveitar-
félaga og Kennarasambands Íslands Félags grunnskólakennara

Umsóknarfrestur er til og með 5. desember nk. og skal 
umsóknum skilað á vef Reykjavíkurborgar 
http://reykjavik.is/laus-storf

Nánari upplýsingar um starfið veitir Börkur Vígþórsson  
skólastjóri í tölvupósti borkurv@rvkskolar.is

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut 
kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það 

margbreytilega samfélag sem borgin er.

VANTAR ÞIG VINNU?

Nettó Granda leitar að öflugum  
starfskröftum í eftirtalin störf:

•   Starfsmann á næturvakt í 100% starf
•   Starfsmann á dagvakt í 50-100% starf  
•   Starfsmenn á helgarvaktir

Áhersla er lögð á styrkleika í  
mannlegum samskiptum, sjálfstæð
vinnubrögð, skipulagshæfni, reglusemi  
og árverkni í hvívetna.

Umsóknir sendist á grandi@netto.is
Umsóknarfrestur er til 4. desember nk. 

Allar nánari upplýsingar veitir:  
Ari Páll Samúelsson, verslunarstjóri  
Í síma: 773 - 3007

Seljakjör óskar eftir kjötiðnaðarmanni  
til starfa í Kjötborði. Vinnutími er frá  
09:00 - 17:00 og annan hvorn Laugardag.

Þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Umsóknir sendist á netfangið:  
seljakjor@seljakjor.is
 
Umsóknarfrestur:  
10. desember n.k.

Starfsmaður óskast í Kjötborð
Seljakjör, Seljabraut 54, 109 Reykjavík



Hæfniskröfur
 Framhaldsskólapróf/iðnmenntun 
 sem nýtist fyrir starfið
 Almennur áhugi og þekking á bílum
 Gilt bílpróf
 Framúrskarandi þjónustulund
 Almenn tölvuþekking

Stutt lýsing á starfi
 Ráðgjöf til innri og ytri 
 viðskiptavina varðandi kaup á   
 varahlutum og þjónustu
 Móttaka viðskiptavina í sal, 
 síma og á vef

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.

Vinnutími 07.45-17.00 virka daga og einstaka laugardaga frá 11.30-16.15. 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Sæktu um á brimborg.is fyrir 12. desember næstkomandi.

RÁÐGJAFI VARAHLUTA OG ÞJÓNUSTU
FYRIR FORD
Brimborg óskar eftir að ráða starfsmann í þjónustumóttöku fyrir Ford
að Bíldshöfða 6 í Reykjavík
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Starfsmaður óskast í 50% starf á dagdeild Eirhamra  
Mosfellsbæ frá 1. janúar 2017

Einnig er laus nú þegar 60 – 100% staða í félagslegri 
heimaþjónustu í Mosfellsbæ

Nánari upplýsingar veita: 
Edda Björk Arnardóttir mannauðsstjóri í síma 522 5700 og 
Helga Einarsdóttir deildarstjóri heimahjúkrunar í öryggis- 
íbúðum Eirhamra síma 897 7054

Umsóknir má senda rafrænt á edda@eir.is merkt:  
Dagdeild eða félagsleg heimaþjónusta

Hjúkrunarheimili og öryggisíbúðir  
Hlíðarhúsum 7, 112 Reykjavík

Dagdeild Eirhömrum og félagsleg 
heimaþjónusta Mosfellsbæ

Í samræmi við jafnréttisstefnu VÍS hvetjum við konur jafnt sem karla til að sækja um starfið.

Umsóknarfrestur er til og með 11. desember. Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um starfið
á heimasíðu Ráðum, www.radum.is.  

VÍS  |   ÁRMÚLA 3  |   108 REYKJAVÍK  |   SÍMI 560 5000   |   VIS.IS

VÍS er þjónustufyrirtæki með þjónustuskrifstofur víðsvegar um landið. Markmið VÍS er að vera alltaf í fremstu röð tryggingafélaga á Íslandi og er ánægja starfsfólks 
og viðskiptavina lykilatriði í velgengni félagsins. Hjá VÍS starfar framúrskarandi hópur einstaklinga sem saman myndar sterka liðsheild. Mikil áhersla er lögð á að skapa 
starfsfólki gott starfsumhverfi og aðstöðu til að veita viðskiptavinum góða þjónustu. VÍS vill fela starfsfólki störf við hæfi, þannig að hæfileikar þess og frumkvæði fái  

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu 
umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Nánari upplýsingar veitir Agla Sigríður Björnsdóttir hjá 
Ráðum ráðningarstofu agla@radum.is 

VIÐ VITUM HVAÐ
ÞJÓNUSTA VIÐ ATVINNULÍFIÐ
SKIPTIR MIKLU MÁLI

Deildarstjóri fyrirtækjaþjónustu

Deildarstjóri fyrirtækjaþjónustu leiðir hóp viðskiptastjóra á fyrirtækjasviði VÍS. Þeirra hlutverk er að veita trausta ráðgjöf og 
faglega þjónustu ásamt því að rækta og viðhalda langtíma viðskiptasamböndum. Við leitum að leiðtoga með stjórnunarreynslu,        
góða þekkingu á atvinnulífinu og metnað til að vinna að krefjandi markmiðum á þessu sviði. Deildarstjóri fyrirtækjaþjónustu 
heyrir beint undir framkvæmdastjóra fyrirtækjasviðs. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
 Leiðtogahæfni, metnaður, frumkvæði og drifkraftur
 Reynsla af störfum á fyrirtækjamarkaði
 Þekking og reynsla af viðskiptastýringu

 
 Framúrskarandi samskiptahæfileikar og rík þjónustulund
 Brennandi áhugi á atvinnulífinu og rekstri fyrirtækja
 Háskólamenntun sem nýtist í starfi
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kopavogur.is

Kópavogsbær

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Leikskólakennari í leikskólann Marbakka

· Aðstoðarmatráður í leikskólann Sólhvörf

· Leikskólakennari í leikskólann Sólhvörf

Grunnskólar

· Skólaliði í Kópavogsskóla

Velferðasvið

· Starfsmaður á hæfingarstöð fyrir fatlaða

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

Stál og Suða 
Vegna aukinna verkefna óskum við eftir vönum  

íslensku eða ensku mælandi stálsmiðum og  
rafsuðumönnum sem geta unnið sjálfstætt.

Eingöngu vanir menn koma til greina.
Stál og Suða ehf er framsækið fyrirtæki í Málmiðnaði sem 

sinnir fjölbreyttum verkefnum með stóran hóp viðskiptavina.
Áhugasamir sendi umsókn með ferilskrá á netfangið  

stalogsuda@stalogsuda.is

www.hagvangur.is
Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi

Hæfniskröfur
 Reynsla af lagerstörfum eða menntun 
 sem nýtist í starfi æskileg 
 Heiðarleg og áreiðanleg vinnubrögð
 Almenn tölvuþekking
 Góð íslensku- og enskukunnátta
 Geta sýnt frumkvæði og unnið sjálfstætt
 Góðir skipulags- og samskiptahæfileikar
 Góð þjónustulund
 Gilt bílpróf

Stutt lýsing á starfi
 Móttaka og upptaka vörusendinga
 Lagerþjónusta við sölumenn varahluta
 Pökkun og útsending varahluta 
 til viðskiptavina
 Útkeyrsla varahluta til viðskiptavina
 Vörutalningar
 Önnur almenn lagerstörf

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.

Vinnutími er alla virka daga frá 08.00-17.10. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. 
Sæktu um núna á brimborg.is. Umsóknarfrestur er til 12. desember.

LAGERSTARFSMAÐUR HJÁ BRIMBORG
Brimborg leitar að traustum starfsmanni í framtíðarstarf á varahlutalager 
fyrirtækisins í Reykjavík. Lágmarksaldur 20 ár. 
Gakktu í hóp góðra starfsmanna og sæktu um núna. 

Lagerstarfsmaður 4x19 atvinnuaugl 20161130_END.indd   1 01/12/2016   12:57

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
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Verkefnastjóri mannréttindaskrifstofu

Mannréttindaskrifstofa

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

Laus er til umsóknar staða verkefnastjóra á mannréttindaskrifstofu Reykjavíkurborgar.  Um er að ræða 100% starf.   
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Mannréttindaskrifstofa ber ábyrgð á því að fylgja eftir mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi stéttarfélags.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Anna Kristinsdóttir í tölvupósti anna.kristinsdottir@reykjavik.is

Umsóknarfrestur er til og með 19. desember. Umsækjendur sæki um á heimasíðu Reykjavíkurborgar,  
www.reykjavik.is/laus-storf

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Hafa umsjón með rekstri mannréttindaskrifstofu og   
 erinda sem henni berast.
• Undirbúningur funda mannréttindaráðs og annarra 
 ráða og nefnda sem heyra undir mannréttindaskrifstofu.
 Afgreiðsla og eftirfylgni með erindum.
• Samþykkt reikninga og skjalavistun.
• Utanumhald styrkja mannréttindaráðs. 
• Umsjón með vefsíðu mannréttindaskrifstofu, 
 gerð kynningarefnis og fréttatilkynninga.
• Umsjón með ýmsum viðburðum á vegum skrifstofunnar í  
 samvinnu við annað starfsfólk skrifstofunnar.

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
• Þekking á opinberri stjórnsýslu.
• Sjálfstæði, frumkvæði og skipulögð vinnubrögð.
• Þjónustulund og lipurð í samskiptum.
• Reynsla af miðlun upplýsinga á íslensku í ræðu og riti.
• Góð enskukunnátta skilyrði og annað tungumál er 

kostur.

Deildarstjóri fræðslu-  
frístunda- og menningarmála 

Fjallabyggð óskar eftir að ráða drífandi og  
metnaðarfullan einstakling til starfa.

 
Megin viðfangsefnið er fræðslu- frístunda- og menningarmál,  
stefnumörkun í kynningar- og markaðsmálum, upplýsinga- og  
almannatengslum sem og á sviði ferða- og atvinnumála. 

Leitað er að einstaklingi með háskólamenntun sem nýtist í starfi.
Reynsla og góð kunnátta í stjórnsýslulegri meðferð mála er æskileg.

Lögð er áhersla á að viðkomandi búi yfir þekkingu og hæfni í  
stefnumótun og þróun, fjármálum og áætlanagerð, stjórnun  
starfsmanna og umsjón með verkefnum. 

Sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði, leiðtogahæfileikar og hæfni í 
mannlegum samskiptum eru nauðsynlegir kostir. 
Næsti yfirmaður deildarstjóra er bæjarstjóri. 

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 
Starfshlutfall er 100%. 

Umsóknir skulu hafa borist bæjarskrifstofum Fjallabyggðar að 
Gránugötu 24, Siglufirði 580,  eigi síðar en sunnudaginn  
18. desember 2016.

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningar-
bréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur 
fyrir hæfni viðkomandi í starfi. 

Frekari upplýsingar um starfið veitir Gunnar I. Birgisson, bæjarstjóri, 
netfang; gunnarb@fjallabyggd.is eða Ólafur Þór Ólafsson,  
deildarstjóri stjórnsýslu- og fjármála, netfang; olafur@fjallabyggd.is  
sími 464 -9100.

Data Engineer
Director of Information Security
Distributed Systems Engineer
Tools Programmer
Sr. Software Engineer
Web Analyst
Russian Speaking Game Master
Marketing Manager

CCP
Please apply at ccpgames.com/jobs

IS HIRING!
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Landslag leitar að öflugum starfskrafti með reynslu af skipulagsmálum til 
að vinna að kre�andi og �ölbreytilegum viðfangsefnum á öllum stigum skipulags.  
Við getum boðið starf á skapandi og  lifandi vinnustað í hjarta miðborgarinnar.

HÆFNISKRÖFUR:
 · Meistaragráða í skipulagsfræðum, landslagsarkitektúr eða sambærileg menntun
 · Reynsla af skipulagsvinnu og góð þekking á lagaumhverfi og ferlum skipulagsmála
 · Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum 
 · Geta til að leiða fundi og stýra vinnustofum í þverfaglegu samstarfi
 · Hæfni í að kynna verkefni og skrifa góðan texta
 · Gott skynbragð á myndræna framsetningu
 · Þekking á hönnunarforritum og landupplýsingakerfum 

Landslag er leiðandi fyrirtæki á sviði landslagsarkitektúrs og skipulags og byggir 
á rúmlega 50 ára óslitnum rekstri. Hjá fyrirtækinu starfar samhentur hópur með 
umfangsmikla og �ölbreytta reynslu og jafna kynja- og aldursdreifingu. Verkefnin 
eru margvísleg og kre�andi, meðal annars við samgöngumiðað skipulag og skipulag 
á ferðamannastöðum. Áhersla er lögð á faglegar lausnir og lipra þjónustu. 
Auk skrifstofunnar í Reykjavík er fyrirtækið með starfsstöð á Akureyri.  

Umsóknir skulu berast á netfangið starf@landslag.is í síðasta lagi mánudaginn 12. desember. 
Umsóknum þurfa að fylgja greinagóðar upplýsingar um menntun og reynslu. Allar umsóknir verða 
meðhöndlaðar sem trúnaðarmál. 

Nánari upplýsingar eru veittar í síma 535 5300 eða á starf@landslag.is. 

HEFUR ÞÚ AUGA FYRIR SKIPULAGI?
OKKUR VANTAR LIÐSAUKA

Skólavörðustígur 11 · 101 Reykjavík · 535 5300 · www.landslag.is

Starf hugbúnaðarsérfræðings á upplýsingatæknideild 
Vegagerðarinnar er laust til umsóknar. 
Um 100% starf er að ræða. 

Vegagerðin safnar upplýsingum frá hundruðum myndavéla, 
veðurstöðva, mælitækja og skynjara víðs vegar um landið til 
birtingar í landupplýsinga- og hugbúnaðarkerfum innanhúss 
og fyrir vegfarendur. Upplýsingatæknideild er ábyrg fyrir 
úrvinnslu, meðhöndlun og birtingu þeirra gagna sem er 
safnað. Á upplýsingatæknideild starfa tólf starfsmenn.

Starfssvið
Starfið felst í hugbúnaðarþróun, viðhaldi, innleiðingu 
og þjónustu við hugbúnaðarlausnir hjá Vegagerðinni. 
Starfsmaður mun taka þátt í verkefnum tengdum nýsmíði, 
endurskrift á eldri hugbúnaði, mótun framtíðarstefnu og 
tækniumhverfi stofnunarinnar, bætingu útgáfuferla, vinnu-
aðferða og högun kerfa.  

Menntunar- og hæfniskröfur
• BSc gráða í tölvunarfræði eða sambærileg menntun
• Góð forritunarkunnátta (.Net)
• Reynsla af hugbúnaðargerð fyrir vef er kostur 
  (HTML5, CSS, Javascript)
• Reynsla af hugbúnaðargerð fyrir öpp er kostur
• Reynsla af Oracle gagnagrunnsforritun kostur (PL/SQL)
• Þekking á Scrum og Agile aðferðafræði er kostur
• Þekking á git og Jira er kostur
• Frumkvæði, sjálfstæði og öguð vinnubrögð
• Góðir samstarfshæfileikar og rík þjónustulund

Starfið hentar jafnt báðum kynjum og í samræmi við jafn-
réttisáætlun Vegagerðarinnar eru konur með umbeðnar 
hæfniskröfur sérstaklega hvattar til að sækja um starfið. 
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og við- 
komandi stéttarfélags.

Umsóknarfrestur er til og með 12. desember 2016. 

Umsóknir berist mannauðsstjóra á netfang  
oth@vegagerdin.is. 

Í umsókninni komi fram persónulegar upplýsingar ásamt 
menntunar- og starfsferilsskrá. 

Nánari upplýsingar  um starfið veitir Viktor Steinarsson 
upplýsingatæknistjóri í síma 522 1201. 

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

HUGBÚNAÐARSÉRFRÆÐINGUR 
Á UPPLÝSINGATÆKNIDEILD 
REYKJAVÍK

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

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

365 óskar eftir góðu fólki

SÉRFRÆÐINGUR Í FJÁRSTÝRINGU 365
Helstu þættir starfsins:
 
- Umsjón með sjóðstreymi félagsins
- Samskipti við lánardrottna
- Utanumhald um stöður gagnvart lánardrottnum
- Greiningar og önnur verkefni

Menntunar- og hæfniviðmið:• 
 
- Háskólamenntun sem nýtist í starfi
- Góð Excel kunnátta
- Metnaður og frumkvæði 
- Starfsreynsla er æskileg en ekki skilyrði

Fyrirspurnir um starfið sendist á elmar@365.is.
Vinsamlegast sækið um starfið í gegnum vefinn
okkar, 365.is, undir “Laus störf”

Umsóknarfrestur er til og með 9. desember.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

     Gott vald á eftirfarandi tækni er kostur
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PÓSTURINN ÓSKAR 
EFTIR DREIFINGARSTJÓRA
Pósturinn leitar eftir dreifingarstjóra til að sjá um rekstur á 
einni af dreifingarstöðvum fyrirtækisins á 
höfuðborgarsvæðinu. 

Helstu verkefni

 

Menntunar- og hæfniskröfur

Daglegur rekstur stöðvarinnar
Starfsmannamál & áætlanagerð
Skipulag og breytingar vinnsluferla

Háskólamenntun sem nýtist í starfi æskileg
Framúrskarandi samskiptahæfileikar
Góð tölvukunnátta skilyrði sem og excel kunnátta
Góð enskukunnátta, önnur tungumál kostur
Sjálfstæð og öguð vinnubrögð

Umsóknarfrestur er til 15. desember 2016

Nánari upplýsingar gefur Guðmundur Karl í 
síma 5801000 eða í netfanginu gudmundurk@postur.is

Hægt er að sækja um starfið á umsóknarvef 
Póstsins umsokn.postur.is

RAFVIRKJAR
Marel leitar að metnaðarfullum einstaklingum í öflugt teymi í 
framleiðslu. Starfið er fjölbreytt og krefjandi í mjög líflegu og 
skemmtilegu umhverfi með afbragðs samstarfsfólki.

Starfssvið:
Samsetning og prófun iðnaðartölva, aflgjafa, eininga, voga og varahluta.

Hæfniskröfur:
•  Sveins- eða meistarapróf í rafvirkjun
• Samviskusemi og nákvæmni í vinnubrögðum
• Góð tölvukunnátta
• Færni í samskiptum og teymisvinnu

Umsóknarfrestur er til og með 11. desember 2016. Sækja þarf um rafrænt á marel.is/störf. 
Nánari upplýsingar gefur Sara Valný Sigurjónsdóttir, framleiðslustjóri, í síma 563-8000 eða á 
netfanginu: sara.sigurjonsdottir@marel.com

FELST FRAMTÍÐ 
ÞÍN Í AÐ VINNA 
MEÐ OKKUR?

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.

Grunnskóli Seltjarnarness óskar eftir 
starfsfólki í eftirtalin störf frá áramótum:

 • Þroskaþjálfi, 75% starf.
 • Starfsfólk vantar í Skólaskjól / frístund,  
  engda viðveru fyrir nemendur í 1.- 4. bekk, 
  og stuðningsfulltrúa vantar í hlutastörf 
  við skólann.

Leikskóli Seltjarnarness óskar eftir 
starfsfólki í eftirtalin störf frá febrúar nk.:

 • Þroskaþjálfi, fullt starf.
 • Leikskólakennari, fullt starf.
 • Leikskólaleiðbeinandi, fullt starf.

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

Umsóknarfrestur er til 11. desember 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

Forstöðumaður Þekkingarsetursins 
Nýheima á Höfn í Hornafirði

Óskað er eftir öflugum aðila í starf forstöðumanns  
Þekkingarsetursins Nýheima. Þekkingarsetrið er samfélag 
fjölmargra stofnana sem starfa undir merki Nýheima. 
Starfið er fjölþætt og heyrir undir stjórn setursins. 

Meginmarkmið Þekkingarsetursins Nýheima er að stuðla 
að auknu samstarfi einstaklinga, atvinnulífs, stofnana 
og opinberra aðila með sérstaka áherslu á samþættingu 
menningar, menntunar, nýsköpunar og rannsókna. 

Helstu ábyrgðarsvið:
• Að efla innra starf í Nýheimum og vera  
 talsmaður setursins
• Að vinna að stefnumótun og útfærslu á starfsemi þess
• Að styrkja tengsl við atvinnulíf og samfélag 
• Að þróa samstarfsverkefni og styrkja tengsl við  
 innlenda og erlenda aðila
• Að afla styrkja úr samkeppnissjóðum, innlendum  
 og erlendum
• Að annast fjármál og rekstur setursins

Menntunar og hæfniskröfur: 
• Háskólamenntun á framhaldsstigi sem nýtist í starfi
• Góð samskiptahæfni
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Leiðtogahæfileika
• Gott vald á mæltu og rituðu máli, bæði á íslensku  
 og ensku

Ennfremur er æskilegt að umsækjendur hafi:
• Reynslu af rannsóknastarfi 
• Reynslu af verkefnastjórnun
• Reynslu af umsóknarskrifum í samkeppnissjóði

Búseta í Sveitarfélaginu Hornafirði er skilyrði  
fyrir ráðningu

Umsóknarfrestur er til og með 17. desember. n.k.

Ráðning frá 1. febrúar 2017.  Með umsókn skal fylgja 
kynnisbréf auk ferilskrár með yfirlit yfir námsferil og fyrri 
störf. Umsóknir skulu merktar „Þekkingarsetur Nýheima” 
og berast á rafrænu formi til formanns stjórnar Nýheima á 
netfangið: eyjo@fas.is  Öllum umsóknum verður svarað. 
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Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir 
borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

Verkefnisstjóri miðborgarmála

 Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara

Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara auglýsir eftir umsóknum um starf verkefnisstjóra miðborgarmála.  
Um er að ræða nýtt starf sem felur í sér spennandi tækifæri til að útfæra, móta og þróa starfið.  
Verkefnisstjóri miðborgarmála vinnur í umboði verkefnisstjórnar að framgangi verkefna sem varða miðborgina.

Verkefnisstjóri miðborgarmála vinnur í samstarfi við verkefnisstjórn miðborgarmála að því að efla samtal og samvinnu um 
miðborgina. Hann vinnur náið með ólíkum fagsviðum Reykjavíkurborgar um leið og hann er í samstarfi við ólíka hagsmuna- 
hópa í miðborginni. Hann stuðlar að samtali ólíkra aðila við úrvinnslu verkefna og aðgerða sem byggja á samþykktri stefnu 
og aðgerðaráætlun um málefni miðborgar.

Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara hefur yfirumsjón með miðlægri stoðþjónustu og samhæfingu innan stjórnsýslu 
Reykjavíkurborgar. Starfsfólk skrifstofunnar ber ábyrgð á almennri og sérhæfðri þjónustu við borgarstjóra, annast samskipti 
við borgarbúa og aðra samráðs- og hagsmunaðila innan- og utanlands, annast skipulagningu viðburða ásamt því að hafa 
yfirumsjón með ýmsum átaks- og þróunarverkefnum sem ganga þvert á borgarkerfið. Undir skrifstofuna heyra mannauðs- 
mál, upplýsingamál, tölfræðimál og Borgarskjalasafn. 

Helstu verkefni:
• Ábyrgð á framkvæmd verkefna í samstarfi við verkefna- 

stjórn miðborgarmála.
• Gerð starfsáætlunar verkefnisstjórnar.
• Utanumhald um samráðsvettvang miðborgar.
• Utanumhald um Miðborgarsjóð.
• Umsjón með samstarfs- og þjónustusamningum við 
 hagsmunaaðila miðborgar.
• Tengiliður við rekstrar- og hagsmunaðila, borgarstofnanir 

og stofnanir utan borgar um málefni miðborgar.
• Ráðgjöf til fagsviða og annarra um verkefni á vettvangi 

miðborgar.
• Vinna að eftirliti með stefnu um málefni miðborgarinnar.

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á framhaldsstigi sem nýtist í starfi.
• Sjálfstæði, skapandi vinnubrögð og lausnamiðuð hugsun.
• Leiðtogahæfileikar.
• Greiningarhæfni.    
• Framúrskarandi hæfni í samskiptun. 
• Reynsla af verkefnisstjórnun. 
• Þekking á rekstri og samningagerð.
• Hæfni í miðlun upplýsinga.
• Brennandi áhugi á þróun miðborgarinnar.
• Reynsla af samráði og samskiptum við hagsmunaaðila er 

kostur.
• Þekking á opinberri stjórnsýslu kostur.

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja um starfið á vef Reykjavíkurborgar,
www.reykjavik.is/storf til og með 19. desember nk.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Helga Björg Ragnarsdóttir, skrifstofustjóri skrifstofu borgarstjóra og borgarritara í 
tölvupósti, netfang helga.bjorg.ragnarsdottir@reykjavik.is

Hæfniskröfur
 Reynsla af lagerstörfum eða menntun 
 sem nýtist í starfi æskileg 
 Heiðarleg og áreiðanleg vinnubrögð
 Almenn tölvuþekking
 Góð íslensku- og enskukunnátta
 Geta sýnt frumkvæði og unnið sjálfstætt
 Góðir skipulags- og samskiptahæfileikar
 Góð þjónustulund
 Gilt bílpróf

Stutt lýsing á starfi
 Móttaka og upptaka vörusendinga
 Lagerþjónusta við sölumenn varahluta
 Pökkun og útsending varahluta 
 til viðskiptavina
 Útkeyrsla varahluta til viðskiptavina
 Vörutalningar
 Önnur almenn lagerstörf

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.

Vinnutími er alla virka daga frá 08.00-17.10. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. 
Sæktu um núna á brimborg.is. Umsóknarfrestur er til 12. desember.

LAGERSTARFSMAÐUR HJÁ BRIMBORG
Brimborg leitar að traustum starfsmanni í framtíðarstarf á varahlutalager 
fyrirtækisins í Reykjavík. Lágmarksaldur 20 ár. 
Gakktu í hóp góðra starfsmanna og sæktu um núna. 

Lagerstarfsmaður 4x19 atvinnuaugl 20161130_END.indd   1 01/12/2016   12:57

Nýsköpunarmiðstöð Íslands auglýsir eftir verkefnastjóra Fab 
Lab smiðju á Sauðárkróki. Verkefni á sviði frumgerðasmíði, 
kennslu, þjálfunar, þróunar og ýmiss konar nýsköpunarverkefna 
í samstar� við skóla, fyrirtæki, nemendur og frumkvöðla. 

Helstu verkefni
Umsjón með rekstri, aðstöðu, tækjum og innra star� Fab Lab 
Fræðsla og þjálfun kennara grunnskóla og framhaldsskóla   
Viðhald búnaðar og lagers, innkaup og endursala
Móttaka gesta í Fab Lab, kynningarmál og þróunarstarf  

Hæfniskröfur
Menntun sem nýtist í star�
Færni í mannlegum samskiptum
Sjálfstæð og öguð vinnubrögð, frumkvæði, dugnaður og 
sköpunargleði
Reynsla af verkefnastjórnun/forritun æskileg
Gott vald á íslensku og ensku
Færni og geta til að taka þátt í alþjóðlegu samstar�

Frekari upplýsingar veita Frosti Gíslason frosti@nmi.is og Hildur 
Sif Arnardóttir hildur@nmi.is. Hvatt er til umsókna frá konum 
jafnt sem körlum. 

Allar umsóknir þurfa að berast á netfangið hildur@nmi.is

Umsóknarfrestur til og með 12. desember 2016 

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

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

Verkefnastjóri 
Fab Lab á Sauðárkróki

Dýrahirðir 
Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn í Laugardal  

leitar eftir dýrahirði í fullt starf. 

Helstu verkefni og ábyrgð:
Ber ábyrgð á velferð dýra innan garðsins og framfylgir 
lögum og reglum er varða starfsemina. 
Annast fóðrun, hirðingu og fylgist með heilsufari dýra.
Hefur eftirlit með aðbúnaði dýra og heldur aðstöðu þeirra 
hreinni og þrifalegri. 
Sinnir daglegri dagskrá tengdri dýrunum og talar til gesta.
Tekur á móti nemum, sjálfboðaliðum o.fl. og verkstýrir þeim 
sem koma til að vinna við dýrin.
Sér til þess að aðstaða gesta sé þrifaleg og tryggir öryggi 
þeirra í umgengni við dýr garðsins.
Tekur þátt í hugmyndavinnu og stefnumótun garðsins ásamt 
öðru starfsfólki.

Hæfniskröfur:
Búfræðingur eða með sambærilega menntun sem nýtist í 
starfi.
Reynsla af vinnu með dýrum.
Hæfni í mannlegum samskiptum.
Öguð og skipulögð vinnubrögð.
Líkamleg færni er nauðsynleg.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkur-
borgar og Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar.
Áhugasömum er bent á að sækja um á heimasíðu 
Reykjavíkurborgar reykjavik.is/laus-storf, en  
umsóknafrestur er til og með 8. desember 2016.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigrún Thorlacius 
í síma  4115922 eða í netfanginu sigrun.thorlacius@
reykjavik.is
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Framleiðslustarfsmenn 
Starfslýsing:
Við leitum að starfsmönnum til að vinna við framleiðslu 
á kísli.  Um er að ræða störf sem snúa að umhirðu fram
leiðsluofns, málmtöku og útsteypingu ásamt öðrum störfum.  
Bæði er verið að leita að starfsfólki á vaktir og í dagvinnu.  

Hæfniskröfur: 
Viðkomandi starfsmenn þurfa að vera áhugasamir, duglegir 
og nákvæmir og vera tilbúnir til að setja sig inn í bæði virkni 
búnaðar og framleiðsluferil.  Nauðsynlegt er að viðkomandi 
eigi auðvelt með að starfa í teymi með öðrum starfsmönn
um. Vinnuvélaréttindi æskileg  

Job description:
We are looking for employees to work on the production 
of silicon. Work relates of care for the production furnace, 
metal removal and other work needed. We require workers 
both on shifts as day jobs. 

Required skills:
The employees need to be motivated, efficient and  
accurate and be willing to put into both the effectiveness of 
equipment and production process. Must be able to work in 
a team. Machine operating license is advantage.

Rafvirkja
Starfslýsing: 
Við leitum að rafvirkjum til að þjónusta rafkerfi verksmið
unnar, sem eru bæði almenn rafkerfi og iðnstýrikerfi.  
Um er að ræða fjölbreitt störf í tæknilegu iðnaðarumhverfi 
við almennt viðhald rafkerfa auk fyrirbyggjandi viðhalds.  

Hæfniskröfur: 
Mikil áhersla er lögð á skipulagt fyrirbyggjandi viðhald og 
störfin munu fela í sér bæði beina viðhaldsvinnu og skipu
lagsvinnu.  Viðkomandi þurfa að vera skipulagðir  
og metnaðarfullir fyrir hönd búnaðar verksmiðjunnar. 
Viðkom andi þurfa að hafa sveinspróf og amk 5 ára 
starfsreynslu. 

Áhugasamir sendið umsókn og ferilskrá  á netfangið 
silicon@silicon.is fyrir mánudaginn 12. desember 2016

USi leitar að jákvæðum, reglusömum og dugmiklum starfsmönnum

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Framhaldsskólakennarar Fjölbrautaskóli Vesturlands Akranes 201612/1551
Lögfræðingur Innanríkisráðuneytið Reykjavík 201612/1550
Doktorsnemi í efnaskiptaranns. Háskóli Íslands, Kerfislíffræðisetur Reykjavík 201612/1549
Sérfræðingur Einkaleyfastofan Reykjavík 201612/1548
Sérfræðingur í heimilislækningum Heilsugæslan Hlíðum Reykjavík 201612/1547
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201612/1546
Nýdoktor Háskóli Íslands, Líf-/umhv.vísindast. Reykjavík 201612/1545
Náms- og starfsráðgjafi Háskóli Íslands, náms-/starfsráðgjöf Reykjavík 201612/1544
Yfirlæknir Landspítali, hjartagátt Reykjavík 201612/1543
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, göngudeild geðsviðs 31E Reykjavík 201612/1542
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, geðsvið Kleppi Reykjavík 201612/1541
Ljósmæður, afleysing Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201611/1540
Starfsmaður í dagvinnu Landspítali,  sjúkrahúsapótek Reykjavík 201611/1539
Sjúkraliði Landspítali, Landakot Reykjavík 201611/1538
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, speglunardeild Reykjavík 201611/1537
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, svefnrannsóknir hjúkrun Reykjavík 201611/1536
Lögfræðingur Póst- og fjarskiptastofnun Reykjavík 201611/1535
Sálfræðingur/félagsráðgjafi Menntaskólinn á Egilsstöðum Egilsstaðir 201611/1534
Ritari Mennta- og menningarmálaráðuneytið Reykjavík 201611/1533
Umsjónarmaður  Þjóðminjasafn Íslands Reykjavík 201611/1532
Sérfræðingur, vatna-/straumfr. Veðurstofa Íslands Reykjavík 201611/1531
Rannsóknamaður Hafrannsóknastofnun Hvammstangi 201611/1530
Sérfræðingur Hafrannsóknastofnun Hvammstangi 201611/1529
Lögfræðingur Innanríkisráðuneytið Reykjavík 201611/1528

CIVIL ENGINEER
ELECTRICAL ENGINEER

MECHANICAL ENGINEER
(TEMPORARY 3 YEARS PROJECT)

Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöður Civil; Electrical and 
Mechanical Engineers lausa til umsóknar.

Umsóknarfrestur er til og með 9. desember 2016.  
 Frekari upplýsingar er að finna á heimasíðu sendiráðsins: 

http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html

The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individuals for 
the positions of Civil; Electrical and Mechanical Engineers. 
The closing date for this postion is December 9, 2016. Appli-
cation forms and further information can be found on the 

Embassy’s home page:
http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html
Please send your application and resumé to :  

reykjavikvacancy@state.gov

Leikskólinn Barnabær, 

Blönduósi auglýsir eftir leikskólakennara í 
100 % stöðu frá og með 2. janúar 2017.

Barnabær er fjögurra deilda leikskóli með 60 nemendum og 
eru börnin frá 8 mánaða aldri til 6 ára aldurs. Deildirnar eru 
aldursskiptar og er elsti hópurinn staðsettur í öðru húsnæði. 
Mjög gott samstarf er við grunnskólann en elsti hópurinn fer  
í kennslustundir einu sinni í viku allan veturinn.
Skólinn er þátttakandi í þróunarverkefninu „ Málþroski- og 
læsi, færni til framtíðar“ sem er samstarfsverkefni  
leikskólanna á Hólmavík, Skagaströnd, Húnavöllum, 
Hvammstanga og Blönduósi. Í verkefninu er meðal annars 
lögð áhersla á að efla og styrkja málþroska og læsi barna  
og snemmtæka íhlutun.

Hæfniskröfur:
•	 Leyfisbréf	til	að	nota	starfsheitið	leikskólakennari.
•	 Reynsla	af	uppeldis-	og	kennslustörfum	æskileg.
•	 Góð	samskiptafærni.
•	 Frumkvæði	 og	 sjálfstæði	 í	 starfi	 og	 faglegur	 metnaður.

Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um.
Laun	eru	samkvæmt	kjarasamningi	FL	og	Sambands	 
íslenskra	sveitarfélaga.
Umsóknarfrestur er til og með 16. desember.
Áhugasamir	hafi	samband	við	Jóhönnu	G.	Jónasdóttir,	
leikskólastjóra í síma 452 4530 eða á netfangið  
johanna@blonduos.is

Stál og Suða 
Vegna aukinna verkefna óskum við eftir vönum  

íslensku eða ensku mælandi stálsmiðum og  
rafsuðumönnum sem geta unnið sjálfstætt.

Eingöngu vanir menn koma til greina.
Stál og Suða ehf er framsækið fyrirtæki í Málmiðnaði sem 

sinnir fjölbreyttum verkefnum með stóran hóp viðskiptavina.
Áhugasamir sendi umsókn með ferilskrá á netfangið  

stalogsuda@stalogsuda.is

G
EY

M
IÐ

 A
U

G
LÝ

SI
N

G
U

N
A

Til sölu
Eitt virtasta parketþjónustufyrirtæki 
landsins frá 1984, er til sölu. 

Upplýsingar gefur 
Þorsteinn Geirsson í síma 898 1107.
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Naust Marine ehf var stofnað árið  
1993 með það að markmiði að þróa  
og markaðsetja búnað fyrir sjávar- 
útveg og annan iðnað. 

Aðalverkefni fyrirtækisins til þessa 
er þróun og framleiðsla á sjálfvirku 
togvindukerfi sem við köllum ATW 
Catch Control. 
 
Hjá okkur starfa 26 starfsmenn, hver 
og einn með sérfræðiþekkingu á sínu 
sviði. Sérfræðingar okkar vinna við 
krefjandi verkefni í samhentum hóp 
sem leggur áherslu á gott skipulag  
og stöðugar úrbætur.  Gætir þú verið 
góð viðbót á okkar vinnustað?

Hæfniskröfur:

  Háskólamenntun á sviði ס 
 tæknifræði, verkfræði, 
 iðnfræði eða sambærilegt nám 

  ,Þekking á forritun iðnstýrivéla ס 
 rafstýrðum hraðabreytum og  
 CAD teikniforritum

Góð enskukunnátta ס 

  Sjálfstæð vinnubrögð og ס 
 útsjónarsemi við lausn verkefna

Viðkomandi þarf að vera tilbúinn  
að ferðast og starfa erlendis á 
vegum fyrirtækisins, jafnvel með 
skömmum fyrirvara. 

Merkið umsóknina  
“Sérfræðingur á rafmagnssviði”

Sérfræðingur á rafmagnssviði

Ferilskrá ásamt kynningarbréfi berist 
fyrir 9. desember 2015 til Bjarna Þórs.  
Sendist til Naust Marine, Miðhellu 
4, 221 Hafnarfjörður eða á netfangið 
bjarni@naust.is

Öllum umsóknum verður svarað. 

Vilt þú starfa  
hjá leiðandi  

tæknifyrirtæki  
í sjávarútvegi?

Intellecta ehf.          Síðumúla 5          108 Reykjavík          511 1225          intellecta.is

Intellecta er sjálfstætt þekkingarfyrirtæki stofnað árið 2000. Við vinnum með stjórnendum 
við að auka árangur, bæta rekstur og efla stjórnun. Ráðgjafar Intellecta hafa sterkan faglegan 
bakgrunn og víðtæka alþjóðlega reynslu. Þennan grunn notum við í samvinnu við viðskiptavini 
til að móta hugmyndir sem skipta máli og í innleiðingu lausna sem skila árangri.

RÁÐGJÖF RÁÐNINGAR RANNSÓKNIR
Að gera betur í dag en í gær 

er drifkraftur nýrra hugsana 

og betri árangurs.

Starfsmenn eru lykill 

að árangri allra fyrirtækja.

Rannsóknir auka þekkingu 

og gera ákvarðanir markvissari



Sérfræðingur
í greiningum
Við leitum að einstaklingi með góða greiningarfærni, gagnrýna 
hugsun og áhuga á að greina hagrænar upplýsingar og miðla á 
skýran og greinargóðan hátt. Starfið felst í �ölbreyttri greiningar- 
og gagnavinnu sem unnin er í samstarfi við einstök fagsvið og 
starfsgreinahópa. 
 
Starfssvið
•  Greining og túlkun upplýsinga 
•  Leit að upplýsingum sem gagnast í samanburðargreiningum
•  Framsetning gagna með skýrum hætti
•  Greining á áhrifum breytinga sem lög og reglugerðir kunna 

að hafa á tiltekna starfsgreinahópa 
•  Önnur greiningarverkefni og faglegur stuðningur við 

verkefni sem unnið er að hverju sinni

Menntun og hæfni
•  Hagfræðimenntun eða sambærileg menntun sem 

nýtist í starfi
•  Afburðagóð greiningarhæfni og tölvufærni
•  Færni í markvissri framsetningu upplýsinga bæði 

skriflega og munnlega
•  Jákvæðni og færni í mannlegum samskiptum
•  Geta til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku

Í Samtökum iðnaðarins eru 1.400 fyrirtæki og 
félög sjálfstæðra atvinnurekenda um allt land. 
Fjölbreytni einkennir starfsemi samtakanna 
enda eru fyrirtækin og félögin af ýmsum stærðum 
og gerðum. Þrjú meginsvið samtakanna eru 
byggingar og mannvirki, framleiðsla og matvæli 
og hugverk. Hlutverk Samtaka iðnaðarins er að 
efla íslenskan iðnað með samkeppnishæfni 
að leiðarljósi því öflugur iðnaður leiðir til 
aukinnar verðmætasköpunar og góðs lífs. 
Helstu stefnumálin eru á sviði menntunar, 
nýsköpunar og framleiðni. www.si.is

ÞRJÚ SPENNANDI STÖRF FYRIR ÖFLUGT FÓLK
Samtök iðnaðarins leita að metnaðarfullum einstaklingum

til að taka þátt í öflugu starfi samtakanna. 
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Umsóknarfrestur er til og með 6. desember
næstkomandi. Farið er með allar fyrirspurnir og 
umsóknir sem trúnaðarmál. Umsóknir þurfa að berast
í gegnum vef SI, www.si.is. Umsókn þarf að fylgja 
starfsferilsskrá og kynningarbréf með rökstuðningi 
fyrir hæfni í starfið. Nánari upplýsingar um störfin 
veitir Almar Guðmundsson, framkvæmdastjóri SI, 
í síma 824 6111 og í netfanginu almar@si.is. 

Forstöðumaður hugverkasviðs
Við leitum að kraftmiklum einstaklingi með leiðtogahæfileika og brennandi áhuga á málefnum fyrirtækja í hugverkaiðnaði. 

Hér gefst tækifæri til að koma að �ölbreyttum verkefnum og hafa jákvæð áhrif á starfsumhverfi hugverkaiðnaðarins. 

Starfssvið
•  Tengiliður og viðskiptastjóri fyrirtækja og starfsgreinahópa 

á hugverkasviði 

•  Leiðir vinnu faghópa sviðsins undir merkjum Hugverkaráðs SI

•  Vinnur að stöðugri þróun og mótun starfsumhverfis 
fyrirtækja á hugverkasviði 

•  Mótar áherslur í samvinnu við hugverkaiðnaðinn

•  Ábyrgð á álitsgerðum og umsögnum í málefnum er 
varða hugverkaiðnaðinn

•  Samskipti við hagsmunahópa og opinbera aðila

Menntun og hæfni
•  Háskólamenntun sem nýtist í starfi

•  Leiðtogafærni og reynsla af verkefnastjórnun

•  Frumkvæði, sjálfstæði og lausnamiðað viðhorf

•  Jákvæðni og færni í mannlegum samskiptum

•  Geta til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku

Verkefnastjóri í mennta-
og hugverkamálum
Við leitum að kraftmiklum og skipulögðum einstaklingi til að 
sinna �ölbreyttum verkefnum á sviði menntamála auk verkefna 
sem snúa að hagsmunum aðildarfyrirtækja á hugverkasviði. 
Starfið gefur tækifæri til að skipuleggja og taka þátt í þróun verkefna 
í samstarfi við einstök fagsvið.  
 
Starfssvið
•  Verkefnastjórn í afmörkuðum verkefnum á sviði 

menntamála
•  Leiðir teymisvinnu í verkefnum sem snúa að 

mennta- og þróunarverkefnum
•  Útfærsla, innleiðing og framkvæmd menntaverkefna 
•  Skipulagsvinna og viðskiptastjórn í samráði við forstöðumenn
•  Kynning og miðlun einstakra verkefna

Menntun og hæfni
•  Menntun sem nýtist í starfi
•  Reynsla af verkefnastjórnun
•  Frumkvæði, sjálfstæði og lausnamiðað

viðhorf
•  Jákvæðni og færni í mannlegum 

samskiptum
•  Geta til að tjá sig í ræðu og riti 

á íslensku og ensku
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Óskað er eftir að að ráða skrifstofustjóra í 50% starf hjá Norðurskautsvísindanefndinni (IASC) 
sem hýst er á skrifstofu Rannís í Háskólanum á Akureyri.
Næsti yfirmaður er framkvæmdastjóri IASC. Starfið felur í sér umsjón með skrifstofu og fjármálum 
IASC ásamt öðrum verkefnum í umboði framkvæmdastjóra, s.s. samskipti IASC við samstarfsaðila 
hér á landi. Ráðningin er tímabundin til fimm ára og er lok starfstíma miðað við 31. desember 2021. 
Á hluta starfstímans er möguleiki á því að auka starfshlutfallið upp í fullt starf. Æskilegt er að 
viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
● Háskólapróf sem nýtist í starfi
● Reynsla af stjórnun verkefna, ásamt reynslu af fjármálastjórnun og traust bókhaldskunnátta
● Framúrskarandi samskiptahæfni og skipulagshæfileikar
● Reynsla í alþjóðlegu samstarfi 
● Mjög góð tölvufærni (Office forrit eða sambærileg)
● Fyrirtaks kunnátta í ensku, bæði tal- og ritmáli
● Metnaður til að ná árangri í starfi með því að sýna sjálfstæð og vönduð vinnubrögð, frumkvæði 
 og veita góða þjónustu
● Haldgóður skilningur á málefnum sem tengjast norðurslóðum er kostur

Umsóknarfrestur er til og með mánudagsins 12. desember 2016
Senda skal umsókn á ensku um starfið til rannis@rannis.is Með umsóknarbréfi skal m.a. fylgja 
ítarleg ferilsskrá, afrit af prófskírteini og upplýsingar um þrjá mögulega meðmælendur. 

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á rannis.is/starfsemi/laus-storf/
Frekari upplýsingar veitir Þorsteinn Gunnarsson, 
thorsteinn.gunnarsson@rannis.is.

Alþjóðlega norðurskautsvísindanefndin (IASC) sameinar opinberar stofnanir og samtök á sviði 
norðurslóðavísinda frá 23 ríkjum og er mikilvægur alþjóðlegur samstarfsvettvangur fyrir rannsóknir og vöktun 
á norðurslóðum. Rannís hýsir skrifstofu IASC í fimm ár frá og með 1. janúar 2017 að Borgum Akureyri, þar 
sem nokkrar aðrar miðstöðvar fyrir norðurslóðastarfsemi er að finna.

Skrifstofustjóri
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BÓKARI Í FJÁRMÁLADEILD RÚV
RÚV er öflugur fjölmiðill í almannaþágu með það að markmiði að upplýsa, fræða og skemmta. Allt starfsfólk leggst á eitt 
við að skila því sem allra best. Fjármáladeild RÚV hefur það hlutverk að sjá um bókhald, uppgjör og áætlanagerð RÚV. 
Við leitum að einstaklingi með góða þekkingu og brennandi áhuga á fjármálum og bókhaldi í hóp úrvals starfsfólks á 
skemmtilegum vinnustað.

Umsóknarfrestur er til og með 19. desember nk. 
Nánari upplýsingar um starfið veitir Bryndís Dagsdóttir, forstöðumaður fjármáladeildar, bryndis.dagsdottir@ruv.is, 
Umsóknum er skilað rafrænt á www.ruv.is/laus-storf

Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um starfið.

STARFSSVIÐ

• Almennt bókhald
• Afstemmingar
• Önnur verkefni tengd bókhaldi
 

HÆFNISKRÖFUR
• Menntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af bókhaldsvinnu og þekking á Axapta og / eða        
  Navision er kostur
• Góð kunnátta í Excel töflureikni
• Umsækjandi þarf að vera talnaglöggur og lipur í samskiptum

Framhaldsskólakennarar  
í málm- og rafiðngreinum 

Við Fjölbrautaskóla Vesturlands Akranesi eru lausar til 
umsóknar 100% staða framhaldsskólakennara í  
rafiðngreinum og 75-100% staða framhaldsskólakennara 
í málmiðngreinum. Laun eru samkvæmt gildandi kjara-
samningi KÍ og fjármálaráðherra og stofnanasamningi 
skólans.

Umsóknarfrestur er til 12. desember nk. og skulu  
umsóknir hafa borist skólameistara fyrir þann tíma. Ekki 
þarf að sækja um á sérstökum eyðublöðum. Umsókn með 
upplýsingum um starfsferil, meðmæli og afritum af próf-
skírteinum skal senda til skólameistara Fjölbrautaskóla 
Vesturlands,Vogabraut 5, 300 Akranes. Einnig er hægt að 
senda umsókn rafrænt á netfangið agusta@fva.is. Öllum 
umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu 
hefur verið tekin. Ráðið verður í stöðuna frá 1. janúar 2017.

Upplýsingar um starfið og starfsaðstæður veitir  
Ágústa Elín Ingþórsdóttir skólameistari í síma 433 2500. 

Á heimasíðu skólans, www.fva.is, er að finna ýmsar  
upplýsingar um skólann og starfsemi hans.

Skólameistari

Vaktstjóri þerna

Shift manager for Housekeeping

101 hótel óskar eftir að ráða vaktstjóra þerna í framtíðarstarf. 
Unnið er kl. 8-16:30, eftir 2-2-3 vaktakerfi. Starfshlutfall er 100%

Gerðar eru eftirfarandi kröfur:
• Enskukunnátta.
• Jákvæð framkoma
• Þjónustulund
• Samstarfsgleði
• Góða samskiptahæfileika
• Viðkomandi þarf að vera reyklaus
Áhugasamir sendi umsókn á job@101hotel.is  fyrir 12. desem-
ber n.k. Vinsamlegast takið fram um hvaða starf er sótt.

101 Hotel is looking for a houskeeping shift manager.  
The hours are 8-16:30, on 2-2-3 shifts. This is a 100% position.

The applicant should have;
• Both written and conversational English
• Positive attitude
• Good communication skills
• Organizational skills
• Ability to supervise staff and the over-all daily management  
 of a designated shift
• non-smokers only

Those interested should send an application to job@101hotel.is 
before December 12th.
Please indicate which job you are applying for.

Rafvirkjar
Straumvirki ehf óskar að ráða rafvirkja  

eða rafvirkjanema til starfa.

Framtíðarvinna - næg verkefni framundan.  
Vinsamlega sendið umsókn og upplýsingar á netfangið 

straumvirki@simnet.is



Okkur
 vantar fólk

Advania er alhliða þjónustufyrirtæki í upplýsingatækni og svara lausnir fyrirtækisins þörfum 
tugþúsunda viðskiptavina í atvinnulífinu. Advania er �ölskylduvænn vinnustaður og er vinnutíminn 
sveigjanlegur. Ef þú leitar að spennandi verkefnum, góðu vinnuumhverfi og hressum vinnufélögum, 
þá finnur þú það hjá okkur. Við viljum nefnilega vera besti vinnustaður landsins!

Tekið er á móti umsóknum á www.advania.is/atvinna
Frekari upplýsingar veitir Sigrún Ósk Jakobsdó�ir, 
radningar@advania.is, 440 9000

Þróunarstjóri í Dynamics NAV 
Viðkomandi mun fara fyrir hópi hugbúnaðar-
sérfræðinga og bera ábyrgð á þróun, skipulagi 
verkefna, stefnumótun og fleiri spennandi 
verkefnum. 

Guðrúnartún 10 | 105 Reykjavík | Sími 440 9000 | advania@advania.is | www.advania.is

Við leitum að metnaðarfullum og drífandi einstaklingum sem hafa 
brennandi áhuga á upplýsingatækni og eru með þjónustulundina 
í lagi. Verkefnin framundan eru �ölmörg og tækifærin spennandi.

Ráðgjafi í Dynamics NAV 
Við leitum að aðila til að veita ráðgjöf og 
þjónustu til viðskiptavina okkar í Microso� 
Dynamics NAV. 

Starfsmaður í mötuneyti
Við leitum að líflegum og þjónustuliprum aðila 
til að taka þá� í undirbúningi máltíða, áfyllingum, 
frágangi og uppvaski.

Sérfræðingur í viðskiptagreind 
Vegna aukinna verkefna óskum við e�ir 
sérfræðingi í viðskiptagreind. Menntun í 
tölvunarfræði, verkfræði eða viðskiptafræði 
og þekking á gagnagrunnum er kostur. 

Starfsmaður í tækniþjónustu 
Ef þú ert með þekkingu á kerfisstjórnun, ríka 
þjónustulund og brennandi áhuga á tækni, þá 
smellpassar þú í tækniþjónustuteymi Advania.

Launafulltrúi í H3 
Við leitum að reyndum launafulltrúa til að 
sinna �ölbrey�um verkefnum á sviði 
launavinnslu, ráðgjafar og þjónustu.

Umsóknarfrestur er til og með 11. desember 2016

Við þurfum að bæta við fullt af hugbúnaðar-
sérfræðingum og leitum því logandi ljósi að 
tölvunarfræðingum eða hugbúnaðar- 
verkfræðingum í e�irfarandi störf:  

Hugbúnaðarsérfræðingar
• Forritun og ráðgjöf í SharePoint ásamt ráðgjöf
 og kennslu í öðrum Office 365 lausnum

•    Þróun og forritun hugbúnaðar í 
 Microso� Dynamics NAV 

•  Þróun í Outsystems, nýju umhverfi 
 sem býður uppá hraða a¡endingu lausna    

•  Forritun á sviði samþæ�ingar upplýsingakerfa
  og rafrænna viðskipta

•  Framendaforritun við skólalausnir Advania
  í JS umhverfi, Java, Python og CSS

• Þróun og forritun eininga við hugbúnaðarkerfi 
 Advania í PHP,  JavaScript og HTML/CSS

• Þróun og forritun á sviði opinberra lausna

•  Ráðgjöf og forritun í SalesForce og Force.com

•  Framenda- og C# forritun á veflausnasviði Advania

•  Almenn hugbúnaðargerð innan hugbúnaðar-
 lausnasviðs Advania
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Umsóknarfrestur
10. desember 2016

Farið verður með allar 
umsóknir sem trúnaðarmál

Nánari upplýsingar
412 6000 eða job@efla.is

Spennandi störf á sviði
umhverfis- og skipulagsmála
Hjá EFLU verkfræðistofu vinnur eitt færasta teymi landsins í ráðgjafarþjónustu á sviði umhverfis- 

og skipulagsmála. EFLA leitar að öflugum einstaklingum til starfa, sérfræðingi / verkefnisstjóra 
í mati á umhverfisáhrifum framkvæmda og skipulagsfræðingi. Um framtíðarstörf er að ræða. 

Umsókn, með upplýsingum um menntun og starfsreynslu, skal berast rafrænt í gegnum 
vefsíðu EFLU, www.efla.is/umsokn-um-starf, fyrir 10. desember næstkomandi.   

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

Sérfræðingur í mati á umhverfisáhrifum

Hæfniskröfur:

• M.Sc. gráða á sviði náttúruvísinda eða  

  annarra raunvísinda

•  Sérþekking á mati á umhverfisáhrifum 

 framkvæmda

• Góðir skipulags- og samskiptahæfileikar

Skipulagsfræðingur

Hæfniskröfur:

• M.Sc. gráða í skipulagsfræði, skipulagslínu

 landslagsarkitektúrs eða skipulags- 

 arkitektúrs

•  Þekking á umhverfismati áætlana 

• Þekking á vistvænu skipulagi og 

 skipulagsáætlanagerð æskileg

• Reynsla í verkefnisstjórnun og þekking á 

 landfræðilegum upplýsingakerfum

• Gott vald á íslenskri tungu og færni  

     í rituðu máli

• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

• Þekking á landfræðilegum 

 upplýsingakerfum og helstu  

 hönnunarforritum

• Gott vald á íslenskri tungu og færni  

     í rituðu máli

• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

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.:

Bifvélavirki
Óskum eftir bifvélavirkja á verkstæði okkar.  

Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi sem hefur frum-
kvæði, góða samstarfshæfileika og hæfni til að vinna sjálfstætt. 

Áhugasamir sendi umsóknir á netfangið bilvogurmot@simnet.is 

Bílvogur ehf 
Auðbrekka 17, 200 Kópavogi

s. 564 1180

Rafvirkjar/Tæknimenn/Verkstjóri
Fagtækni hf leitar eftir rafvirkjum/tæknimönnum til starfa sem og 
verkstjóra til að stýra 3-5 manna hópum rafvirkja. Góð verkefna- 
staða og mikil vinna framundan. Framtíðarstörf í boði fyrir rétt fólk. 
Laun samkvæmt samkomulagi.  Áhugasamir vinsamlegast sendið 
inn umsókn á netfangið fagtaekni@fagtaekni.is eða hafið samband í 
síma 6606904 (Eiríkur)

Fagtækni hf er framsækið fyrirtæki sem sinnir þjónustu við fyrirtæki og stofn- 
anir á breiðu sviði rafkerfa. Einnig sækir Fagtækni hf mikið á útboðsmarkað 
samhliða sterkum aðalverktökum sem ávallt hefur verið gott samstarf við. 
Starfsemi Fagtækni hf spannar allt frá flóknum tölvu-,  smápsennu- og stýri- 
kerfum  yfir í lausnir fyrir stóriðju- og skiparafkerfi svo störfin eru fjölbreytt. 
Fagtækni hf leitast ávallt við að vera í fremstu röð þegar kemur að tækni- 
nýjungum sem koma starfsmönnum jafnt sem viðskiptavinum til góða.

Starfsfólk óskast
á Borgarsögusafn Reykjavíkur

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut  
kynja í störfum og að vinnustaðir endurspegli það  

margbreytilega samfélag sem borgin er.

Borgarsögusafn Reykjavíkur auglýsir eftir starfsfólki í störf 
móttöku, afgreiðslu og þjónustu á eftirtöldum stöðum:  
Landnámssýningu, Ljósmyndasafni og Sjóminjasafni. 
Um er að ræða tvö 100% störf, ásamt helgar- og  
hlutavinnustörfum.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar 
og hlutaðeigandi stéttarfélags.

Umsóknafrestur er til og með 20. desember. 

Umsækjendur sæki um á heimasíðu Reykjavíkurborgar, 
www.reykjavik.is/laus-storf

Nánari upplýsingar um starfið veitir Vala Magnúsdóttir, 
deildarstjóri rekstrar og þjónustu á tölvupósti  
vala.magnusdottir@reykjavik.is og í síma 411-6300.

Öflugur sölu- og 
þjónustufulltrúi

Smiðjuvegi 66  •  200 Kópavogi  •  Sími 580 5800  •  www.landvelar.is

Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi starf 
á spennandi þjónustumarkaði fyrir íslensk 
iðnfyrirtæki og athafnalíf.

Eingöngu drífandi og laghentir einstaklingar 
með mikla þjónustulipurð og vilja til að vaxa í 
starfi koma til greina. Æskilegt að umsækjandi 
hafi reynslu af vinnu með ýmsan vökva- og 
loftbúnað, lagnaefni og skyldar vörur.

Umsókn ásamt ferilskrá sendist fyrir 
11. desember á landvelar@landvelar.is



Þann 1. janúar 2017 taka gildi lög  
nr. 75/2016 um húsnæðisbætur og 
falla þá úr gildi lög nr. 138/1997 um 
húsaleigubætur. Markmið nýju laganna 
er að lækka húsnæðiskostnað efnaminni 
leigjenda með greiðslu húsnæðisbóta  
vegna leigu á íbúðarhúsnæði og draga  
úr aðstöðumun á húsnæðismarkaði.

Sveitarfélögin hafa hingað til annast afgreiðslu 
húsaleigubóta til einstaklinga en frá 1. janúar 2017 
falla eldri umsóknir um húsaleigubætur úr gildi og 
mun Vinnumálastofnun annast afgreiðslu húsnæðis-
bóta frá þeim tíma. Sveitarfélögin munu áfram  
annast afgreiðslu sérstaks húsnæðisstuðnings  
(áður sérstakar húsaleigubætur). 

Hægt er að sækja um húsnæðisbætur rafrænt  
með einföldum hætti á heimasíðu húsnæðisbóta:

www.husbot.is

Þar er líka að finna allar upplýsingar  
um húsnæðisbætur, umsóknarferlið  
og nálgast umsóknareyðublöð.

Umsóknarfrestur vegna  
janúarmánaðar er til 20. janúar 2017.

Helstu breytingar með nýjum  
lögum um húsnæðisbætur

Helsta breytingin felst í því að grunnfjárhæð 
húsnæðis bóta hækkar eftir því sem fleiri eru í heimili 
óháð aldri. Þá getur foreldri sem fær barnið sitt til 
sín að lágmarki í 30 daga á ári skráð barnið sitt sem 
heimilismann jafnvel þó barnið sé með lögheimili  
hjá hinu foreldrinu. 

Einnig eru húsnæðisbætur bæði tekju- og eigna-
tengdar þannig að allar tekjur og eignir umsækjanda 
og heimilismanna sem eru 18 ára eða eldri eru lagð-
ar saman og mynda þannig samanlagðan tekjustofn 
og samanlagðan eignastofn sem koma til lækkunar 
húsnæðisbóta ef þeir eru hærri en frítekjumörkin. 
Frítekjumörkin hækka líka eftir því hversu margir  
eru í heimili. Húsnæðisbætur geta mest numið  
75% af leiguupphæð.

 
 

Frekari upplýsingar varðandi  

húsnæðisbætur má nálgast  

á heimasíðunni www.husbot.is  

og hjá Vinnumálastofnun.

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

Fyrirmyndarþjónusta Virðing Áreiðanleiki
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Nýtt fyrirkomulag á greiðslum 
húsnæðisbóta (áður húsaleigubætur)
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Auk reglugerðarinnar er vísað til sérstakra úthlutunarreglna 
í neðanskráðum byggðalögum sbr. auglýsingu nr. 1054/2013 í 
Stjórnartíðindum.

Endurauglýst er eftir umsóknum fyrir neðanskráð byggðarlög:
Akureyrarbæ (Grímsey og Hrísey)

Umsóknum skal skilað til Fiskistofu ásamt samningi við 
vinnsluaðila, á eyðublöðum sem er að finna á heimasíðu 
stofnunarinnar (fiskistofa.is), og þar eru ofangreindar reglur 
einnig aðgengilegar.   

Umsóknarfrestur er til og með 16. desember 2013.
 

Fiskistofa, 29. nóvember 2013.

Auglýsing vegna úthlutunar byggðakvóta á 
fiskveiðiárinu 2013/2014 sbr. reglugerð um úthlutun  

byggðakvóta til fiskiskipa nr. 665, 10. júlí 2013

Auglýsing vegna úthlutunar 
byggðakvóta á fiskveiðiárinu 
2016/2017 sbr. reglugerð um 

úthlutun byggðakvóta til fiskiskipa 
nr. 641, 8. júlí 2016

Fiskistofa auglýsir eftir umsóknum um byggðakvóta til 
fiskiskipa fyrir:

Djúpavog
Auk reglugerðarinnar er vísað til sérstakra úthlutunar
reglna í neðanskráðum byggðalögum sbr. auglýsingu nr. 
1056/2016 í Stjórnartíðindum

Snæfellsbær (Arnarstapi, Hellissandur, Rif og Ólafsvík) 
Húnaþing vestra (Hvammstangi) Grýtubakkahreppur 
(Grenivík) Fjarðabyggð (Mjóifjörður og Stöðvarfjörður)

Umsóknum skal skilað til Fiskistofu ásamt samningi við 
vinnsluaðila, á eyðublöðum sem er að finna á heima
síðu stofnunarinnar (fiskistofa.is), og þar eru ofan
greindar reglur einnig aðgengilegar.  Umsóknarfrestur 
er til og með 15. desember 2016.

Fiskistofa, 1. desember 2016.

LANGTÍMALEIGA
Skrifstofuhúsnæði í miðbæ Kópavogs, 

343 m2 í toppstandi til leigu.

Tölvu og símalagnir til staðar. 

Upplýsingar í síma 898-4900

TIL LEIGU Í GARÐABÆ
Til leigu c.a. 130 fm. glæsileg íbúð 

með 2 svefnherbergjum og fullbúin 
húsgögnum, frá 10. janúar – 31. maí 2017.  

Nánari upplýsingar og fyrirspurnir sendist á 
rikid@emax.is 

Framhaldsnám í fiskifræði
Hafrannsóknastofnun auglýsir eftir umsóknum um styrki 
úr Síldarrannsóknasjóði til framhaldsnáms er tengjast 
rannsóknum á síld. Um er að ræða fjögur verkefni en 
styrkir verða veittir til þriggja þeirra og er styrkupphæðin 
300 þúsund krónur á mánuði. Nánari upplýsingar um 
styrkina eru á heimasíðu okkar www.hafogvatn.is

Verkefnin fjögur eru:

1. Doktorsverkefni um sýkingu sumargotssíldar. 
2. Doktorsverkefni um uppsjávarvistkerfi Austurdjúps. 
3. Doktorsverkefni um göngur síldar
4. Verkefni um bergmálsmælingar

Einungis þeir sem lokið hafa BS gráðu eða hærri próf-
gráðu koma til greina. Nánari upplýsingar um verkefnin 
veitir Þorsteinn Sigurðsson sviðsstjóri uppsjávarlífríkis á  
Hafrannsóknastofnun, thorsteinn.sigurdsson@hafogvatn.is

Umsóknarfrestur er til og með 15. janúar 2017.  

Umsókn skal send á netfangið umsokn@hafogvatn.is 
merkt námsumsókn. Í umsókninni skal jafnframt koma 
fram hvaða verkefni eða verkefnum viðkomandi hefur 
áhuga á að vinna við. Henni skal fylgja starfsferilsskrá 
ásamt staðfestu yfirliti yfir námsferil. 

Tillaga að breytingu á  
aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs 

2008-2028
Athafna- og þjónustusvæði við 

Egilsstaðaflugvöll

Bæjarstjórn Fljótsdalshéraðs auglýsir hér með tillögu að 
breytingu á Aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs 2008-2028  
samkvæmt 31.gr. Skipulagslaga nr. 123/2010.

Lögð er til breyting á Aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs  
2008-2028 vegna stækkunar á athafna- og þjónustusvæði við 
Egilsstaðaflugvöll. Breytingin nær til landnotkunarreita A6 og 
T8 sem finna má á þéttbýlisuppdrætti aðalskipulagsins fyrir 
Egilsstaði og í köflum 9.4 og 9.6 í greinargerð. Breytingin nær 
einnig til vatnsverndar á Egilsstaðanesi, sjá sama uppdrátt og 
kafla 9.18 í greinargerð og legu afleggjara að flugstöð sem er 
flokkaður sem stofnvegur.

Breytingar á greinargerð aðalskipulagsins.
Lagt er til við skilmála í kafla 9.6 um athafnasvæði A6 og kafla 
9.4 um svæði fyrir þjónustustofnanir T8 bætist við: 
Deiliskipulag geri grein fyrir hæðartakmörkunum húsa vegna 
hindranaflata flugvallarins. Lega stofnvegar frá þjóðvegi að 
flugstöð mótast nánar í deiliskipulagi. Mannvirki hindri ekki 
aðgengi að bökkum Eyvindarár.

Tillagan felur í sér breytingar á afmörkun landnotkunarreita 
og vatnsverndarsvæða sem hér segir:
- Svæði A6/T8 stækkar úr 14,7 ha í 23,1 ha til austurs.
- Svæði G1, brunnsvæði vatnsverndar og G2, grannsvæði  
 vatnsverndar á Egilsstaðanesi falla út. Jafnframt falla út  
 stofnæðar vatnsveitu.
Að auki er vegur að flugstöð sýndur sem stofnvegur í  
samræmi við vegaskrá og færður til samræmi við deiliskipu-
lagstillögu sem er í mótun.

Forsendur
Margvíslegar ástæður kalla á að athafnasvæði við Egils-
staðaflugvöll sé stækkað. Eftirspurn eftir flugtengdri þjónustu 
þróast hratt en er ekki að öllu leyti fyrirsjáanleg. Tillaga að 
breyttu skipulagi er sett fram til þess að gera grein fyrir því 
hvernig bæjarstjórn  hyggst búa í haginn fyrir þróun sem telja 
verður líklega. Með því vill bæjarstjórn ná sátt um breytta 
ráðstöfun lands tímanlega og geta um leið sýnt fram á að 
samfélagið sé tilbúið til að hliðra til fyrir aukinni flugtengdri 
þjónustu þótt stakar framkvæmdir séu ekki nú þegar ákveðn-
ar. Aðalskipulag gegnir hér því hlutverki að setja fram sýn um 
landnotkun sem síðar verður útfærð nánar í deiliskipulagi, 
eftir því sem eftirspurn þróast.

Hægt er að lesa nánar um tillögu að breytingum og forsendur 
í greinargerð auglýstrar tillögu dagsett 1.nóvember 2016.

Breytingartillaga aðalskipulags og umhverfisskýrsla verða til 
sýnis á bæjarskrifstofunum að Lyngási 12, 700 Egilsstöðum, 
frá og með mánudeginum 5.desember 2016 til mánudagsins 
13.febrúar 2017 og hjá Skipulagsstofnun á Laugarvegi 166 í 
Reykjavík. Uppdrættir og greinargerðir verður einnig til sýnis 
á heimasíðu Fljótsdalshéraðs, www.fljotsdalsherad.is

Þeir sem telja sig eiga hagsmuni að gæta er hér með gefinn 
kostur á að gera athugasemdir við breytingartillöguna til 
mánudagsins 13.febrúar 2017.
Skila skal athugasemdum á bæjarskrifstofur Fljótsdalshéraðs, 
Lyngási 12, 700 Egilsstöðum

Fljótsdalshérað 2.12.2016
Skipulags- og byggingarfulltrúi Fljótsdalshéraðs

Tillaga að deiliskipulagi fyrir 
Möðrudal á Fjöllum, Fljótsdalshéraði.

Bæjarstjórn Fljótsdalshéraðs auglýsir hér með 
tillögu að deiliskipulagi fyrir Möðrudal á Fjöllum, 
Fljótsdalshéraði dags. 24.04.2012  skv. 41. gr. 
Skipulagslaga nr. 123/2010, sem samþykkt var í 
bæjarstjórn þann 02.05.2012.

Skipulagssvæðið afmarkast eins og fram kemur 
á deiliskipulagstillögunni og felur m.a. í sér skipulag 
fyrir bæjarstæðið á Möðrudal, sem er um 10,8 ha að 
stærð.

Tillagan verður til sýnis á bæjarskrifstofunni Lyngási 
12 og á heimasíðu sveitarfélagins „egilsstadir.is“ frá 
10.maí til 21. júní 2012.  Þeim sem eiga hagsmuna 
að gæta er gefinn kostur á að gera athugasemdir við 
tillöguna til og með fimmtudagsins 21. júní 2012.  
Skila skal skriflegum athugasemdum til skipulags- og 
byggingarnefndar á bæjarskrifstofu Fljótsdalshéraðs.  
Þeir sem ekki gera athugasemdir við tillöguna teljast 
henni samþykkir.

Fljótsdalshéraði 10.05.2012

skipulags- og byggingarfulltrúi
Fljótsdalshéraðs.
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Til sölu
Eitt virtasta parketþjónustufyrirtæki 
landsins frá 1984, er til sölu. 

Upplýsingar gefur 
Þorsteinn Geirsson í síma 898 1107.

 

 

Endurskoðun á mati á umhverfisáhrifum 
uppbyggingar fyrir ferðaþjónustu á Hvera-

völlum 

Skipulagsstofnun hefur til meðferðar beiðni Húna-
vatnshrepps um að stofnunin taki ákvörðun um hvort 
að endurskoða þurfi að hluta eða heild matsskýrslur 
um uppbyggingu ferðaþjónustu á Hveravöllum frá því 
árunum 1996 og 1997 á grundvelli 12. gr. laga um 
mat á umhverfisáhrifum. 
Nálgast má gögn vegna málsins á vefsíðu Skipulags-
stofnunar. 
Almenningi er gefinn kostur á að kynna sér málið og 
koma athugasemdum á framfæri til og með 15. 
janúar 2017. Þær þurfa að berast bréflega til Skipu-
lagsstofnunar, Laugavegi 166, 105 Reykjavík eða 
með tölvupósti á netfangið skipulag@skipulag.is 
 

Við gætum  
verið með næsta  
starfsmann  
mánaðarins á skrá

www.capacent.is 

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

Sími: 420-4050
es@es.is

Hafnargata 50
230 Reykjanesbær

M. Sævar Pétursson M.sc
Lögg. fasteigna- og sjkipasali

Til sölu er fallegt 
einbýlishús á tveimur 
hæðum sem stendur 
við La Finca golfvöllinn 
á Torrevieja svæðinu á 
Spáni. Þrjú svefnher-
bergi og tvö baðher-
bergi. Stofa, eldhús og 
þvottahús. Svalir með 
útsýni yfir golfvöllinn 
og aðgengi að sundlaug. Húsið selst við EUR 90.000 útborgun og 
yfirtöku lána en áhvílandi eru ca EUR 240.000, með mánaðarlegri 
afborgun ca 1.400 EUR. Verð: 41.500.000 kr.
Fallegt hús á frábærum stað, tilvalið fyrir golfara.

Allar frekari upplýsingar eru veittar á skrifstofu okkar að Hafnar-
götu 50, Reykjanesbæ, í síma 420-4050, eða í gegnum netfangið 
es@es.is.

GLÆSILEGT EINBÝLISHÚS  
VIÐ LA FINCA GOLFVÖLLINN Á SPÁNI



Sala fasteigna frá

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

Glæsilegar lúxusíbúðir 
í hjarta miðbæjarins

Laugavegur 17 og 19

Íbúðirnar seljast fullbúnar og eru tilbúnar til afhendingar við kaupsamning. 
Um er að ræða samtals 10 íbúðir en 5 íbúðir eru til sölu í hvoru húsi. 
Hverri íbúð fylgir bílastæði í lokaðri bílageymslu.

Hver íbúð er í raun einstök. Íbúðirnar eru hannaðar af Minimum ehf., 
Guðbjörgu Magnúsdóttur, innanhúsarkitekt. Innréttingar eru sérsmíðaðar 
frá HBH. Baðherbergi eru flísalögð. Parket er á stofum og alrýmum. 
Ísskápur og uppþvottavél fylgja. Sérgeymsla í kjallara. Einnig er hjóla- og 
vagnageymsla í kjallara hússins.

Staðsetningin er einstök og í tengslum við nýtt og fallegt torg. Flestir 
bestu veitingastaðir bæjarins í göngufæri og tengjast húsin nýjasta og 
einu glæsilegasta hóteli landsins ásamt verslunum og veitingastöðum.

NÝTT 
Í SÖLU

Guðlaugur Ingi Guðlaugsson

Löggiltur fasteignasali

gudlaugur@eignamidlun.is

864 5464 / 588 9090

Reynir Björnsson

Löggiltur fasteignasali og hagfræðingur

reynir@eignamidlun.is

895 8321 / 588 9090

Nánari 
upplýsingar á 

eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN HJÁ



Viðar Böðvarsson 
viðskiptafr. og lögg. fast. 

Gústaf A. Björnsson  
lögg. fast.  

Kristín Pétursdóttir  
lögg. fast.

Rakel Viðarsdóttir  
viðskiptalögfr.

Laugavegur 170 • Sími: 552 1400 
www.fold.is • fold@fold.is

Laugavegur
MJÖG GÓÐ ÍBÚÐ/SKRIFSTOFA TIL LEIGU  

Mjög gott c.a. 74 fm húsnæði á 
3ju hæð til leigu. Komið inn í opið 
rými með dúk á gólfi. Í húsnæðinu 
er eldhús með ágætri innréttingu, 
baðherbergi m/ sturtuaðstöðu og 
herbergi með dúk. Nýtist sem íbúðar 
eða skrifstofuhúsnæði. Leiguverð: 
180.000 á mánuði.  
Laust til afhendingar. 

Laugavegur 170-172
TIL LEIGU. 

Verslunarhúsnæði á jarðhæð og 
skrifstofuhúsnæði á 2. hæð 
C.a. 430 fm. verslunarhúsnæði  
á jarðhæð með fjölbreytta 
nýtingarmöguleika og ca. 440 fm. 
skrifstofuhúsnæði á 2.hæð. Getur 
leigst saman eða sitt í hvoru lagi. 
Lyfta er í húsinu og vandað stigahús. 
Á frábærum stað við miðborgina. 
Nánari uppl. í s: 552-1400/ 
694-1401/895-7205.  
Bókið skoðun.

Búðagerði
SÉRHÆÐ MEÐ SUÐURSVÖLUM

C.a. 85 fm. mikið endurnýjuð 
falleg 4ra herb. íbúð á 1. hæð með 
sérinngangi. Endurnýjað eldhús og 
bað herbergi. Þrjú svefnherbergi. 
Suðursvalir. Rúmgóð stofa. Björt 
og falleg eign með sérinngangi á 
frábærum stað. Skipti möguleg á 
einbýlishúsi.  
Verð 39,9 millj. Bókið skoðun.

Sumarhúsalóð 
FJALLALAND-LEIRUBAKKA.

Ca. 7000 fm. lóð á einstökum stað 
í grennd við Rangá. Fjallasýn er 
óviðjafnanleg til m.a. Eyjafjallajökuls, 
Heklu og Búrfells ásamt fjallahring 
Árnessýslu í vestri.  Lóðirnar eru 
á skipulögðu landi og eru í jaðri 
skipulags og því mikið óskipulagt 
svæði umhverfis á þrjá vegu.  Stutt er 
niður á fast og auðveld aðkoma að 
lóðunum.  
Gott verð: 2,5 millj.

Ferjubakki 8, 109 Reykjavík
3JA HERB.

Opið hús þri 6/12 kl. 17-17:30
1. hæð til hægri. 3ja herb. 80,4 fm 
íbúð ásamt 9 fm geymslu, samtals 
89,4 fm. Íbúðinni fylgir sér verönd m/
skjólgirðingu. Tvö stór svefnherbergi 
m/skápum. Parket og dúkur á gólfum. 
Tengi fyrir þvottavél og þurrkara inná 
baði. Gott innra skipulag.  
Verð 30,5 millj. 
Opið hús þri 6/12 kl. 17-17:30,  
verið velkomin.

Drafnarstígur 2a
4RA HERB.

Opið hús lau 3/12 kl. 13-13:30
Ca 101 fm. vel skipulögð íbúð (301) 
í góðu fjölbýli á frábærum stað í 
vestur borginni. Íbúðin er með 2 
svefn herbergjum og 2 stofum, en 
auðvelt að nýta sem 3 svefnherb. og 
stofu. Suðaustursvalir. Þak, rennnur, 
svalir og svalahandrið eru endur-
nýjuð og rafmagnstafla er ný.  
Opið hús lau 3/12 kl. 13-13:30. 
Gunnvant á bjöllu, verið velkomin.

Hvað kostar eignin mín?
Kíktu á www.fold.is – eða hafðu samband í síma 552 1400 / 694 1401

Við styrkjum
Hluti af öllum sölu launum sem greidd eru til Foldar-fasteignasölu fer til styrktar ABC hjálparstarfi.

 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Vantar 2ja og 3ja herbergja  
íbúðir á skrá

 Fjárfestar leita að 2ja-3ja herbergja íbúðum  
í Vesturbæ og Austurbæ Reykjavíkur,  
Breiðholti, Grafarvogi og Kópavogi. 

Staðgreiðsla og langur afhendingartími í boði. 
Nánari upplýsingar í síma 694-1401 og 895-7205.

Vantar hæðir og sérbýli á skrá 
Fjársterkir aðilar leita að hæðum, raðhúsum  

og einbýlishúsum í vesturborginni,  
austurborginni, Kópavogi, Mosfellsbæ,  
Garðabæ, Hafnarfirði og Seltjarnarnesi.  

Langur afhendingartími og  
góðar greiðslur í boði. 

Nánari upplýsingar í síma 694-1401 og 895-7205.

Vantar sérbýli á Selfossi og  
Hveragerði á skrá

Höfum kaupendur að einbýlis- og  
raðhúsum á skrá fyrir austan fjall. 

Nánari upplýsingar í síma  
694-1401 og 895-7205

Hafðu samband 
ÁSDÍS RÓSA ÁSGEIRSDÓTTIR 
Löggiltur fasteignasali. Sími 895 7784

Landmark leiðir þig heim!

Sími 512 4900 • landmark.is
Helga Snorradóttir

Skjalavinnsla
Ingibjörg Agnes 

Jónsdóttir  
Sölufulltrúi

Sími  897 6717  

Nadia Katrín
Sölufulltrúi

Sími 692 5002

Ásdís Rósa 
Ásgeirsdóttir  
Lögfræðingur /   

löggiltur  
fasteignasali

Sími 895 7784

 Benedikt
Ólafsson
Sölufulltrúi 
nemi lgf.

Sími 661 7788

Magnús  
Einarsson

Löggiltur  
fasteignasali

Sími 897 8266

Sigurður  
Samúelsson

Löggiltur 
 fasteignasali
Sími 896 2312

Sveinn  
Eyland
Löggiltur  

fasteignasali
Sími 690 0820

Kristján  
Ólafsson

Hrl.
Löggiltur  

fasteignasali

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Eggert  
Maríuson

Aðstoðarmaður 
fasteignasala
Sími 690 1472

Guðrún Diljá  
Lúðvíksdóttir

skjalagerð

Hlíðasmári 2, 201 Kópavogur.

BERGSTAÐASTRÆTI – 101 RVK
- Sjarmerandi 2ja íbúða húseign í Þingholtum
- 102 fm 4ra herb., á 2.hæðum
- 40 fm 2ja herb., m/sérinngangi
- Öll húseign er algjörlega endurnýjuð 
- Snyrtileg frágengin lóð í kringum hús
- Svalir og afgirt verönd 
V. 89,9 millj. 

KLEIFAKÓR – 203 KÓP
LAUST TIL AFHENDINGAR
- Glæsilega hannað 324.7 fm einbýli
- Stórglæsilegt útsýni
- Möguleiki á aukaíbúð á jarðhæð
- Mjög gott skipulag í húseigninni
- Mikið um sjónsteypu og útfærslum í hönnun
- Eignin er fokheld á bygg.stigi 4  
V. 55 millj.

SLÉTTUVEGUR 17 – 103 RVK
EIGN SEM ER FYRIR 55 ÁRA OG ELDRI
- 3ja herb., 89 fm, gluggar á 3 vegu
- Stórglæsilegt útsýni til allra átta úr íbúð
- Opið eldhús inní stofu að hluta
- Rúmgóðar og bjartar stofur / yfirb.svalir
- Mikil sameign og þjónusta í húsinu
V. 48,8 millj.

HOFTEIGUR 32 – 105 RVK.
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 5. DES KL. 17:00 - 18:00
- Björt og falleg 2ja-3ja herbergja risíbúð á vinsælum stað.
- Gólfflötur um 45 fm en skráð 21,1 fm.
- Sérinngangur.
- Nýlegt eldhús, kvistgluggar og frárennsli.
V. 25,6 millj.

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND 
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND 
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND 
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

OPIÐ HÚS
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Við Reyknesbraut, nálagt Keflavíkurflugvelli. Samtals 870 
fm . Tilvalið húsnæði t.d sem þjónustumiðstöð fyrir bílaleigu, 
verkstæði, skrifstofur og önnur þjónusta. Smurgryfja, aðstæða 
fyrir bílaþvotta, verkstæði og fleira stórt bílaplan. Húsnæðið er 
tæplega tilbúið til innréttinga. 

Stapabraut 5

Innri-Njarðvík - Reykjanesbær

GARÐATORGI 7 
210 GARÐABÆ 
Sími : 545-0800
is www.gardatorg.is

Þóroddur S. Skaptason lögg. fasteignasali

Samtals 1606,1 fm! Efri hæð: Gistihús með samþykki fyrir 24 
gistiherbergjum, samtals 927,4 fm. Fyrsta hæð samtals 678,7 
fm. verslun og þjónusta (ýmsir möguleikar). Húsnæðið er 
tæplega tilbúið til innréttinga og fullbúið að utan. Möguleiki á 
að kaupa húsnæðið eins og það er í dag eða fullbúið. 

Upplýsingar veita:  
Sigurður lögg. fast. s. 898-3708 / sigurdur@gardatorg.is 
Linda s. 868-7048 / linda@gardatorg.is

Tjarnarbraut 24

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

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

Góð 52,9 fm. íbúð á 5. hæð við Lindargötu 57. Útsýni er til 
norðurs út á sundin og að Esjunni. Svalir til austurs. Íbúðinni 
fylgir sérgeymsla í kjallara hússins. Sameign er snyrtileg með 
rúmgóðum svölum til suðurs á hæðinni. Í húsinu er starfrækt 
félags- og tómstundastarf og hægt er að kaupa hádegis-
mat alla daga og kaffiveitingar virka daga. Íbúðin er laus til 
afhendingar fljótlega. Verð 33,5 millj.

Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 13.00 – 13.30

OPIÐ 

HÚS

Lindargata 57. Eldri borgarar
2ja herbergja íbúð

Kirkjubraut 12 , Akranes - Sími 431-4045

Bústaðurinn er um 64 fermetrar að stærð. Falleg aðkoma, hlaðnir 
veggir, limgerði, steinbeð með íslenskum jurtum og matjurtabeð 
meðfram uppgöngunni. Stór pallur er hringinn í kring um húsið.
Einstakur staður til að endurnæra sál og líkama með orku 
beint frá Snæfellsjökli. Matsölustaður á svæðinu. Tilvalið fyrir 
smábátaútgerðarmenn og útivistarfólk.  Verð kr. 15 millj

JAÐAR 13 - 
Sumarbústaður   Arnarstapa, Snæfellsbæ

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 6. JÚLÍ

FRAMTÍÐARMÖGULEIKAR Á AKRANESI:

Til sölu er rekstur Vitakaffis

Um er að ræða veitingar/sportbar með sæti fyrir 60 manns 
(leyfi fyri 100). Er í leiguhúsnæði að Stillholti 16-18, Akranesi.
Með kaupunum fylgir allur rekstrarbúnaður sem er til staðar.  
Gott eldhús í húsnæðinu. Staðsett í miðju þjónustusvæði á  
Akranesi, miklir vaxtamöguleikar fyrir rétta aðila.

Daníel Rúnar 
Elíasson lgf.

Sérbýli í Vogum eða Túnum 
óskast

Höfum kaupanda að 200-250 fm einbýlishúsi eða raðhúsi í Vogum 
eða Túnum í Reykjavík.

 

Sérbýli í Fossvogi óskast
Höfum kaupanda að 250-400 fm einbýlishúsi eða raðhúsi í 

Fossvogi.
 

Sérbýli í Vesturbænum óskast
Höfum kaupanda að 250-400 fm einbýlishúsi í Vesturbænum.

 

Sérbýli á Seltjarnarnesi óskast
Höfum kaupanda að 250-400 fm einbýlishúsi  

eða raðhúsi á Seltjarnarnesi.
 

Sérbýli í Skerjafirði óskast
Höfum kaupanda að 250-400 fm einbýlishúsi í Skerjafirði.

 

2ja- 3ja herb. íbúð óskast
Höfum kaupanda að 2ja-3ja herb. íbúð í miðbæ,  

vesturbæ eða hlíðum.
Æskileg stærð 55-75 fm.

 

Nánari upplýsingar veitir:
Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali,  

s: 861 8514, sverrir@eignamidlun.is

Sala fasteigna frá

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

Sala fasteigna frá

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

Sérbýli í Fossvogi óskast
Höfum kaupanda að 250-400 fm einbýlishúsi  

eða raðhúsi í Fossvogi.

Sérbýli í Vesturbænum óskast
Höfum kaupanda að 250-400 fm einbýlishúsi í Vesturbænum.

Sérbýli á Seltjarnarnesi óskast
Höfum kaupanda að 250-400 fm einbýlishúsi  

eða raðhúsi á Seltjarnarnesi.

Sérbýli í Skerjafirði óskast
Höfum kaupanda að 250-400 fm einbýlishúsi í Skerjafirði.

2ja- 3ja herb. íbúð óskast
Höfum kaupanda að 2ja-3ja herb. íbúð í miðbæ,  

vesturbæ eða hlíðum.
Æskileg stærð 55-75 fm.

Nánari upplýsingar veitir:
Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali,  

s: 861 8514, sverrir@eignamidlun.is

Sala fasteigna frá

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

Sala fasteigna frá

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

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Ólafur Finnbogason
löggiltur fasteignasali

sími: 822 2307
olafur@miklaborg.is 49,9 millj.Verð:

Rúmgóð og vel skipulögð  
122 fm 5 herbergja

Nýlegt eldhús og endurnýja bað

Þrjú rúmgóð svefnherbergi

Stórar stofur

Framnesvegur 65 

OPIÐ HÚS 
sunnudaginn 4.des. kl: 13:00-13:45

Garðatorg 2b - íb 406
210 GARÐABÆR

Ný og glæsileg íbúð með einstöku útsýni. 
Rúmgóðar svalir. Sérsmíðaðar innréttingar og 
skápar frá Trésmiðju GKS. Bílastæði í 
bílakjallara. Afhending des 2016.

STÆRÐ: 138 fm FJÖLBÝLI       HERB: 3

  74.900.000 BÓKIÐ SKOÐUN

Heyrumst

Hannes Steindórsson 
Löggiltur fasteignasali 
Sölustjóri

  699 5008  
  hannes@fastlind.is



„Frábærlega skrifuð bók. Satt að segja trufl-
ar það svefn hvað hún kemur á óvart …“
– össur skarphéðinsson

„Þetta er stórmerkileg saga og uppgötvun sem 
Davíð Logi gerir þar sætir tíðindum.“
– skarphéðinn guðmundsson, dagskrárstjóri rúv

„Dramatísk saga, hrífandi, fróðleg og 
spennandi.“
– illugi jökulsson

D E T T I F O S S I  S Ö K K T


