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Ert þú öflugur

Starfsmaður?

 Capacent — leiðir til árangurs

SFR er stéttarfélag í 
almannaþjónustu og er 
félagssvæði þess allt landið. 
Félagsmenn eru um 6000 og 
er SFR stærsta félagið innan 
BSRB. Helstu verkefni SFR eru 
að bæta kjör félagsmanna og 
verja réttindi þeirra. Á skrifstofu 
SFR starfa 6 konur og 4 
karlmenn. 
 
Frekari upplýsingar um félagið 
er að finna á www.sfr.is.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/4343 

Menntunar- og hæfniskröfur
Stúdentspróf eða sambærileg menntun.
Reynsla af störfum í launadeild/um.
Reynsla af túlkun kjarasamninga.
Góð íslensku- og enskukunnátta, sem og hæfni til að tjá sig 
í ræðu og riti.
Góð almenn tölvukunnátta (Windows-forritin) og geta til að 
hagnýta sér upplýsingatækni.
Reynsla af upplýsingakerfum, s.s. launakerfum, DK, One-
systems, ofl. 
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Umsóknarfrestur

19. janúar 

Helstu verkefni
Móttaka á þjónustusviði félagsins.
Leiðbeiningar og leiðsögn til félagsmanna vegna erinda 
þeirra.
Vinnur með starfsmenntunarsjóði félagsins að verkefnum 
hans.
Móttaka og afgreiðsla starfsmenntunar- og 
starfsþróunarstyrkja, o.fl.
Þjónusta vegna almennra fyrirspurna félagsmanna. 

Erum að leita að öflugum starfsmanni til starfa á þjónustusviði félagsins. Æskilegt er að viðkomandi sé vel að sér í 
kjarasamningum og réttindamálum launþega og geti gefið félagsmönnum leiðsögn varðandi starfskjör og réttindi.  

Framkvæmdastjóri

Capacent — leiðir til árangurs

Molta er lítið en framsækið 
fyrirtæki í Eyjafjarðarsveit með 
fjóra starfsmenn. 
Fyrirtækið er staðsett á 
Þveráreyrum í Eyjafjarðarsveit, 
rétt sunnan Akureyrar. 
Fyrirtækið er leiðandi 
í úrvinnslu og nýtingu 
á lífrænum úrgangi. 
Einkahlutafélagið Molta ehf 
var stofnað í mars 2007.  Að 
félaginu standa öll sveitarfélög 
í Eyjafirði sem eigendur 
Flokkunar ehf., allir stærstu 
matvælaframleiðendur 
á Eyjafjarðarsvæðinu og 
fleiri aðilar. Framleiðsluferli 
fyrirtækisins er vottað og 
starfar fyrirtækið eftir vottuðu 
leyfi Matvælastofnunar.
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Umsóknarfrestur 

23. janúar 

Starfssvið
Stjórnun og rekstur.
Samningagerð.
Umsjón með áætlanagerð.
Leiða þróun og nýsköpun.
Samskipti og samstarf við hagsmunaaðila.
Markaðs og kynningarstarf m.a til fjölmiðla, fyrirtækja og 
almennings.
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Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/4353 

Menntunar- og hæfniskröfur
Menntun sem nýtist í starfi, menntun í verk- eða tæknifræði 
kostur.
Reynsla af sambærilegum störfum kostur.
Reynsla af rekstri og stjórnun.
Reynsla af samningagerð kostur.
Frumkvæði og skapandi hugsun.
Mjög góð hæfni í mannlegum samskiptum.
Góð íslensku og enskukunnátta í ræðu og riti.

Molta óskar eftir öflugum leiðtoga í starf framkvæmdastjóra. 

Sérfræðingur á fjármálasvið

Capacent — leiðir til árangurs

Bílaumboðið Askja er 
þjónustufyrirtæki sem 
sérhæfir sig í sölu og þjónustu 
á Mercedes-Benz og Kia. 
Markmið Öskju er að vera 
í fararbroddi hvað varðar 
alla þjónustu og leggur 
fyrirtækið metnað sinn í að 
veita starfsfólki þann stuðning 
sem þörf er á til að ná settum 
markmiðum. Hjá Öskju starfa 
í dag um 120 manns við mjög 
fjölbreytt og krefjandi verkefni. 
Gildi Öskju eru metnaður, 
fagmennska, heiðarleiki og 
gleði.
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Umsóknarfrestur 

16. janúar 

Starfssvið
Greiningarvinna tengd fjármálaupplýsingum.
Samantekt gagna og framsetning upplýsinga.
Uppgjör og afstemmingar.
Önnur tilfallandi verkefni í samráði við fjármálstjóra.
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Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/4355 

Menntunar- og hæfniskröfur
Viðskiptafræðipróf, kostur á sviði fjármála eða reikningshalds.
Reynsla af greiningarvinnu og góð greiningarhæfni.
Reynsla af reikningshaldi.
Lipurð í mannlegum samskiptum og jákvætt viðmót.
Frumkvæði og faglegur metnaður til að sýna árangur.
Góð tölvukunnátta s.s. reynsla af notkun töflureikna og 
framsetningu á tölulegum gögnum.

Askja leitar að dugmiklum og jákvæðum einstaklingi til starfa í sjö manna teymi á fjármálasviði fyrirtækisins. Um er að ræða 
fjölbreytt og krefjandi starf við greiningar og framsetningu fjárhagsupplýsinga. Næsti yfirmaður er fjármálastjóri. 
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Eignastýring

Capacent — leiðir til árangurs

Gildi–lífeyrissjóður er 
þriðji stærsti lífeyrissjóður 
landsins með um 21 þúsund 
lífeyrisþega, 46 þúsund  
greiðandi sjóðfélaga og yfir 
200 þúsund einstaklingar 
eiga réttindi hjá sjóðnum. 
Eignir sjóðsins nema um 450 
milljörðum króna. Sjóðurinn 
rekur bæði samtryggingardeild 
og séreignardeild. Hjá sjóðnum 
starfa 32 starfsmenn. 
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Umsóknarfrestur 

15. janúar 

Starfssvið
Greining markaða og fjárfestingarkosta.
Arðsemis- og áhættumat.
Uppbygging og utanumhald verðbréfasafna.
Fjárfestingar og eftirfylgni þeirra.
Upplýsinga- og skýrslugjöf.
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Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/4342 

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf í viðskiptafræði, hagfræði eða sambærileg 
menntun.
Reynsla af störfum á fjármálamarkaði.
Próf í verðbréfaviðskiptum er kostur.
Reynsla af gerð verðmatslíkana er kostur.
Frumkvæði, nákvæmni og sjálfstæð vinnubrögð.
Hæfni í mannlegum samskiptum og hæfni til að vinna í teymi.
Góð íslensku og enskukunnátta í ræðu og riti.

Gildi-lífeyrissjóður óskar eftir að ráða sérfræðing í eignastýringu. Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi með reynslu á 
fjármálamarkaði.

Forstjóri

 Capacent — leiðir til árangurs

Hlutverk Hörpu  er að vera 
vettvangur fyrir tónlistar- og 
menningarlíf sem og hvers 
konar ráðstefnur, fundi og 
samkomur, innlendar og 
erlendar. Hlutverk hússins 
er jafnframt að vera miðstöð 
menningarlífs fyrir alla 
landsmenn og áfangastaður 
innlendra og erlendra 
ferðamanna. Félagið er 
hlutafélag í eigu ríkis (54%) 
og Reykjavíkurborgar (46%) 
og er starfsemin grundvölluð 
á eigendastefnu þessara 
aðila. Markmið félagsins er 
að efla íslenskt tónlistar- og 
menningarlíf, styrkja stöðu 
Íslands á sviði ráðstefnuhalds 
og ferðaþjónustu og stuðla að 
öflugu mannlífi í miðborginni. 
 
Harpa hefur hlotið fjölda 
viðurkenninga m.a. hin virtu 
Mies van der Rohe verðlaun 
árið 2013.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/4354 

Hæfniskröfur
Farsæl reynsla af rekstri í flóknu starfsumhverfi og 
stefnumiðaðri stjórnun.
Framúrskarandi leiðtogahæfileikar og geta til að skapa 
örvandi starfsumhverfi og jákvæðan starfsanda.
Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
Góð tengsl og reynsla af menningartengdri starfsemi.
Reynsla af alþjóðlegum ráðstefnumarkaði og ferðaþjónustu 
er kostur.
Góð tengsl við atvinnulíf.
Góðir samskiptahæfileikar og hæfi til að koma fram fyrir 
hönd hússins innanlands og utan.
Tjáning í ræðu og riti á íslensku og ensku. Gott vald á einu 
Norðurlandamáli er kostur.
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Umsóknarfrestur

23. janúar 

Ábyrgðarsvið forstjóra
Daglegur rekstur og stjórnun.
Talsmaður hússins innanlands sem utan.
Þátttaka í stefnumótun, innleiðing stefnu og 
markmiðasetning.
Fjármál og skilvirkur rekstur.
Starfsmannahald, jákvæður starfsandi og samhæfing á 
starfsemi hússins.
Áframhaldandi þróun starfseminnar.

Harpa auglýsir starf forstjóra laust til umsóknar. Leitað er að farsælum, ábyrgðarfullum og hugmyndaríkum einstaklingi til 
að leiða starfsemi Hörpu.  
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál og ekki verður birtur nafnalisti umsækjenda.

Nánari upplýsingar veita Bylgja Björk Pálsdóttir (bylgja@
intellecta.is) og Ari Eyberg (ari@intellecta.is) í síma 511 
1225.
Umsókn ásamt ferilskrá og kynningarbréfi óskast fyllt út á 
www.intellecta.is fyrir 22. janúar 2017.
Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem 
trúnaðarmál. 

Tæknimaður í jarðvinnuframkvæmdum

Menntunar- og hæfniskröfur

•	Tæknifræðimenntun,	nýútskrifaðir	koma	vel	til	greina	
•	Reynsla	af	mælingum
•	Reynsla/kunnátta	í	AutoCAD
•	Sjálfstæð	og	nákvæm	vinnubrögð
•	Þjónustulund	og	hæfni	í	mannlegum	samskiptum

Fyrirtæki	í	jarðvinnuframkvæmdum	óskar	eftir	tæknifræðingi	til	starfa	við	útsetningar,	
mælingar	og	magnútreikninga	ásamt	úrlausn	tæknilegra	verkefna.	Gott	framtíðarstarf	í	
boði.

www.intellecta.is
Síðumúla 5 - 108 Reykjavík
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Ert þú

Matreiðslumaður með 
meistarapróf?

vinna.is

Sæktu um starfið á

https://vinna-is/storf/
matreidslumadur-med-
meistararettindi/ 

Hæfniskröfur
Meistarapróf í matreiðslu er skilyrði.
Þjónustulund, góðir samskiptahæfileikar og 
hæfni til að vinna undir álagi.
Hugmyndaauðgi, metnaður og sjálfstæði í 
starfi.
Skipulögð og öguð vinnubrögð. 

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

16. janúar

 

Krydd og Kavíar leitar að matreiðslumanni 
með meistarapróf til starfa.  
Um er að ræða fullt starf þar sem eingöngu 
er unnið á dagvöktum frá 06:00 - 14:00 
virka daga. 

Krydd & Kavíar var stofnað í apríl 2000 
og hefur frá byrjun þjónustað mötuneyti 
fyrirtækja.  
Hjá Krydd & Kavíar starfa um 30 manns 
daglega, frábært fólk sem leggur sig fram við 
að gera matinn aðlaðandi á hverjum degi.

Helstu verkefni:
•	Gerð	rekstraráætlunar

•	 Yfirumsjón	með	rekstri	og	innkaupum	
	 ráðuneytisins

•	Gerð	og	eftirfylgni	þjónustusamninga

•	 Umsjón	með	fjárhagshluta	landamærasjóðs

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

•	 Framhaldsmenntun	eða	að	minnsta	kosti	5	ára	
reynsla	sem	nýtist	í	starfi	t.d.	á	sviði	viðskipta,	
hagfræði	eða	verkefnisstjórnunar

•	Góð	þekking	og	reynsla	á	sviði	rekstrar
•	 Reynsla	af	greiningarvinnu	er	æskileg

•	 Þekking	á	regluverki	ESB	er	kostur
•	Góð	kunnátta	í	excel	bæði	til	öflunar	og	
	 úrvinnslu	upplýsinga
•	 Þekking	á	Oracle	æskileg
•	Góð	íslenskukunnátta	og	hæfni	í	framsetningu	
upplýsinga

•	Góð	enskukunnátta	í	ræðu	og	riti	
•	 Þjónustulund,	jákvæðni	og	góð	hæfni	í	mann-
legum	samskiptum	ásamt	drifkrafti,	metnaði	og	
skipulagshæfileikum	

Um	fullt	starf	er	að	ræða.	Laun	greiðast	samkvæmt	
kjarasamningi	Félags	háskólamenntaðra	starfsmanna	
stjórnarráðsins	og	fjármálaráðherra.

Umsókn	skal	fylgja	starfsferilskrá	og	kynningarbréf,	
þar	sem	gerð	er	grein	fyrir	ástæðu	umsóknar	og	
hæfni	viðkomandi	til	að	gegna	starfinu.	Karlar	jafnt	
sem	konur	eru	hvött	til	að	sækja	um	auglýst	starf.	

Umsóknarfrestur er til 23. janúar 2017. 

Nánari upplýsingar veitir Pétur U. Fenger, skrif-
stofustjóri skrifstofu yfirstjórnar, í síma 545 9000.

Umsóknum	skal	skila	rafrænt	á	vefsíðu	ráðuneytisins:		
www.innanrikisraduneyti.is/raduneyti/storf/. 

Öllum	umsóknum	verður	svarað	þegar	ákvörðun	um	
ráðningu	liggur	fyrir.	Ef	ekki	eru	tök	á	að	sækja	um	rafrænt	
má	senda	umsókn	til	ráðuneytisins	að	Sölvhólsgötu	7,	101	
Reykjavík.	Athygli	er	vakin	á	því	að	umsóknir	munu	gilda	í	
6	mánuði	frá	því	að	umsóknarfrestur	rennur	út.

Staða rekstrarstjóra á skrifstofu 
yfirstjórnar í innanríkisráðuneytinu

Innanríkisráðuneytið
Sölvhólsgötu	7
101	Reykjavík
Sími	545	9000

Starfið	felst	annars	vegar	í	að	vinna	rekstraráætlun	fyrir	innanríkisráðuneytið	í	samráði	við	
stjórnendur,	hafa	umsjón	með	innri	rekstri	ráðuneytisins,	innkaupum	og	þjónustusamningum	
við	þá	sjóði	og	stofnanir	sem	ráðuneytið	þjónustar.	Hins	vegar	er	um	að	ræða	umsjón	með	
fjárhagshluta	landamærasjóðs	Evrópu	er	snýr	að	Íslandi.	Töluvert	er	um	fundarsókn	erlendis	í	
tengslum	við	landamærasjóðinn.	

Grunnskólar
»    Frístundaleiðbeinandi - Áslandsskóli
»    Frístundaleiðbeinandi - Lækjarskóli
»    Sérkennari - Hraunvallaskóli
»    Stuðningsfulltrúi - Frístundaklúbburinn Kletturinn
»    Umsjónarkennari á yngsta stigi - Lækjarskóli
»    Þroskaþjálfi - Hraunvallaskóli

Leikskólar
»    Leikskólakennarar - Stekkjarás
»    Leikskólakennari - Bjarkalundur
»    Leikskólakennari - Hlíðarberg
»    Leikskólakennari - Hlíðarendi
»    Leikskólakennari - Hraunvallaskóli
»    Leikskólakennari - Hvammur
»    Matráður - Tjarnarás
»    Sérkennari - Hvammur
»    Sérkennslustjóri - Tjarnarás

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

Nánar á hafnar�ordur.is

585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

hafnarfjordur.is

FYRIR RÉTTA EINSTAKLINGA
LAUS STÖRF

Borgartún 27 - 105 Reykjavík - Sími 520 4040
www.inkasso.is - inkasso@inkasso.is

VIÐSKIPTASTJÓRI 

Hæfniskröfur:
•   Reynsla af sölu og innheimtuþjónustu
•   Framúrskarandi samskiptahæfileikar
•   Góð almenn tölvukunnátta
•   Nákvæm og vönduð vinnubrögð
•   Metnaður, frumkvæði og geta til að  
     vinna sjálfstætt

Við hjá Inkasso leitum að drífandi og metnaðar-
fullum einstaklingi í starf viðskiptastjóra.  
Um er að ræða framtíðarstarf hjá spennandi  
og öflugu fyrirtæki.

Starfssvið: 
Starfið felst m.a. í sölu, kynningum og 
viðskiptastjórnun fyrirtækja, stofnana og 
einstaklinga.

Umsóknarfrestur er til 19. janúar 2016.

Umsóknir skulu berast á netfangið: 
umsokn@inkasso.is

Inkasso er framsækið og leiðandi kröfustjórnunar-
fyrirtæki sem veitir starfsmönnum sínum góða 
starfsaðstöðu og afburða upplýsingakerfi.
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VIRK Starfsendurhæfingarsjóður í samvinnu við aðildarfélög BSRB leitar að ráðgjafa í 100% stöðu með starfsstöð í 
Reykjavík. Um er að ræða mjög krefjandi og fjölbreytt starf og einstakt tækifæri til þátttöku í þróun og þjónustu á
sviði starfsendurhæfingar á vinnumarkaði.

 Helstu verkefni
 • Ráðgjöf, stuðningur og hvatning við einstaklinga með skerta starfsgetu
 • Upplýsingaöflun, skráning og mat samkvæmt gildandi verkferlum
 • Umsjón og eftirfylgd með einstaklingsbundnum áætlunum sem gerðar eru í samvinnu við þverfagleg teymi VIRK
 • Vinnur í nánu samstarfi við sérfræðinga VIRK, fagaðila í starfsendurhæfingu og vinnustaði
·     • Samskipti við stéttarfélög og atvinnurekendur

 Menntunar- og hæfnikröfur
 • Háskólamenntun á sviði heilbrigðis- eða félagsvísinda, s.s. á sviði félagsráðgjafar, hjúkrunar,
  iðjuþjálfunar, sálfræði eða sjúkraþjálfunar
 • Víðtæk reynsla og þekking á sviði einstaklingsráðgjafar og/eða starfsendurhæfingar
 • Framúrskarandi samskiptahæfni, jákvætt viðmót og þjónustulund
 • Sveigjanleiki og sjálfstæði í vinnubrögðum
 • Skipulagshæfni og kostnaðarvitund
 • Góð þekking á vinnumarkaði
 • Gott vald á íslensku og ensku, bæði í ræðu og riti

Ráðgjafar VIRK starfa hjá stéttarfélögum samkvæmt samningi við VIRK. 
Að VIRK standa öll helstu samtök launamanna og atvinnurekanda á 
vinnumarkaði. Hlutverk VIRK er að efla starfsgetu einstaklinga í kjölfar 
veikinda eða slysa með árangursríkri starfsendurhæfingarþjónustu. 

VIRK hefur í samstarfi við fagaðila, fyrirtæki og stofnanir skilað sam-
félagslegum ávinningi með aukinni þátttöku einstaklinga á vinnumarkaði
og er leiðandi í rannsóknum og þróun á sviði starfsendurhæfingar. 

Nánari upplýsingar um BSRB og aðildarfélög
er að finna á bsrb.is og um VIRK á virk.is.

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is.
Upplýsingar veitir Geirlaug Jóhannsdóttir, geirlaug@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 22. janúar 2017.

Umsókn þarf að fylgja starfsferilskrá og einnar blaðsíðu kynningarbréf þar 
sem á kerfisbundinn hátt er gerð grein fyrir því hvernig viðkomandi uppfyllir 
hæfniskröfur starfsins. 

RÁÐGJAFI Á SVIÐI STARFSENDURHÆFINGAR

Ráðgjafi á sviði starfsendurhæfingar
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VIRK Starfsendurhæfingarsjóður í samvinnu við Verkalýðsfélag Vestfirðinga leitar að ráðgjafa í tímabundna stöðu til 
eins árs með starfsstöð á Ísafirði. Um er að ræða mjög krefjandi og fjölbreytt starf og einstakt tækifæri til þátttöku í 
þróun og þjónustu á sviði starfsendurhæfingar á vinnumarkaði.

 Helstu verkefni
	 •	 Ráðgjöf,	stuðningur	og	hvatning	við	einstaklinga	með	skerta	starfsgetu
	 •	 Upplýsingaöflun,	skráning	og	mat	samkvæmt	gildandi	verkferlum
	 •	 Umsjón	og	eftirfylgd	með	einstaklingsbundnum	áætlunum	sem	gerðar	eru	í	samvinnu	við	þverfagleg	teymi	VIRK
	 •	 Vinnur	í	nánu	samstarfi	við	sérfræðinga	VIRK,	fagaðila	í	starfsendurhæfingu	og	vinnustaði
·							•	 Samskipti	við	stéttarfélög	og	atvinnurekendur

 Menntunar- og hæfnikröfur
	 •	 Háskólamenntun	á	sviði	heilbrigðis-	eða	félagsvísinda,	s.s.	á	sviði	félagsráðgjafar,	hjúkrunar,
	 	 iðjuþjálfunar,	sálfræði	eða	sjúkraþjálfunar
	 •	 Víðtæk	reynsla	og	þekking	á	sviði	einstaklingsráðgjafar	og/eða	starfsendurhæfingar
	 •	 Framúrskarandi	samskiptahæfni,	jákvætt	viðmót	og	þjónustulund
	 •	 Sveigjanleiki	og	sjálfstæði	í	vinnubrögðum
	 •	 Skipulagshæfni	og	kostnaðarvitund
	 •	 Góð	þekking	á	vinnumarkaði
	 •	 Gott	vald	á	íslensku	og	ensku,	bæði	í	ræðu	og	riti

Hlutverk	VIRK	er	að	efla	starfsgetu	einstaklinga	í	kjölfar	veikinda	eða	slysa	
með	árangursríkri	þjónustu	á	sviði	starfsendurhæfingar.	Ráðgjafar	VIRK	starfa	
hjá	stéttarfélögum	samkvæmt	samningi	við	VIRK.	Gildi	VIRK	eru	fagmennska,	
virðing	og	metnaður.

Nánari	upplýsingar	er	að	finna	á	virk.is
Umsóknarfrestur er til og með 22. janúar 2016.

Umsækjendur	eru	vinsamlegast	beðnir	að	senda	ítarlega	ferilskrá	á
netfangið audur@virk.is.

Nánari	upplýsingar	veita	Auður	Þórhallsdóttir	hjá	VIRK	og
Finnbogi	Sveinbjörnsson	hjá	VERK	VEST

RÁÐGJAFI Á SVIÐI STARFSENDURHÆFINGAR

Ráðgjafi á sviði starfsendurhæfingar

Slökkvilið höfuðborgar svæðisins (SHS) 
vill ráða starfsfólk til að sinna slökkvi
starfi og/eða sjúkraflutningum. Bæði er 
um framtíðar   störf að ræða og sumarstörf 
fyrir sumarið 2017. Framtíðar starfs  menn 
munu fá nauðsynlega menntun og 
þjálfun til að geta sinnt bæði slökkvistarfi 
og sjúkra flutningum hjá SHS en sumar 
starfs  menn þurfa að hafa starfs réttindi 
sem sjúkra flutninga menn. Allir starfs
menn verða að vera reiðubúnir að vinna 
vaktavinnu.

Við erum að leita að einstaklingum sem 
vilja láta gott af sér leiða og hafa áhuga 
á að tilheyra öflugu liði sem hefur það 
hlutverk að sinna útkallsþjónustu á höfuð
borgar  svæðinu. Við viljum gjarnan sjá 
fleiri konur í liðinu og æskilegt er að um
sækjendur séu ekki eldri en 28 ára vegna 
kröfu um eðlilega endurnýjun í liðinu. 

Kynningarfundur verður haldinn fyrir 
um sækjendur í slökkvi stöðinni í Hafnar
firði þann 6. janúar kl. 17:00 og hlaupa
próf (æfingapróf) fara fram í Kapla krika 
17. desember og 7., 14. og 21. janúar. 
Nánari upplýsingar um hæfniskröfur og 
umsóknarferlið í heild sinni má finna á 
heimasíðu SHS.

SLÖKKVILIÐIÐ LEITAR 
AÐ LIÐSAUKA

VILTU TAKA ÞÁTT?VILTU TAKA ÞÁTT?

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins 
Skógarhlíð 14 / S: 528-3000 

www.shs.is
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www.talentradning.is

Ertu að leita að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

Umsækjendur, skráið ykkur á 

talent@talentradning.is/bryndis@talentradning.is - Sími: 552-1600

Helstu verkefni 

 » Virk þátttaka í greiningu 
við skipta ferla og um bótum á 
þeim með áherslu á upp lifun 
viðskiptavina.

 » Fjölbreytt umbóta- og rekstrar-
verk efni þvert á deildir og svið 
bank ans, þ.m.t. grein ing og 
um bætur á bak vinnslu ferlum 
með áherslu á að minnka sóun 
og auka skilvirkni.

Hæfnis- og menntunarkröfur 

 » Framúrskarandi hæfni í 
mannlegum samskiptum.

 » Sterk greiningarhæfni og 
gagnrýnið hugarfar.

 » Færni í faglegri framsetningu 
ferla, gagna og niðurstaðna 
fyrir ólíka hagsmunahópa.

 » Frumkvæði, sjálfstæð vinnu-
brögð og fagmennska í starfi.

 » Reynsla af hönnun og keyrslu  
á vinnustofum og virkjun hópa 
í umbótastarfi.

 » Reynsla af straumlínu-
stjórnun, ferlaskráningu og 
ferla greiningum.

 » Þekking og reynsla af bestun 
og hermun.

 » Verkfræði, tölvunarfræði  
eða önnur háskólamenntun 
sem nýtist í starfi.

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

Umsókn merkt Sérfræðingar í þróun ferla fyllist út á vef bankans, landsbankinn.is. 
Umsóknarfrestur er til og með 19. janúar nk.

Landsbankinn leitar að reyndum einstaklingum til starfa  
í Ferlaþróun sem er hluti af sviði Reksturs og upplýsingatækni.  

Eitt meginhlutverk Ferlaþróunar er að styðja við stöðugar umbætur  
í rekstri Landsbankans og auka þannig skilvirkni. Lögð er áhersla  

á hagnýtingu straumlínustjórnunar með það markmið að  
einfalda vinnuferla og koma á sjálfvirkni þar sem við á.

Sérfræðingar í þróun ferla
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Embassy 
driver

The Embassy of Japan seeks capable, responsible and 
flexible driver (1 person).

Basic conditions for application are below:
• Good skills in car-driving and administration works
• Good command of language (Icelandic and English)
 and computer
• Start of work from 1 Feb 2017 and contract renewal  
 every 2 years

CV should be sent to the following address until  
13 January 2017.

*CV should be written in English.

Laugavegur 182, 105 Reykjavik
Tel: 510-8600

e-mail: japan@rk.mofa.go.jp

Vaktstjóri - þjónar
Þjónar þú með glæsibrag ?

Gallery Restaurant leitar að veitingastjóra til þess að 
stjórna veitingasalnum á Hótel Holti.

Starfið felst í að hafa yfirumsjón með öllum bókunum, 
starfsfólki í veitingasal, skipulagning vakta og auðvitað að 

skapa ógleymanlegar minningar fyrir gesti okkar.
Nauðsynlegt er að viðkomandi sé skipulagður og með ríka 
þjónustulund. Umsóknir með mynd og ferilskrá sendist á  

umsokn@holt.is

Gallery Restaurant – Hótel Holt. 
www.holt.is

Reykjanesbær óskar eftir að ráða sálfræðing  
í fullt starf á fræðslusvið bæjarsins. Sálfræðing- 
ur starfar í þverfaglegu samstarfi við kennslu- 
ráðgjafa, talmeinafræðinga, starfsfólk skóla, 
velferðarþjónustu og aðra sérfræðinga. Faglegt 
starfsumhverfi, þar sem lögð er áhersla á vönduð 
vinnubrögð, klínískar leiðbeiningar og að hags-
munir nemenda séu hafðir að leiðarljósi.

Starfssvið sálfræðings:
• Sálfræðilegar athuganir á börnum í leik- og 
grunnskólum.
• Fræðsla til barna og fjölskyldna þeirra.
• Ráðgjöf við starfsfólk í skólum.
• Vinnur í þverfaglegu teymi skólaþjónustu.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Sálfræðimenntun og réttindi til að starfa sem 
sálfræðingur.
• Reynsla á sviði skólasálfræði og félags-
þjónustu er æskileg.
• Sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Lipurð í mannlegum samskiptum.

Umsóknarfrestur er til og með 23. janúar 
2017. 
Nánari upplýsingar um starfið veitir Einar Trausti 
Einarsson yfirsálfræðingur,  einar.t.einarsson@ 
reykjanesbaer.is og Gyða M. Arnmundsdóttir 
deildarstjóri skólaþjónustu, gyda.m.arnmunds- 
dottir@reykjanesbaer.is. Sækja skal um starfið 
á vef Reykjanesbæjar, www.reykjanesbaer.is/ 
stjornkerfi/laus-storf.

SÁLFRÆÐINGUR ÓSKAST

Umsóknir óskast fylltar út á www.mila.is undir 

starfsumsókn. Umsóknarfrestur er til og með 

22. janúar nk. Fyllsta trúnaðar verður gætt við 

meðferð og úrvinnslu umsókna.

Míla er heildsölufyrirtæki á fjarskiptamarkaði. Kjarnastarfsemi 

Mílu felst í að byggja upp og reka fjarskiptainnviði á landsvísu. 

Míla er lífæð samskipta. 

Gildi Mílu eru: Áreiðanleiki, framsækni og traust.

Míla ehf.

Suðurlandsbraut 30

Sími 585 6000

www.mila.is

VERTU Í FREMSTU 
RÖÐ Í FJARSKIPTUM

Mikilvægir eiginleikar

• Framúrskarandi þjónustulund og samskiptahæfni
• Óþrjótandi áhugi á fjarskiptum og tækninýjungum
• Áhugi, eldmóður og frumkvæði
• Fagleg og sjálfstæð vinnubrögð
• Menntun í raf- eða rafeindavirkjun kostur

Helstu verkefni

• Tengja heimili viðskiptavina við ljósleiðara Mílu
• Uppsetningar á endabúnaði og viðgerðir hjá viðskiptavinum
• Tæknileg aðstoð
• Ráðgjöf og sala til viðskiptavina
• Önnur tilfallandi verkefni

Vettvangsþjónusta Mílu leitar að öflugum starfsmanni  
í krefjandi og skemmtilegt þjónustustarf
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Hæfniskröfur
• Viðurkenndur bókari og/eða hagnýt   

reynsla af bókhaldsstörfum
• Haldgóð þekking á fjárhagsbókhaldi
• Góð færni í Excel, almenn tölvufærni og 

enskukunnátta

Eiginleikar
• Frumkvæði, nákvæmni og sjálfstæð vinnubrögð   
• Hæfni í mannlegum samskiptum og geta til að 

starfa í hóp

> Bókari óskast til starfa

Umsóknarfrestur er til og með 15. janúar nk. 

Tekið er á móti umsóknum á vef Samskipa www.samskip.is og eru umsækjendur beðnir um að skila þar inn ítarlegri ferilskrá 
ásamt greinargóðu kynningarbréfi sem tilgreinir á skilmerkilegan hátt hvernig umsækjandi uppfyllir kröfur um menntun, reynslu, 
hæfni og eiginleika.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ingólfur R. Ingólfsson, forstöðumaður hagdeildar Samskipa 
ingolfur.runar.ingolfsson@samskip.com

Samskip óska eftir að ráða bókara til starfa  í hagdeild. Starfið felur í sér færslu bókhalds, 
reikningagerð, afstemmingar og önnur störf er snúa að bókhaldi og uppgjörsvinnu. 

Samskip eru alþjóðlegt flutningafyrirtæki sem býður flutningalausnir og tengda þjónustu á landi, sjó og í lofti með 
hagkvæmni að leiðarljósi. Starfsfólk Samskipa býður viðskiptavinum faglega ráðgjöf og heildarlausnir á sviði flutninga- og 
flutningatengdrar þjónustu. Við höfum á að skipa fjölbreyttum hópi starfsfólks sem vinnur ávallt með frumkvæði, samheldni 
og þekkingu að leiðarljósi. Við leggjum áherslu á markvissa fræðslu og þjálfun starfsfólks. Öryggis- og heilbrigðismál 
starfsfólks eru okkur mikilvæg og bjóðum við upp á fyrirmyndar vinnuaðstöðu.

Síðumúla 5  •  108 Reykjavík  •  511 1225  •  intellecta.is

RÁÐNINGAR
RÁÐGJÖF

RANNSÓKNIR



- Móttaka
- Gestgjafar
- Þjónustu- og gæslustörf
- Ýmis störf á veitingasviði
- Störf við ræstingar og í þvottahúsi
- Störf í verslunum
- Önnur fjölbreytt störf

SUMARSTÖRF Á HEITASTA 
STAÐ LANDSINS
Við leitum að metnaðarfullum starfsmönnum með ríka þjónustulund 
í ýmiss konar spennandi störf í sumar. Við leggjum áherslu á góða 
samskipta- og samstarfshæfni og bjóðum upp á þægilegan vinnutíma 
og góðan aðbúnað.

Skemmtilegt 
félagslíf

Frábær 
starfsandi

Einstakt 
umhverfi

Góður
matur

Góð
fríðindi

Rútuferðir til 
og frá vinnu

Þjálfun og 
fræðsla

2-2-3 vaktavinna 
eða dagvinna

MEÐAL STARFA Í BOÐI

bluelagoon.is/atvinna

Kynntu þér sumarstörfin

og sæktu um
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Bæjarbakarí í Hafnarfirði 
óskar eftir bakar í fullt starf, góður 
vinnutími og góð kjör fyrir réttan 
mann.

Umsóknir sendar á bakari@bakari.is 

Nánari upplýsingar í síma 5550480.

Meiraprófsbílstjóri óskast 
Aðföng leitar að meiraprófsbílstjóra í framtíðarstarf 

við útkeyrslu á vörum í verslanir.
 

Viðkomandi þarf að hafa próf á vörubifreið með eftirvagn.
Unnið er til skiptis á dag og kvöldvöktum, með góðu vaktarfríi á milli. 

Sækja skal um starfið á www.adfong.is 
- óskað er eftir að ferilskrá fylgi umsókn.

Operation Control Center 

Air Atlanta Icelandic is looking for qualified people

Job description

The operation control center (OCC) is a communications- 
and control center between all departments and 
outstations. They prepare, control and supervise the 
ongoing flight operation in accordance with procedures. 

The operation control center operates 24/7

Qualification requirements

•  Experience in an airline Operations Environment is a plus

•  Dispatch, Pilot or ATC license preferred

•  Skills to delegate and work under intensive time pressure

•  Must be fluent in written and spoken English 

•  Excellent computer skills

• Completed secondary school or similar

Hlíðasmári 3  |  201 Kópavogur  |  Sími: 458 4000  |  airatlanta.com

About Air Atlanta Icelandic

Air Atlanta Icelandic is one of the largest ACMI service provider in the world. We offer tailor-made 
solutions to other carriers, both in the passenger and cargo industry. The current fleet consist of 
sixteen wide-body aircraft of two types; Boeing 747-400 and Airbus A340-300.
We have a worldwide operation but the Company´s headquarters is located in the municipality of 
Kopavogur, Iceland.

Application deadline is January 16th, 2017 For further information and application, please visit: www.airatlanta.com
All applications will be answered and treated as confidential



Við bjóðum upp á rafmagnaða framtíð

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

Umsóknarfrestur er til og með 17. janúar 2017. Umsækjendur eru beðnir um að sækja um störfin á heimasíðu Landsnets, www.landsnet.is. 
Við hvetjum konur jafnt sem karla til þess að sækja um. Umsóknum þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu 
umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Nánari upplýsingar veita Ásta Þorsteinsdóttir, sérfræðingur mannauðsmála og Valka Jónsdóttir, 
mannauðsstjóri, sími: 563-9300, netfang: mannaudur@landsnet.is

Um Landsnet
Við flytjum raforku á Íslandi og stýrum uppbyggingu flutningskerfisins. Við sjáum fyrir okkur rafvædda framtíð sem er í takt við samfélagið og höfum sett okkur það markmið að tryggja 
örugga afhendingu á raforku til framtíðar og að ná sátt um þær leiðir sem farnar verða. Við viljum taka tillit til þarfa samfélagsins á hverjum tíma og sýnum ábyrgð í umgengni við 
náttúruna. Við berum umhyggju hvert fyrir öðru og viljum skapa góðan vinnustað með spennandi verkefnum. Við höfum að leiðarljósi gildin okkar: samvinnu, ábyrgð og virðingu.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Meistaragráða í verkfræði, tölvunarfræði eða sambærileg menntun
• Stjórnunarreynsla, frumkvæði og leiðtogahæfileikar
• Þekking og reynsla af þróun upplýsingatækni- og fjarskiptakerfa fyrir 

mikilvæga innviði
• Þekking á raforkukerfum kostur
• Góð öryggisvitund og þekking á áhættugreiningu upplýsingaöryggis
• Starfið krefst mikilla samskiptahæfileika

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Yfirumsjón með rekstri UT kerfa, stjórnbúnaðar og fjarskiptakerfa þ.m.t. 

orkustjórnkerfis og annarra rauntímaupplýsingakerfa fyrirtækisins 
ásamt þjónustu við þau

• Ábyrgð á upplýsingaöryggi Landsnets
• Stefnumótun í upplýsingatæknimálum. Þróun verklags og 

forgangsröðun verkefna
• Ábyrgð á hugbúnaðarleyfum ásamt samningum við birgja og 

samstarfsaðila
• Mannaforráð með starfsmönnum upplýsingatækni

Forstöðumaður Upplýsingatækni
Við leitum að stjórnanda sem býr yfir frumkvæði og metnaði til að þróa upplýsingatæknikerfi Landsnets 
í takt við þá mikilvægu innviði sem fyrirtækið rekur.

Nánari upplýsingar veitir Íris Baldursdóttir, framkvæmdastjóri Kerfisstjórnunarsviðs, sími: 563-9300, netfang: iris@landsnet.is

Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun í rafiðnfræði, sveinspróf í rafvirkjun eða önnur menntun  

á rafmagnssviði sem nýtist í starfi
• Sterk öryggisvitund og fyrirmynd í öruggum viðbrögðum
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Metnaður, öguð vinnubrögð og rík ábyrgðarkennd
• Reynsla af miðlun upplýsinga í töluðu og rituðu máli og hæfileiki til 

að setja fram efni á skýran hátt

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Rekstur og viðhald á tengivirkjum (há- og lágspennubúnaði), 

háspennulínum og -strengjum
• Þátttaka í framkvæmdaverkefnum við endurnýjun og nýbyggingar 

flutningsvirkja
• Þátttaka í gerð viðbragðsáætlana og skipulags vakta 

Rafiðnaðarmaður á Akureyri
Vilt þú vinna á nýrri starfsstöð Landsnets á Akureyri? Um er að ræða fjölbreytt starf fyrir ábyrgan einstakling 
við að tryggja örugga afhendingu rafmagns á Íslandi. Starfsvettvangur teygir sig um allt land.

Nánari upplýsingar veitir Smári Jónasson, forstöðumaður netþjónustu, sími: 563-9300, netfang: smarij@landsnet.is 

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun í verk- eða tæknifræði á rafmagns- eða byggingasviði
• Haldbær reynsla og þekking á verkefnastjórnun framkvæmdaverka
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri
• Skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Hæfni í samskiptum og virðing fyrir samstarfsmönnum og umhverfi
• Gott vald á íslensku og ensku, talaðri sem ritaðri

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Verkefnastjórn nýframkvæmda og endurnýjunar á flutningsvirkjum 
• Þátttaka í verkefnateymi við hönnun og undirbúning framkvæmda 
• Gerð og eftirfylgni framkvæmda-, kostnaðar- og greiðsluáætlana
• Samskipti við hagsmunaaðila innan sem utan fyrirtækisins
• Gerð útboðsgagna og verksamninga
• Umsjón með verklegri framkvæmd, rekstri og uppgjöri verksamninga 

Verkefnastjóri
Við leitum að metnaðarfullum verkefnastjóra til að stýra framkvæmdaverkum á vegum fyrirtækisins. Um er að 
ræða áhugavert starf í öflugum hópi verkefnastjóra.

Nánari upplýsingar veitir Unnur Helga Kristjánsdóttir, yfirmaður verkefnastjórnunar framkvæmda, sími: 563-9300, netfang: unnur@landsnet.is
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Bílstjórar óskast
Pósturinn í Reykjavík óskar eftir 
meiraprófsbílstjórum í fullt starf. Óskað 
er eftir einstaklingum með ríka 
þjónustulund, góða hæfni í mannlegum 
samskiptum og samvinnuhæfileika.

Starfið felst í dreifingu pósts og annarra 
þjónustuvara á höfuðborgarsvæðinu. 
Stundvísi, áreiðanleiki og 
íslenskukunnátta er skilyrði.

Umsóknarfrestur er til 20. janúar 2017. 
Nánari upplýsingar veitir Jón Ólafur 
Gestsson, deildarstjóri flutningamála, í 
síma 580 1284 eða í jong@postur.is

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

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

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

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

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

         Hjúkrunarfræðingur
Samhjálp leitar að hjúkrunarfræðingi í fullt starf 
á meðferðarheimilið Hlaðgerðarkot í Mosfellsdal. 
Í Hlaðgerðarkoti er rekið meðferðarúrræði fyrir 
áfengis- og vímuefnaneytendur.  Að jafnaði 
dvelja þar um 30 vistmenn, bæði karlar og 
konur. Æskilegt er að viðkomandi getið hafið 
störf sem fyrst. 
Umsóknarfrestur er til og með 23 janúar n.k.  

Umsóknir óskast sendar á netfangið 
samhjalp@samhjalp.is Öllum umsóknum verður 
svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.
Frekari upplýsingar veitir Vörður Leví Traustason 
framkvæmdastjóri Samhjálpar í síma 561 1000.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og 

viðkomandi stéttarfélags. Starfshlutfall er 100%. Ráðið verður í starfið sem 

fyrst. Umsóknarfrestur er til og með 23. janúar n.k. Nánari upplýsingar um 

starfið veitir Eiríkur Ólafsson sviðsstjóri stjórnsýslu- og fjármálasviðs Borgar-

byggðar. Umsóknir ásamt starfsferilskrá og kynningarbréfi skulu sendar til 

eirikur@borgarbyggd.is.

Helstu verkefni

• Þróun og framkvæmd starfsmanna-   

og mannauðsstefnu

• Ráðgjöf og stuðningur við stjórnendur  

um mannauðsmál

• Aðstoð við gerð og eftirfylgni launaáætlana

• Samskipti við stéttarfélög, framkvæmd kjara- 

samninga, réttindamál og aðbúnaður

• Umsjón með sí- og endurmenntun  

á vegum sveitarfélagsins

• Skipulag og umsjón með ráðningum  

og nýliðamóttöku

• Framkvæmd kannana um starfsmannamál  

og vinna að úrbótum og eftirfylgni 

• Þróun og innleiðing á viðverustjórnunarkerfi

• Upplýsinga- og samskiptamál gagnvart 

starfsfólki og íbúum 

 

 

 

 

Mannauðsstjóri Borgarbyggðar

Borgarbyggð auglýsir laust til umsóknar nýtt starf mannauðs- 

stjóra sveitarfélagsins. Mannauðsstjóri mun hafa yfirumsjón með 

mannauðsmálum þess og vinna náið með sveitarstjóra og öðrum 

stjórnendum. Meginhlutverk mannauðsstjóra verður að þróa 

mannauðsmál sveitarfélagsins í nánu samstarfi við stofnanir 

þess og veita stjórnendum alhliða ráðgjöf á sviði mannauðsmála. 

Næsti yfirmaður verður sviðsstjóri fjármála- og stjórnsýslusviðs.

 

Hæfniskröfur

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi

• Framhaldsmenntun á sviði mannauðsmála eða tengdum greinum

• Starfsreynsla á sviði stjórnunar og mannauðsmála 

• Þekking og/eða reynsla á úrvinnslu tölfræðilegra gagna

• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum

• Rík þjónustulund 

• Þekking á sviði stjórnsýslu- og vinnuréttar

• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri
• Góð skipulagshæfni og sjálfstæði í starfi



S TA R F S S T Ö Ð :
K E F L AV Í K U R F L U G V Ö L L U R

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

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  Í  S U M A R ?

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.

Við bjóðum upp á fríar rútuferðir til og frá höfuðborgar svæðinu
fyrir starfsmenn sem þurfa á því að halda.

Arnar starfar við flugvernd
á Keflavíkurflugvelli. Hann er 

hluti af góðu ferðalagi.

U M S Ó K N A R F R E ST U R :
5.  FEBRÚAR 2017

Hjá Isavia starfar öflugur hópur fólks sem allt hefur það að markmiði að vera hluti af góðu  
ferðalagi þeirra sem fara um flugvelli félagsins og íslenska flugstjórnarsvæðið.
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Fjölbreytt sumarstörf á Keflavíkurflugvelli. Við leitum að einstaklega þjónustulunduðum, 
glaðlyndum, snyrtilegum og reyklausum einstaklingum sem hafa góða samskiptahæfileika,  
lipra og þægilega framkomu, eru sveigjanlegir og geta unnið undir álagi.  
Óskað er eftir starfs fólki bæði í hluta- og heilsdagsstörf en um er að ræða vaktavinnu.  
Umsækjendur þurfa að geta hafið störf í maí og unnið út ágúst. 

F L U G V E R N D

Helstu verkefni eru vopna- og öryggis-
leit, eftirlit í flugstöð og á flughlöðum  
á Keflavíkurflugvelli. Óskað er eftir 
starfs fólki í hluta- og heils dagsstörf .

Hæfniskröfur:
• 18 ára aldurstakmark
• Góð ensku- og íslenskukunnátta
• Rétt litaskynjun
• Lágmark tveggja ára framhalds-  
 nám eða sambærilegt
• Umsækjendur þurfa að sækja  
 undirbúningsnámskeið og standast  
 próf í lok námskeiðs

F A R Þ E G A Þ J Ó N U S T A

Helstu verkefni eru þjónusta við 
farþega, umsjón og eftirlit með 
þjónustuborðum. Eftirlit með búnaði 
sem farþegar nota, flæðisstýring 
farþega og önnur tilfallandi verkefni 
sem snúa að aðstoð við farþega.

Hæfniskröfur:
• 18 ára aldurstakmark
• Sjálfstæð vinnubrögð og lipurð  
 í samskiptum
• Góð ensku- og íslenskukunnátta,  
 þriðja tungumál er kostur

F A R Þ E G A A K S T U R

Helsta verkefni er rútuakstur farþega  
á flughlaði Keflavíkurflugvallar.

Hæfniskröfur:
• Próf á hópferðabifreiðar er skilyrði
• Fullnaðarskírteini fyrir B réttinda 
 flokk í ökuskírteini

B Í L A S T Æ Ð A Þ J Ó N U S T A 

Helstu verkefni eru umsjón með  
farangurskerrum í og við flugstöðina. 
Almenn þjónusta og aðstoð við  
við skiptavini á bílastæðum  
flug stöðvarinnar.

Hæfniskröfur:
• 18 ára aldurstakmark
• Góð ensku- og íslenskukunnátta
• Sjálfstæð vinnubrögð



Sjávargrillið leitar eftir metnaðarfullum einstaklingum 
á samning í matreiðslu.

Frekari upplýsingar er að finna í síma 866 5001  
eða gustav@sjavargrillid.is

 
Sjávargrillið • Skólavörðustíg 14 •101 rvk

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

Snyrtivöruheildssala  leitar eftir samviskusömu  
og áreiðanlegu starfsfólki.

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

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

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

Umsóknir óskast sendar á sgunnbj@simnet.is

Við óskum eftir að ráða  
iðnaðar- eða rekstrarverkfræðing  
á rekstrarsvið ÁTVR

Gildi ÁTVR eru LIPURÐ – ÞEKKING – ÁBYRGÐ.  Ráðningar í stöður hjá fyrirtækinu taka mið af þessum gildum.

Helstu verkefni og ábyrgð
•	 Árangursmælikvarðar, skorkort og skýrslugerð

•	 Samþætting vörustjórnunar innan fyrirtækisins

•	 Tengsl helstu upplýsingakerfa

•	 Verkefni tengd viðskiptagreind

•	 Almenn verkefnastjórnun

Hæfniskröfur
•	 Háskólapróf í iðnaðar- eða rekstrarverkfræði

•	 Góð þekking á vörustjórnun

•	 Góð þekking á Excel

•	 Þekking á MS-SQL æskileg

•	 Þekking á Sharepoint æskileg

•	 Sjálfstæði í vinnubrögðum

•	 Frumkvæði og jákvæðni í samskiptum

Umsóknarfrestur er til og með 23. janúar nk.

Nánari upplýsingar veitir: Guðrún Símonardóttir, starf@vinbudin.is, 560 7700

Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu Vínbúðanna, vinbudin.is

ÁTVR rekur 50 Vínbúðir um allt land. Höfuðstöðvar fyrirtækisins eru að Stuðlahálsi 2. 
Stefna ÁTVR er að vera eitt af fremstu þjónustufyrirtækjum landsins og fyrirmynd á 
sviði samfélagsábyrgðar. Fyrirtækið vill að vinnustaðurinn sé öruggur, heilsueflandi  
og skemmtilegur þar sem samskipti einkennast af lipurð, þekkingu og ábyrgð.

Við leitum að öflugum einstaklingi sem getur unnið sjálfstætt 
og leitt verkefni á árangursríkan hátt.

Atvinna óskast
Sjúkraliði með framhaldsnám í öldrunarhjúkrun óskar eftir 

atvinnu. Ýmislegt kemur til greina.

Áhugasamir sendi tölvupóst á ip@talnet.is   
og ég sendi þér ferilskrá.

Góð meðmæli.
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VINNUTÍMI ER EFTIR SAMKOMULAGI 
EN ER Í SAMRÆMI VIÐ OPNUNARTÍMA 
VERSLUNARINNAR.
Mán - Mið: 10 - 19
Fim: 10 - 21
Fös: 10 - 20
Lau - Sun: 10 - 18

SPORTS DIRECT LEITAR AÐ 
STARFSFÓLKI Í FULLT STARF.

SÆKIÐ UM Á SPORTSDIRECT.RADA.IS 

HÆFNISKRÖFUR: 
-Þjónustulund 
-stundvísi 
-skipulagni 
-samskiptahæfni
-Reynsla í þjónustustörfum 
 mikill kostur

Kröftugum einstaklingum sem vilja vinna sig upp í starfi sem og ábyrgð.
Sanngjörn laun og veglegir sölubónusar í boði fyrir öflugt fólk .

Frekari upplýsingar veitir Margrét Theodórsdóttir,mannauðsstjóri 
(margret.theodorsdottir@sportsdirect.com) í síma: 571-3010

GÆÐA- OG  
UMHVERFISSTJÓRI

Mjólkursamsalan er í eigu kúabænda 

um land allt. Hlutverk félagsins er 

að taka við mjólk frá kúabændum 

og framleiða afurðir í takt við þarfir 

markaðarins. Félagið heldur úti öflugu 

söfnunar- og dreifikerfi sem tryggir 

landsmönnum aðgang að ferskum 

mjólkurvörum.

 

Hjá Mjólkursamsölunni starfa um  

450 starfsmenn á fimm starfsstöðvum 

á landinu þ.e. Reykjavik, Búðardal, 

Akureyri, Egilsstöðum og Selfossi. 

Mjólkursamsalan leggur áherslu á 

fjölbreytta samsetningu starfsfólks 

hvort sem um er að ræða þjóðerni, 

kynferði, menntun, reynslu og aldur. 

Við ráðningar veljum við hæfustu 

einstaklingana í starfið með gildin 

okkar metnað, samvinnu, jákvæðni  

og ábyrgð að leiðarljósi.

 

Frekari upplýsingar má finna á ms.is

Starfs- og ábyrgðarsvið

• Ábyrgð og umsjón með stjórnkerfum gæðamála 
(BRC/ISO), umhverfismála og öryggis- og 
vinnuverndarmála

• Þátttaka í mótun stefnu í gæða-, umhverfis-, 
öryggis- og vinnuverndarmálum

• Umsjón með fræðslumálum er varða málaflokkana

• Útgáfa, viðhald og dreifing gæða-, öryggis- og 
umhverfishandbóka

• Eftirfylgni með framkvæmd, úrvinnsla ábendinga 
og upplýsinga

• Umsjón með innri úttektum stjórnkerfa

• Árangursmælingar

• Samvinna við stjórnendur og sérfræðinga sem 
vinna að framkvæmd gæða-, umhverfis-, öryggis-, 
og vinnuverndarmála innan MS

• Samskipti við hagsmuna- og lögaðila

• Önnur tengd verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun á sviði tækni- eða verkfræði  

eða skyldra greina

• Starfsreynsla á sviði gæða-, umhverfis-  
og öryggismála

• Reynsla af innleiðingu á stjórnunarstöðlum  
(BRC/ISO) fyrir ofangreinda málaflokka skilyrði

• Reynsla af breytingastjórnun er æskileg

• Mjög góð færni í mannlegum samskiptum  
og framkomu

• Góð skipulagshæfni og öguð vinnubrögð

• Sjálfstæði og frumkvæði í starfi 

• Mjög góð kunnátta í íslensku og ensku  
í ræðu og riti

Mjólkursamsalan ehf. (MS) óskar eftir að ráða til starfa gæða- og umhverfisstjóra. 
Um nýtt starf er að ræða og heyrir staðan undir forstjóra MS. Gæða- og 
umhverfisstjóri tekur þátt í almennri stefnumótun og hefur umsjón með gæða-, 
umhverfis- og öryggismálum fyrirtæksins.

Nánari upplýsingar

Umsóknarfrestur er til og með 25. janúar 2017. Með umsókninni þarf 
að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf. Farið verður með allar 
fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál. Nánari upplýsingar veitir  
Inga Guðrún Birgisdóttir mannauðsstjóri í síma 854 6005.
 
Til að sækja um starfið þarf að fara inn á http://mjolkursamsalan.rada.is

EGILSSTAÐIR
AKUREYRI

BÚÐARDALUR

REYKJAVÍK

www.ms.is
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VERKEFNASTJÓRI – Sérfræðingur í rekstri rannsókna- og þróunarverkefna í jarðhita 
 
GEORG - Rannsóknaklasi í jarðhita leitar að öflugum verkefnisstjóra til að taka þátt í auknum umsvifum 
klasans í tengslum við alþjóðleg rannsókna- og þróunarverkefni 
 

Starfssvið 
 Rekstur og umsjón alþjóðlegra rannsókna- og 

þróunarverkefna á sviði jarðhita 
 Samskipti og stuðningur við þátttakendur 

klasasamstarfsins 
 Markaðsmál, kynningar og viðburðir 
 Skipulagning og umsjón með fundum og tengslavinnu 
 Þátttaka í stefnumótunarvinnu í jarðhitarannsóknum 

og þróun 
 Fjölbreytileg teymis- og verkefnavinna með 

starfsmönnum GEORG 

Menntunar- og hæfniskröfur 
 Háskólapróf sem nýtist í starfi 
 Góð þekking og reynsla af verkefnastjórnun er mikill 

kostur 
 Þekking og reynsla úr orkugeiranum er kostur 
 Góð enskukunnátta í ræðu og riti og almenn 

tölvufærni skilyrði 
 Mikil hæfni í mannlegum samskiptum 
 Þekking og reynsla af markaðsmálum er kostur 
 Frumkvæði, sjálfstæði og lausnamiðuð hugsun 

 

Umsóknum um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og 
rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. 
 
Umsóknafrestur er til og með 23. janúar 2017 
 
Nánari upplýsingar um starfið veitir Hjalti Páll Ingólfsson, rekstrarstjóri GEORG, í síma 618-3541 og tölvupósti 
hpi@georg.cluster.is.  Umsækjendur eru beðnir að sækja um starfið á heimasíðu GEORG, http://georg.cluster.is/job  
 

GEORG er alþjóðlegur rannsóknaklasi sem að standa 22 innlendir og erlendir aðilar; háskólar, 
vísindastofnanir og fyrirtæki á sviðið jarðvísinda og jarðhitanýtingar.  Markmið rannsóknaklasans er að 
leiða saman aðila á jarðhitasviðinu og mynda sterkt afl til skjótra framfara í jarðhitarannsóknum, 
verkfræði, og hönnun.  Framtíðarsýn klasans er að vera leiðandi afl í alþjóðlegum jarðhitarannsóknum 
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BL ehf. / Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík / 525 8000 / www.bl.is

Við leitum að þjónustufulltrúa í verkstæðismóttöku.
Viðkomandi þarf að vera mjög fær í mannlegum
samskiptum og með mikla þjónustulund.    

Við leitum að starfsmanni í þjónustuver. Viðkomandi 
þarf að vera mjög fær í mannlegum samskiptum 
og með mikla þjónustulund. Starfið felst í símsvörun 
þar sem veittar eru upplýsingar til viðskiptavina, 
stofnun verkbeiðna og sölu varahluta. 

Hæfniskröfur:  
• Mikill áhugi á bílum
• Tölvufærni
• Bílpróf
• Sjálfstæð, skipulögð og fagleg 
 vinnubrögð eru nauðsynleg

Hæfniskröfur:  
• Þekking og áhugi á bílum
• Mjög góð tölvufærni
• Stundvísi
• Sjálfstæð, skipulögð og fagleg 
 vinnubrögð eru nauðsynleg

BL leitast við að ráða starfsmenn sem 
hafa metnað til þess að skara fram úr og 
veita framúrskarandi og faglega þjónustu 
í samvinnu við samheldinn og sterkan 
starfsmannahóp.

Öflug námskeiðs- og fræðsluáætlun 
viðheldur kunnáttu og eflir þekkingu 
starfsmanna á nýjustu tækni vörumerkjanna. 
Starfsmenn fá vottaðar staðfestingar eða 
gráður, skv. stöðlum vörumerkjanna.

Hjá BL er mjög virkt starfsmannafélag 
og einstök fyrirtækjamenning sem við 
erum afar stolt af.

Sótt er um störfin á heimasíðu 
BL, www.bl.is/atvinna

Nánari upplýsingar veitir Anna Lára 
Guðfinnsdóttir, starfsmannastjóri,
á netfanginu anna@bl.is
Umsóknarfrestur er til 15. janúar nk.

ÞJÓNUSTUFULLTRÚI
Í VERKSTÆÐISMÓTTÖKU

ÞJÓNUSTUFULLTRÚI
Í ÞJÓNUSTUVER

SPENNANDI ATVINNUTÆKIFÆRI HJÁ EINU STÆRSTA BÍLAUMBOÐI LANDSINS

VIÐ BÆTUM Í HÓPINN
kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Leikskólakennari í leikskólann Arnarsmára

· Leikskólakennari í leikskólann Marbakka

Grunnskólar

· Forfallakennari í Hörðuvallaskóla

· Sérkennari í afleysingar í Hörðuvallaskóla

· Forfallakennari í Lindaskóla

· Skólaliði í ræstingar og gangavörslu í   
 Snælandsskóla

· Skólaliðar í dægradvöl í Snælandsskóla

Velferðasvið

· Félagsráðgjafi í barnavernd

· Verkstjóri í Örva starfsþjálfun

· Stuðningsfulltrúi á áfangaheimili

· Starfsmenn á heimili fyrir fatlaða

· Þroskaþjálfi í íbúðakjarna fyrir fatlaða

Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt á 
heimasíðu Kópavogsbæjar, www.kopavogur.is, 
þar sem jafnframt má finna fleiri störf og nánari 
upplýsingar.
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Atvinna óskast
Sjúkraliði með framhaldsnám í öldrunarhjúkrun óskar eftir 

atvinnu. Ýmislegt kemur til greina.

Áhugasamir sendi tölvupóst á ip@talnet.is   
og ég sendi þér ferilskrá.

Góð meðmæli.

MÖRK
HJÚKRUNARHEIMILI

Hjúkrunardeildarstjóri  
óskast til starfa

Mörk, hjúkrunarheimili óskar eftir að ráða hjúkrunardeildar-
stjóra á 31 manna deild. Við leitum að jákvæðum einstaklingi   
sem hefur góða stjórnunar- og samskiptahæfileika.

Í Mörk er unnið metnaðarfullt starf þar sem heimilismenn og 
starfsfólk vinna saman að því að skapa öruggt og heimilislegt 
umhverfi og rík áhersla er lögð á sjálfsákvörðunarrétt heimilis-
manna og þátttöku þeirra. EDEN hugmyndafræðin er höfð að 
leiðarljósi í starfinu http://www.edeniceland.org

Nánari upplýsingar um starfið og launakjör veita  
Ragnhildur Hjartardóttir ragnhildur.hjartardottir@morkin.is 
og Sigríður Sigurðardóttir sigridur.sigurdardottir@morkin.is.  
Símanúmer í Mörk er 5601700

Skólaþjónusta Rangárvalla- og 
Vestur-Skaftafellssýslu auglýsir 

laust starf talmeinafræðings.
Starf talmeinafræðings við Skólaþjónustu Rangárvalla- og 
Vestur-Skaftafellssýslu á Hvolsvelli er laust til umsóknar. 

Helstu verkefni:
• Greiningar á tal- og málvanda og mat á málþroska.
• Mál- og talþjálfun.
• Ráðgjöf við foreldra og starfsfólk skólanna.

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Fullgilt nám í talmeinafræðum frá viðurkenndum háskóla.
• Sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Góð hæfni og lipurð í samskiptum við börn og fullorðna.
• Jákvæðni, sveigjanleiki og frumkvæði í starfi.

Við Skólaþjónustuna starfar öflug liðsheild sérfræðinga sem 
vinnur í þverfaglegu samstarfi og samanstendur auk talmeina- 
fræðings af kennsluráðgjafa, leikskóla-ráðgjafa, náms- og  
starfsráðgjafa og sálfræðingi.

Umsóknarfrestur er til 27. janúar nk., en ráðið verður í stöðuna 
frá 1. mars 2017. Umsóknir skulu berast rafrænt á netfangið 
skolamal@skolamal.is, eða í pósti á skrifstofu Skólaþjónustunnar 
að Ormsvelli 1, 860 Hvolsvelli. Umsóknum skal fylgja yfirlit yfir nám 
og fyrri störf og ábendingar um meðmælendur. 
Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningi viðkomandi 
stéttarfélags og launanefndar sveitarfélaga.

Nánari upplýsingar veitir Edda G. Antonsdóttir forstöðumaður 
Skólaþjónustu Rang.- og Vestur-Skaft. í netfanginu  
edda@skolamal.is eða í síma 487-8107/ 862-7522.

 

Vegna aukinna umsvifa leitum við að  

ÖKULEIÐSÖGUMANNI 
DRIVER GUIDE  

Hæfniskröfur: 
Leiðsögumannapróf 
Rútupróf (D/D1) 
Íslenskukunnátta 
Enskukunnátta  
    (fleiri tungumál kostur) 
Þjónustulund og sveigjanleiki 

Í boði er: 
Fullt starf/hlutastarf 
Fjölbreytt verkefni 
- Akstur 
- Leiðsögn 
- Ökuleiðsögn 

Áhugasamir hafi samband við Ragnar Blöndal  
í s. 840-8605, ragnar@hopbilar.is  

eða sendi umsókn á atvinna@hopbilar.is 

Við fyllum
á hópinn
Skeljungur er olíufélag með starfsemi á yfir 100 stöðum 
víðsvegar um landið. Fyrirtækið selur eldsneyti og olíur 
til einstaklinga og fyrirtækja í sjávarútvegi, landbúnaði, 
landflutningum, flugi og til verktaka. 

Olíubílstjórar

Skeljungur óskar eftir að ráða olíubílstjóra 

á rekstrarsvið í Örfirisey og á Akureyri. Um er 

að ræða sumarafleysingar í Örfirisey og tvær 

afleysingastöður á Akureyri, febr.–sept. og 

maí–sept. Við leitum að dugmiklu fólki til 

að sinna afgreiðslu, dælingu og dreifingu 

eldsneytis til viðskiptavina Skeljungs. 

Skemmtilegt og fjölbreytt starf.

Hæfniskröfur:

• CE meirapróf

• ADR próf kostur en ekki nauðsyn*

• Frumkvæði og samskiptahæfileikar

• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð

*Skeljungur greiðir ADR námskeið fyrir þá 
sem ekki hafa þau réttindi

Nánari upplýsingar veita:

Pétur Gísli Jónsson (Örfirisey)

444 3059 / pjg@skeljungur.is

Jóhannes B. Guðmundsson (Akureyri) 

444 3161 / jbg@skeljungur.is

Skeljungur óskar eftir að ráða bensínafgreiðslu-

mann í fullt starf á höfuðborgarsvæðinu. 

Viðkomandi þarf að hafa mikla þjónustulund 

og hæfni í mannlegum samskiptum, vera 

glaðlyndur og stundvís.
 

Um framtíðarstarf er að ræða.

Nánari upplýsingar veitir:

Logi L. Hilmarsson 

444 3075 / llh@skeljungur.is.

Bensínafgreiðslumaður



 Rekstrarstjóri

Starfið heyrir undir framkvæmdastjóra og tekur 
á daglegum rekstri, eftirliti og stuðningi við alla 
starfsmenn á Íslandi og í Danmörku. 

Helstu verkefni:
• Umsjón með daglegum rekstri beggja  

skrifstofa.
• Framkvæmd stækkunar félagsins.
• Ræktun farsællar fyrirtækjamenningar.

Kjörið fyrir kvikan einstakling með allt á tæru sem 
þekkir hefðbundnar áskoranir hraðvaxandi sprota- 
fyrirtækja og síbreytilegt umhverfi þeirra.

 Verkefna- og gæðastjóri

Heyrir undir framkvæmdastjóra. Ber ábyrgð á 
hröðum og hnökralausum framgangi fjölbreyttra 
og krefjandi verkefna með aðkomu aðila innan 
sem utan fyrirtækisins, hérlendis og erlendis.

Helstu verkefni:
• Uppbygging og umsjón verkefnastofu.
• Skipulagning og umsjón gæðamála.
• Skipulagning, innleiðing og eftirfylgni úttekta.

Hér er tækifæri fyrir reynslumikinn aðila sem leikur 
sér að samskiptum við margbreytilegan hóp  
einstaklinga sem af ástríðu vinnur að krefjandi 
verkefnum um allan heim. 

 Viðskiptagreinandi / sérfræðingur í 
    gagnaframsetningu

Starfið felst í skilgreiningu og uppsetningu sér- 
lausna Activity Stream fyrir viðskiptavini og 
ákveðnar iðngreinar (industry verticals).

Helstu verkefni:
• Þarfagreining og hönnun mælaborða.
• Uppsetning lausna fyrir viðskiptavini og 

ákveðnar iðngreinar.
    
Við leitum að duglegum, lausnamiðuðum, 
sjálfstæðum einstaklingi sem hefur reynslu og 
áhuga á notkun gagna og gervigreindar til lausnar 
viðskiptatengdra vandamála.

 Rannsóknarstjóri

Ábyrgð á þróun og skjölun þróunarverkefna á  
sérsviði fyrirtækisins, mati á kostum samvinnu við 
aðra framsækna aðila og val heppilegustu  
tenginga verkefna, samstarfsaðila og styrkja.

Helstu verkefni:
• Samhæfnismat rannsókna og styrkja.
• Undirbúningur gagna, umsókna og fylgiskjala.
• Eftirfylgni.

Leitað er eftir einstaklingi eða fyrirtæki sem þekkir 
umhverfi snemmfjármögnunar grunnrannsókna 
sem ýmsir aðilar bjóða tæknifyrirtækjum sem tekið 
hafa forystu á sínu sviði.

 Yfirburða kerfisforritari

Starfið tilheyrir mjög reynslumiklu teymi  
fyrirtækisins og felur í sér þátttöku í þróun  
kjarnavirkni Activity Stream.

Helstu verkefni:
• Þróun rekstrargreindarlausnar Activity Stream.
• Bestun á meðferð og úrvinnslu streymandi 

viðskiptagagna. 

Viðkomandi þarf að hafa yfirgripsmikla þekkingu á 
Java (8), hafa reynslu af krefjandi þróunarumhverfi 
og þrífast á nýrri tækni.

 Aðstoðarmaður framkvæmdastjórnar 
    / Skrifstofustjóri

Hlutverkinu er ætlað að lyfta undir með 
framkvæmdastjórn fyrirtækisins auk þess að gera 
umhverfi starfsfólks gefandi, skemmtilegt og 
hvetjandi.

Helstu verkefni:
• Varsla lykilupplýsinga og skjót miðlun til 

stjórnar, framkvæmdastjórnar og starfsfólks.
• Seta og ritun funda stjórnar,  

framkvæmdastjórnar og lykilfunda  
framkvæmdastjóra.

• Tilfallandi verkefni sem nánasti samstarfs- 
maður framkvæmdastjóra.

Einstakt tækifæri til virkrar þátttöku í uppbyggingu 
alþjóðlegs sprotafyrirtækis í örum vexti fyrir  
nákvæma manneskju sem getur haldið mörgum 
boltum á lofti í einu, skilað hratt og örugglega 
verkefnum og veigrar sér ekki við að ganga í það 
sem þarf að gera. 

 DevOps forritari

Viðkomandi er hluti af þróunar- og tæknirekstrar- 
teymi og er þróunarteymum innan handar til að 
tryggja hnökralausa innleiðingu viðbóta við grunn-
kerfi, kjarnavirkni og sérlausnir. 

Helstu verkefni:
• Aðstoð við innleiðingu nýrrar virkni og  

lagfæringa.
• Tryggja rekstraröryggi.

Við erum á höttunum eftir aðila með umtalsverða 
reynslu af Java og Linux, með óbilandi áhuga á 
prófunum (unit/integration/acceptance/o.s.frv.) 
og sjálfvirkri dreifingu. 

 Sérfræðingur í rekstrargreind og 
    gagnagreiningu

Tilheyrir rekstrargreindarteymi fyrirtækisins sem 
þróar virknieiningar byggðar á gervigreind og eru 
hluti af hugbúnaðarveitu Activity Stream.

Helstu verkefni:
• Þekkingaröflun á sviði gervigreindar og  

gagnavísinda.
• Tilraunir með nýja tækninálgun til lausnar 

viðskiptatengdra áskorana.
• Skilgreining leiða til að uppgötva nýjar  

rekstrarábendingar.

Við leitum að öflugum einstaklingum með afburða 
forritunargetu í Java og Python og innsýn í gagna- 
vísindi.

 Java forritari

Starfið felst í hönnun, þróun og viðhaldi 
samþættingarkerfis Activity Stream sem þróað er í 
Java og byggir á Mulesoft Anypoint.

Helstu verkefni:
• Þarfagreining, hönnun, skjölun og útfærsla 

forritunarskila samþættingarlausnar fyrir ný 
kerfi og nýjar kerfistegundir.

•  Viðhald og þróun kjarnavirkni  
samþættingarkerfis.

•  Aðstoð og þróun á samfelldri innleiðingu og 
sjálfvirkri dreifingu samþættingarlausnar í sam-
vinnu við Devops forritara og þróunarsvið.

Viðkomandi þarf að vera lausnamiðaður, drífandi 
og sjálfstæður.

 Viðmótsforritari kjarnalausna

Starfið tilheyrir framúrskarandi teymi sem þróar og 
viðheldur kjarnalausn fyrirtækisins og felst í forritun 
á notendaviðmóti þjónustu Activity Stream.

Helstu verkefni:
• Forritun viðmóts fyrr farsíma, spjald- og 

borðtölvur.

Við leitum að viðmótsforritara sem hefur gott auga 
fyrir UX og býr yfir almennri þekking á Javascript, 
HTML og CSS. 

 Viðmótsforritari sérlausna

Viðkomandi tekur þátt í uppsetningu sérlausna 
Activity Stream fyrir viðskiptavini og ákveðnar  
iðngreinar (industry verticals).

Helstu verkefni:
• Uppsetning og sérsnið gagnaframsetningar 

lausna viðskiptavina og iðngreina.
    
Við leitum að duglegum, lausnamiðuðum og 
sjálfstæðum einstaklingi með brennandi áhuga á 
framsetningu gagna.

www.activitystream.com

Activity Stream, þróar og selur hugbúnað á sviði rekstrar- 
greindar (Operations Intelligence) sem gagnast meðalstórum 
og stórum fyrirtækjum sem vilja nýta gervigreind til að bæta 
daglegan rekstur og þjónustu.
Activity Stream er örtvaxandi fullfjármagnað nýsköpunar- 
fyrirtæki með starfsemi á Íslandi og í Danmörku. Hjá fyrirtækinu 
starfar margreyndur hópur sérfræðinga á sviði hugbúnaðar- 
gerðar, rekstrargreindar, gervigreindar, kerfisrekstrar, sölu og 
þjónustu.
Við bjóðum metnaðarfullum snillingum í krefjandi vegferð.

Nánari upplýsingar á: 
www.activitystream.com/storf

• Viðskiptavinir fyrirtækisins eru í Evrópu og Bandaríkjunum.
• Mjög góð verkefnastaða er meðal núverandi og verðandi 

viðskiptavina.
• Í boði eru samkeppnishæf laun, góð vinnuaðstaða, hvetjandi 

starfsumhverfi og góður starfsandi.
• Unnið er á hefðbundnum vinnutíma og áhersla lögð á  

jafnvægi vinnu og einkalífs.

Fyrirspurnir og umsóknir sendist á jobs@activitystream.com
Umsóknarfrestur er til 16. janúar 2017.

Gerðu gagn með gögnum
- og hafðu gaman af



 Rekstrarstjóri

Starfið heyrir undir framkvæmdastjóra og tekur 
á daglegum rekstri, eftirliti og stuðningi við alla 
starfsmenn á Íslandi og í Danmörku. 

Helstu verkefni:
• Umsjón með daglegum rekstri beggja  

skrifstofa.
• Framkvæmd stækkunar félagsins.
• Ræktun farsællar fyrirtækjamenningar.

Kjörið fyrir kvikan einstakling með allt á tæru sem 
þekkir hefðbundnar áskoranir hraðvaxandi sprota- 
fyrirtækja og síbreytilegt umhverfi þeirra.

 Verkefna- og gæðastjóri

Heyrir undir framkvæmdastjóra. Ber ábyrgð á 
hröðum og hnökralausum framgangi fjölbreyttra 
og krefjandi verkefna með aðkomu aðila innan 
sem utan fyrirtækisins, hérlendis og erlendis.

Helstu verkefni:
• Uppbygging og umsjón verkefnastofu.
• Skipulagning og umsjón gæðamála.
• Skipulagning, innleiðing og eftirfylgni úttekta.

Hér er tækifæri fyrir reynslumikinn aðila sem leikur 
sér að samskiptum við margbreytilegan hóp  
einstaklinga sem af ástríðu vinnur að krefjandi 
verkefnum um allan heim. 

 Viðskiptagreinandi / sérfræðingur í 
    gagnaframsetningu

Starfið felst í skilgreiningu og uppsetningu sér- 
lausna Activity Stream fyrir viðskiptavini og 
ákveðnar iðngreinar (industry verticals).

Helstu verkefni:
• Þarfagreining og hönnun mælaborða.
• Uppsetning lausna fyrir viðskiptavini og 

ákveðnar iðngreinar.
    
Við leitum að duglegum, lausnamiðuðum, 
sjálfstæðum einstaklingi sem hefur reynslu og 
áhuga á notkun gagna og gervigreindar til lausnar 
viðskiptatengdra vandamála.

 Rannsóknarstjóri

Ábyrgð á þróun og skjölun þróunarverkefna á  
sérsviði fyrirtækisins, mati á kostum samvinnu við 
aðra framsækna aðila og val heppilegustu  
tenginga verkefna, samstarfsaðila og styrkja.

Helstu verkefni:
• Samhæfnismat rannsókna og styrkja.
• Undirbúningur gagna, umsókna og fylgiskjala.
• Eftirfylgni.

Leitað er eftir einstaklingi eða fyrirtæki sem þekkir 
umhverfi snemmfjármögnunar grunnrannsókna 
sem ýmsir aðilar bjóða tæknifyrirtækjum sem tekið 
hafa forystu á sínu sviði.

 Yfirburða kerfisforritari

Starfið tilheyrir mjög reynslumiklu teymi  
fyrirtækisins og felur í sér þátttöku í þróun  
kjarnavirkni Activity Stream.

Helstu verkefni:
• Þróun rekstrargreindarlausnar Activity Stream.
• Bestun á meðferð og úrvinnslu streymandi 

viðskiptagagna. 

Viðkomandi þarf að hafa yfirgripsmikla þekkingu á 
Java (8), hafa reynslu af krefjandi þróunarumhverfi 
og þrífast á nýrri tækni.

 Aðstoðarmaður framkvæmdastjórnar 
    / Skrifstofustjóri

Hlutverkinu er ætlað að lyfta undir með 
framkvæmdastjórn fyrirtækisins auk þess að gera 
umhverfi starfsfólks gefandi, skemmtilegt og 
hvetjandi.

Helstu verkefni:
• Varsla lykilupplýsinga og skjót miðlun til 

stjórnar, framkvæmdastjórnar og starfsfólks.
• Seta og ritun funda stjórnar,  

framkvæmdastjórnar og lykilfunda  
framkvæmdastjóra.

• Tilfallandi verkefni sem nánasti samstarfs- 
maður framkvæmdastjóra.

Einstakt tækifæri til virkrar þátttöku í uppbyggingu 
alþjóðlegs sprotafyrirtækis í örum vexti fyrir  
nákvæma manneskju sem getur haldið mörgum 
boltum á lofti í einu, skilað hratt og örugglega 
verkefnum og veigrar sér ekki við að ganga í það 
sem þarf að gera. 

 DevOps forritari

Viðkomandi er hluti af þróunar- og tæknirekstrar- 
teymi og er þróunarteymum innan handar til að 
tryggja hnökralausa innleiðingu viðbóta við grunn-
kerfi, kjarnavirkni og sérlausnir. 

Helstu verkefni:
• Aðstoð við innleiðingu nýrrar virkni og  

lagfæringa.
• Tryggja rekstraröryggi.

Við erum á höttunum eftir aðila með umtalsverða 
reynslu af Java og Linux, með óbilandi áhuga á 
prófunum (unit/integration/acceptance/o.s.frv.) 
og sjálfvirkri dreifingu. 

 Sérfræðingur í rekstrargreind og 
    gagnagreiningu

Tilheyrir rekstrargreindarteymi fyrirtækisins sem 
þróar virknieiningar byggðar á gervigreind og eru 
hluti af hugbúnaðarveitu Activity Stream.

Helstu verkefni:
• Þekkingaröflun á sviði gervigreindar og  

gagnavísinda.
• Tilraunir með nýja tækninálgun til lausnar 

viðskiptatengdra áskorana.
• Skilgreining leiða til að uppgötva nýjar  

rekstrarábendingar.

Við leitum að öflugum einstaklingum með afburða 
forritunargetu í Java og Python og innsýn í gagna- 
vísindi.

 Java forritari

Starfið felst í hönnun, þróun og viðhaldi 
samþættingarkerfis Activity Stream sem þróað er í 
Java og byggir á Mulesoft Anypoint.

Helstu verkefni:
• Þarfagreining, hönnun, skjölun og útfærsla 

forritunarskila samþættingarlausnar fyrir ný 
kerfi og nýjar kerfistegundir.

•  Viðhald og þróun kjarnavirkni  
samþættingarkerfis.

•  Aðstoð og þróun á samfelldri innleiðingu og 
sjálfvirkri dreifingu samþættingarlausnar í sam-
vinnu við Devops forritara og þróunarsvið.

Viðkomandi þarf að vera lausnamiðaður, drífandi 
og sjálfstæður.

 Viðmótsforritari kjarnalausna

Starfið tilheyrir framúrskarandi teymi sem þróar og 
viðheldur kjarnalausn fyrirtækisins og felst í forritun 
á notendaviðmóti þjónustu Activity Stream.

Helstu verkefni:
• Forritun viðmóts fyrr farsíma, spjald- og 

borðtölvur.

Við leitum að viðmótsforritara sem hefur gott auga 
fyrir UX og býr yfir almennri þekking á Javascript, 
HTML og CSS. 

 Viðmótsforritari sérlausna

Viðkomandi tekur þátt í uppsetningu sérlausna 
Activity Stream fyrir viðskiptavini og ákveðnar  
iðngreinar (industry verticals).

Helstu verkefni:
• Uppsetning og sérsnið gagnaframsetningar 

lausna viðskiptavina og iðngreina.
    
Við leitum að duglegum, lausnamiðuðum og 
sjálfstæðum einstaklingi með brennandi áhuga á 
framsetningu gagna.

www.activitystream.com

Activity Stream, þróar og selur hugbúnað á sviði rekstrar- 
greindar (Operations Intelligence) sem gagnast meðalstórum 
og stórum fyrirtækjum sem vilja nýta gervigreind til að bæta 
daglegan rekstur og þjónustu.
Activity Stream er örtvaxandi fullfjármagnað nýsköpunar- 
fyrirtæki með starfsemi á Íslandi og í Danmörku. Hjá fyrirtækinu 
starfar margreyndur hópur sérfræðinga á sviði hugbúnaðar- 
gerðar, rekstrargreindar, gervigreindar, kerfisrekstrar, sölu og 
þjónustu.
Við bjóðum metnaðarfullum snillingum í krefjandi vegferð.

Nánari upplýsingar á: 
www.activitystream.com/storf

• Viðskiptavinir fyrirtækisins eru í Evrópu og Bandaríkjunum.
• Mjög góð verkefnastaða er meðal núverandi og verðandi 

viðskiptavina.
• Í boði eru samkeppnishæf laun, góð vinnuaðstaða, hvetjandi 

starfsumhverfi og góður starfsandi.
• Unnið er á hefðbundnum vinnutíma og áhersla lögð á  

jafnvægi vinnu og einkalífs.

Fyrirspurnir og umsóknir sendist á jobs@activitystream.com
Umsóknarfrestur er til 16. janúar 2017.

Gerðu gagn með gögnum
- og hafðu gaman af



Starfsmaður í birgðastöð
Guðmundur Arason ehf. sem er innflutningsfyrirtæki á járni 
og stáli, óskar eftir afgreiðslumanni í birgðastöð fyrirtækis-
ins að Skútuvogi 4, Reykjavík.

Starfssvið:
• Almenn lagerstörf
• Móttaka á vörum
• Samantekt pantana
• Önnur tilfallandi verkefni á lager

Hæfniskröfur:
• Lyftarapróf
• Góð íslenskukunnátta
• Sjálfstæði í vinnubrögðum og frumkvæði
• Stundvísi og almenn reglusemi
• Líkamleg hreysti þar sem um þungavörur er að ræða

Viðkomandi þarf helst að geta hafið störf sem fyrst og vera 
orðinn 20 ára

Umsóknir berist á netfangið anna@ga.is ásamt ferilskrá 
og mynd.

Hefur þú áhuga á efnum?
Efnateymi Umhverfisstofnunar leitar að tveimur 
starfs mönnum með brennandi áhuga á að 
stuðla að ábyrgri notkun og markaðssetningu 
hættu legra efna í neytendavörum og vörum 
til iðn aðarnota. Í boði eru  krefjandi störf í 
frjóu umhverfi sérfræðinga þar sem áhersla er 
lögð á þverfaglega teymisvinnu og samvinnu 
innanlands og utan

Í  störfunum felst vinna við eftirlit með efna
vörum á markaði, leyfisveitingar og inn leið ingu 
Evrópugerða. Lögð er áhersla á upp lýs inga
miðlun og samskipti við ráðuneyti, stofnanir, 
atvinnu líf og neytendur. Við leitum að jákvæðum 
og metnað ar fullum einstaklingum með fram úr
skar andi samskiptahæfni og hæfileika til að vera 
leiðandi á sínu fagsviði.

Ítarlegri upplýsingar um starfið, helstu verkefni 
og hæfniskröfur til starfsins er að finna á 
starfatorg.is og umhverfisstofnun.is/storf_i_bodi

Umsóknarfrestur er til og með  
23. janúar 2017. Umsóknir skulu sendar til 
Umhverfisstofnunar, Suðurlandsbraut 24, 
108 Reykjavík eða á netfangið ust@ust.is

FAGMENNSKA SAMVINNA FRAMSÝNI VIRÐING

Við leitum að jákvæðum og námsfúsum rafvirkjanemum sem langar til að víkka 
sjóndeildarhringinn og tengja rafvirkjanámið vinnu í hátækniumhverfi. 
 
Viltu komast á samning hjá okkur?

Á hverjum degi afhendum við viðskiptavinum okkar Ljósleiðarann á 1000 megabita hraða. 
Viltu vera með og kynnast um leið alls kyns skemmtilegum hlutum tengdum Ljósleiðaranum 
sem og nánast öllum tegundum húsarafmagns?  Þú munt einnig kynnast fjölbreyttri vinnu 
rafvirkja hjá Orkuveitusamstæðunni sem við erum hluti af. Við erum í fararbroddi í að styðja 
við snjallvæðingu landsins m.a. í samstarfi við Cisco. Við bjóðum upp á metnaðarfullt 
nemaprógramm þar sem þú færð góða þjálfun fyrir sveinspróf. 

Við tökum jafnréttið alvarlega

Við hvetjum jafnt stúlkur sem pilta til að sækja um. Til að gera það ferðu á: starf.or.is/
ljosleidarinn/ og fyllir út umsókn. Umsóknarfrestur er til og með 29. janúar 2017. 
Nánari upplýsingar veitir Bryndís Ernstsdóttir mannauðsráðgjafi í netfanginu starf@
ljosleidarinn.is. 
 
Finndu okkur á Facebook.com/Ljosleidarinn

Ljósleiðarinn er í eigu Gagnaveita Reykjavíkur. Við erum fjölbreyttur vinnustaður þar 
sem um 60 starfsmenn auk ótal verktaka vinna saman að því að veita íslenskum heimilum 
og fyrirtækjum aðgengi að hágæða þjónustu á opnu aðgangsneti Ljósleiðarans. Hjá 
okkur er fagmennska og góður starfsandi í fyrirrúmi, við leitumst við að vera í fremstu 
röð hvað varðar jafnrétti, öryggi, vinnuumhverfi og möguleika til að samræma vinnu 
og fjölskylduábyrgð.

VILTU KOMA FÓLKI 
Í SAMBAND VIÐ FRAMTÍÐINA?

——  RAFVIRKJANEMI

Bæjarbakarí í Hafnarfirði 
óskar eftir bakar í fullt starf, góður 
vinnutími og góð kjör fyrir réttan 
mann.

Umsóknir sendar á bakari@bakari.is 

Nánari upplýsingar í síma 5550480.



Nánari upplýsingar veitir:
Jensína K. Böðvarsdóttir, VP Global Strategic Planning and HR hjá Alvogen, jensina.bodvarsdottir@alvogen.com 
eða 842 2939.

Umsækjendur eru beðnir um að senda inn ítarlega starfsferliskrá og kynningarbréf á ensku þar sem gerð er 
grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Sótt er um starfið á Alvotech.is. Umsóknarfrestur er til og með 15. janúar.

Helstu verkefni:

Hæfniskröfur:

• Stefnumótun, þróun og framkvæmd mannauðsmála Alvotech

• Mótun og styrking á fyrirtækjamenningu Alvotech

• Öflug stýring innri samskipta og stjórnun breytinga í alþjóðlegu umhverfi

• Yfirumsjón með þróun og nýtingu mannauðs með framtíðarsýn fyrirtæksins að leiðarljósi 

• Áætlanagerð og eftirfylgni þeirra

• Yfirumsjón með framkvæmd og eftirfylgni frammistöðustjórnunar 

• Yfirsýn og stýring ráðninga, sem verða umtalsverðar á árinu

• Gæðamál mannauðsdeildar og uppbygging mannauðsferla 

• Viðkomandi er hluti af framkvæmdastjórn Alvotech og tekur virkan þátt í stefnumótun  
 og uppbyggingu fyrirtækisins

Framkvæmdastjóri mannauðsmála ber ábyrgð á stefnumótun, þróun og framkvæmd mannauðs- 

mála innan Alvotech. Hlutverk framkvæmdastjóra er einnig að samræma virkni mannauðsmála á 

milli eininga innan Alvotech samstæðunnar ásamt því að taka þátt í mótun fyrirtækjamenningar 

og hámarks nýtingu mannauðs innan fyrirtækisins. Framkvæmdastjóri stýrir rekstri mannauðs-

deildarinnar og situr í framkvæmdastjórn fyrirtækisins. Viðkomandi heyrir beint undir forstjóra.

Alvotech er alþjóðlegt lyfjafyrirtæki sem sérhæfir 

sig í þróun og framleiðslu líftæknilyfja. Innan nýs 

Hátækniseturs í Vatnsmýrinni starfa um 150 

vísindamenn sem vinna að þróun, framleiðslu        

og markaðssetningu lyfjanna. 

Alvotech er systurfyrirtæki lyfjafyrirtækisins 

Alvogen og starfsemi þess er á Íslandi, í Sviss   

og í Þýskalandi.

• Leiðtogahæfni og geta til að vinna með fólki er nauðsynlegur eiginleiki

• Reynsla af stýringu mannauðsmála er skilyrði

• Þekking og reynsla af innri samskiptum og farsæl innleiðing þeirra 

• Reynsla af stjórnun breytinga er skilyrði

• Yfirgripsmikil þekking á öllum sviðum mannauðsmála

• Geta til að leiða hópa og móta framtíðarsýn

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi

• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum og jákvæðri hugsun

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

FRAMKVÆMDASTJÓRI 
MANNAUÐSMÁLA

Um Alvotech

Sæmundargötu 15-19, 
101 Reykjavík  

ÞÚSUND FERMETRA
HÁTÆKNISETUR

NÝ STÖRF
Á ÁRINU

100 7
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Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem yfir 5000 manns starfa í þverfaglegum teymum og samstarfi ólíkra 
fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. 
Lykiláherslur í stefnu spítalans eru öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur.

LANDSPÍTALI ... ÞÚ SKIPTIR MÁLI!

Viltu vinna við fjölbreytta lyflæknishjúkrun og efla þig í starfi?   
Gott tækifæri gefst til að öðlast góða starfsreynslu þar sem reynir  
á hæfni að veita framúrskarandi lyflæknishjúkrun og þjálfa m.a. 
sjálfstæði, frumkvæði og yfirsýn í starfi. Unnið er á morgun-, kvöld-  
og helgarvöktum.

Á deildinni starfa tæplega 100 manns og þar dvelja skjólstæðingar  
sem eru komnir með færni- og heilsumat til dvalar á hjúkrunarheimili. 
Lögð er áhersla á jákvætt framlag sérhvers einstaklings, þátttöku  
og samvinnu í daglegum störfum.

SJÚKRALIÐI

Öldrunardeild Vífilsstöðum

Laust er til umsóknar fullt starf á meðgöngu-, fæðingar- og sængur-
legudeildum ásamt kvenlækningadeild Landspítala. Starfið felur í sér 
dagvinnu og staðarvaktir.

Starfið er til 12-24 mánaða og ætlað lækni sem hyggur á sérnám  
í kvenlækningum, en styttri ráðning kemur einnig til greina. Deildin er 
með viðurkenningu frá Evrópusamtökum kvensjúkdómalækna (EBCOG) 
og er deildarlækni tryggður leiðbeinandi úr röðum reyndra 
sérfræðilækna.

DEILDARLÆKNIR

Kvennadeildir

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

Sjúkrahúsapótek Landspítala á fjármálasviði telur um 50 lyfjafræðinga  
og lyfjatækna á fjórum starfsstöðvum, þ.e. birgðastýring og 
lyfjaskömmtun, blöndun lyfja með smitgát fyrir dag og göngudeildir, 
afgreiðsluapótek og klínískt teymi lyfjafræðinga. 

LYFJATÆKNIR

Sjúkrahúsapótek

Viltu vinna í fjölbreyttu og áhugaverðu vinnuumhverfi þar sem hæfileikar þínir fá að njóta sín? 
Landspítali vill ráða til starfa metnaðarfulla hjúkrunarfræðinga sem vilja sérhæfa sig í þjónustu við skjólstæðinga og vinna í þverfaglegum teymum.

Leitað er að hjúkrunarfræðingum á eftirfarandi einingar:

ERTU HJÚKRUNARFRÆÐINGUR? 

NÁNARI UPPLÝSINGAR  
Á HEIMASÍÐU LANDSPÍTALA;  

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

Öldrunardeild  á flæðisviði á Vífilsstöðum 
Í boði er góð starfsreynsla við lyflæknishjúkrun og þjálfun í sjálfstæði, 
frumkvæði og yfirsýn í starfi.

Bráðageðdeild 32C á geðsviði við Hringbraut
Tækifæri til sérhæfingar eru mörg og gagnreynd þekking, verkferlar 
og hugmyndarfræði um geðgjörgæslu í fyrirrúmi.

Vöknun á aðgerðasviði við Hringbraut
Í boði er vaktavinna í miðri viku, en einnig kemur til greina ráðning 
á fastar næturvaktir.

Speglun  á aðgerðasviði við Hringbraut og í Fossvogi
Dagvinna auk bakvakta að lokinni þjálfun, góð einstaklingsaðlögun 
undir leiðsögn reyndra hjúkrunarfræðinga.

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.



SUMARSTÖRF
Í FRÍHÖFNINNI

EIN VINSÆLASTA 
VERSLUN Í FLUGSTÖÐINNI

Fríhöfnin ehf. óskar eftir að ráða starfsfólk í sumarafleysingar
Um er að ræða sumarstörf á lager og í verslunum Fríhafnarinnar á Keflavíkurflugvelli. Leitað er að þjónustulunduðum, glaðlyndum, 
snyrtilegum og reyklausum einstaklingum sem hafa góða samskiptahæfileika, eiga auðvelt með að nálgast fólk, hafa lipra 
og þægilega framkomu, eru sveigjanlegir og geta unnið undir álagi. 

Umsækjendur skulu vera 20 ára eða eldri.

Við bjóðum upp á fríar rútuferðir til og frá höfuðborgarsvæðinu.

Umsækjendur þurfa að geta hafið störf um miðjan maí og starfað til ágústloka. 
Umsóknum skal skilað inn rafrænt á www.dutyfree.is/atvinna.

Umsóknarfrestur er til og með 22. janúar 2017.

www.dutyfree.is

Verslun
Starfið felst í sölu og þjónustu við viðskiptavini 
fyrirtækisins og áfyllingum í verslun.
Unnið er í vaktavinnu.

Hæfniskröfur:
• Góður sölumaður með ríka þjónustulund

• Reynsla af verslunarstörfum er kostur

• Hæfni í mannlegum samskiptum

• Gott vald á íslenskri og enskri tungu

Vöruhús
Starfið felst í almennum lagerstörfum.

Hæfniskröfur:
• Meirapróf og/eða lyftarapróf er æskilegt

• Hæfni í mannlegum samskiptum

• Góð tölvukunnátta

• Gott vald á íslenskri og enskri tungu

Fríhöfnin hefur hlotið gullmerki jafnlaunaúttektar PwC og er í hópi framúrskarandi fyrirtækja á Íslandi. Hún hefur einnig hlotið fjölda viðurkenninga síðastliðin 
ár, m.a. í starfsmenntamálum, fyrir að vera besta fríhöfn í Evrópu og fjölskylduvænt fyrirtæki. Stærstu vöruflokkarnir í verslunum félagsins eru áfengi,
tóbak, snyrtivörur og sælgæti. Fríhöfnin hefur sett sér það markmið að vera ávallt til fyrirmyndar í jafnréttismálum og leggur áherslu á góðan starfsanda.
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ARKITEKT & BYGGINGAFRÆÐINGUR
Vegna fjölbreyttra og spennandi verkefna framundan óskum við 
eftir að ráða arkitekt og byggingafræðing til starfa á starfsstöð okkar 
í Reykjavík.

Teiknistofa arkitekta er alhliða ráðgjafafyrirtæki á sviði hönnunar, 
skipulags og mannvirkja.

Umsóknir skal senda á johann@teikna.is fyrir 18. janúar 2017. Farið 
verður með umsóknir sem trúnaðarmál og öllum umsóknum svarað.

Frekari upplýsingar um teiknistofuna er að finna á www.teikna.is
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Bæjarbakarí í Hafnarfirði 
óskar eftir bakar í fullt starf, góður 
vinnutími og góð kjör fyrir réttan 
mann.

Umsóknir sendar á bakari@bakari.is 

Nánari upplýsingar í síma 5550480.

The EFTA Surveillance Authority (ESA) monitors compliance with the Agreement on the European Economic Area
(EEA Agreement) in Iceland, Liechtenstein and Norway, enabling those States to participate in the Internal
Market of the European Union.
ESA is independent of the States and safeguards the rights of individuals and undertakings under the EEA
Agreement, ensuring free movement, fair competition and control of state aid.  ESA's work helps remove barriers
to trade and open up new opportunities to over 500 million Europeans, creating jobs and growth and adding to
the international competitiveness of the States.  The Authority is led by a College, which consists of three
members appointed by the EEA EFTA States. 
The Authority is based in Brussels. It currently employs 70 staff members of 16 nationalities.  

The Internal Market Affairs Directorate of the
Authority is responsible for monitoring the EEA EFTA
States to ensure that they comply with their
obligations in the field of internal market law.  

The Authority is recruiting an Internal Market Affairs
Officer who will be assigned responsibility for
general surveillance work and case handling
regarding the implementation and application of

EEA law relating to Food Safety and the Veterinary
area.  

The post holder will provide legal support to ESA’s
veterinary inspectors in their audits on food and
feed safety, animal health and welfare of the food
chain. Tasks include examination of complaints,
legal conformity assessments, drafting of decisions,
opinions and reports. 

JOB REFERENCE 14/2016

Deadline for applications:
29 January 2017
Start date: June 2017 or earlier

Internal Market Affairs Officer
Food Safety Unit

For full details, including eligibility and selection criteria, an overview of our favourable conditions
and how to apply please visit: https://jobs.eftasurv.int

Bændahöllin ehf. leitar að rekstrar- og byggingarstjóra Bænda-
hallarinnar og húsvörðum. Viðkomandi þurfa að vera liprir og 
þægilegir í framkomu, sveigjanlegir, úrræðagóðir og metnaðarfullir. 
Viðkomandi þurfa að geta hafið störf sem fyrst.

Fasteignin er um 19.000 fermetrar að stærð. Í Bændahöllinni eru 
236 hótelherbergi á vegum Hótel Sögu. Þar er einnig stór ráð-
stefnudeild, umfangsmikill veitingarekstur, rakari, hárgreiðslustofa 
og bankaútibú. Bændahöllin ehf. er í eigu Bændasamtaka 
Ís lands. Systurfélag Bændahallarinnar ehf., Hótel Saga ehf. 
annast rekstur hótelsins.

Á næstu mánuðum og árum eru fyrirhugaðar umfangsmiklar 
breytingar og endurbætur í Bændahöllinni.

REKSTRAR- OG BYGGINGARSTJÓRI 
BÆNDAHALLARINNAR

Helstu verkefni
Skipulagning á stærri viðhalds- og endurnýjunar verkefnum í 
samstarfi við framkvæmdastjóra.
Verkstjórn og verkeftirlit með viðhalds- og 
endurnýjunarverkefnum í samstarfi við framkvæmdastjóra.
Verkáætlanagerð og gerð kostnaðaráætlana vegna viðhalds- 
og endurnýjanaverkefna.
Samskipti við verktaka og samningagerð vegna endurnýjana- 
og viðhaldsverkefna.
Byggingarstjórn í endurnýjunar- og viðhaldsverkefnum.
Umsjón með viðhaldsstjórnunarhugbúnaði fasteignarinnar.
Umsjón með reglubundnu viðhaldi fasteignarinnar og 
innviðum hennar í samstarfi við húsverði.
Samskipti og vinna fyrir leigutaka í fasteigninni vegna 
viðhalds, einkum Hótel Sögu ehf.

Hæfniskröfur
Iðnmenntun eða önnur menntun og reynsla sem nýtist í 
starfi.
Viðkomandi þarf að uppfylla skilyrði til þess að geta fengið 
starfsleyfi byggingarstjóra, sbr. 28. gr. laga nr. 10/2010, um 
mannvirki.

Vandvirkni og sjálfstæði í starfi.

Geta unnið undir álagi.

Góðir samskiptahæfileikar.

HÚSVERÐIR

Helstu verkefni
Reglubundið viðhald á fasteigninni og innviðum hennar.
Umsjón með viðhaldsstjórnunarkerfi fasteignarinnar.
Samskipti við þjónustuaðila og verktaka.
Vinna við stærri viðhalds- og endurnýjunarverkefnum í sam-
starfi við rekstrarstjóra fasteignar og framkvæmdastjóra.
Samskipti og vinna fyrir leigutaka í fasteigninni vegna 
viðhalds, einkum Hótel Sögu ehf.

Hæfniskröfur
Iðnmenntun, önnur menntun eða reynsla sem nýtist í starfi.
Vandvirkni og sjálfstæði í starfi.
Geta unnið undir álagi.
Góðir samskiptahæfileikar.

Nánari upplýsingar um störfin veitir Elías Blöndal Guðjónsson, 
framkvæmdastjóri Bændahallarinnar ehf., á netfanginu
elias@baendahollin.is.

Umsóknum ásamt ferilskrám skal skilað á skrifstofu félags-
ins á 3. hæð Bændahallarinnar við Hagatorg eða í tölvupósti 
á netfangið elias@baendahollin.is eigi síðar en föstudaginn 20. 
janúar 2017.

Bændahöllin

Ert þú markaðsmanneskja 
með ástríðu fyrir leikhúsi?
Borgarleikhúsið leitar að öflugum liðsmanni í markaðsdeild leikhússins.

MARKAÐSFULLTRÚI
Helstu verkefni
   •  Kynningarmál, samskipti við fjölmiðla og gerð fréttatilkynninga.
   •  Fyrirtækja- og hópasala.
   •  Textagerð og umsjón með heimasíðu og samfélagsmiðlum. 
   •   Verkefnastjórnun með ýmsum viðburðum er tengjast kynningarmálum.
   •  Önnur tilfallandi verkefni í samráði og samvinnu við markaðsstjóra.

Menntunar- og hæfniskröfur
   •  Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
   •  Ástríða fyrir leikhúsi.
   •  Reynsla og þekking á kynningar- og sölumálum.  
   •  Sköpunargleði, drifkraftur og gott auga fyrir hönnun.
   •  Þekking og reynsla af verkefnastjórnun.
   •  Góð íslensku- og enskukunnátta hvort sem er í ræðu eða riti. 
   •  Góð tölvukunnátta ásamt þekkingu og reynslu af 
       markaðssetningu á samfélagsmiðlum.
   •  Jákvætt viðmót og framúrskarandi samskiptahæfni. 
   •  Frumkvæði, drifkraftur, sjálfstæði og metnaður í starfi. 

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf.  
Næsti yfirmaður er markaðsstjóri Borgarleikhússins. 

Umsóknafrestur er til og með 18. janúar n.k. 
og skal umsókn send á netfangið: umsokn@borgarleikhus.is.  

Sjávargrillið leitar eftir metnaðarfullum einstaklingum 
á samning í matreiðslu.

Frekari upplýsingar er að finna í síma 866 5001  
eða gustav@sjavargrillid.is

 
Sjávargrillið • Skólavörðustíg 14 •101 rvk



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

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

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

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

Elskar þú kaffi?
Laust starf verslunarstjóra á kaffihúsi 
Kaffitárs í Þjóðminjasafni og 
Safnahúsinu við Hverfisgötu.

Verslunarstjóri
Við erum að leita að áhugasömum og lífsglöðum 
kaffiunnanda í starf verslunarstjóra á kaffihúsum okkar 
í Þjóðminjasafni og í Safnahúsinu. 

Starfssvið
Verslunarstjóri er ábyrgur fyrir öllum daglegum rekstri 
kaffihúsanna beggja og starfsmönnum þess. 

Hæfniskröfur
Við leitum að einstakling sem er sjálfstæður í 
vinnubrögðum, hugmyndaríkur, lipur í samskiptum 
og auðvitað kaffiunnandi. Sambærileg starfsreynsla 
er æskileg. Starfsemi kaffihúsanna er fjölbreytt, m.a. 
sala veitinga og kaffidrykkja, kaffipakka, gjafavöru, 
listasýningar og móttaka hópa. Líflegt og fjölbreytt 
starfsumhverfi í þessum fallegu húsum er hýsa 
menningarverðmæti okkar íslendinga.

Umsóknarfrestur er til 7. febrúar 2016. 

Vinsamlegast leggið inn umsókn og ferilskrá á 
heimasíðu Kaffitárs www.kaffitar.is - störf í boði.

Frekari upplýsingar veitir Sólrún Björk Guðmundsdóttir 
í síma 696-8804 eða á solrun@kaffitar.is

Kaffitár framleiðir og selur einungis úrvalskaffi. Við leggjum áherslu á gæði og 
ferskleika. Við erum skemmtileg, alúðleg, umhverfisvæn, litaglöð og líka röff og töff. 
Við setjum fólk í fyrirrúm og opnum hjarta okkar til að koma boðskap Kaffitárs til skila 
og tengjast viðskiptavinum okkar traustum böndum. Við kaupum beint frá býli til að 
stuðla að þvi að við fáum besta kaffi sem völ er á og að bændurnir fái sanngjarnt verð 
fyrir vöru sína.

kaffitar.is

Nánari upplýsingar um störfin og umsóknarform er að finna á marel.is/störf
Hægt er að sækja um til og með 22. janúar. 

MAREL LEITAR AÐ SNJÖLLU, SKAPANDI 
OG ÚRRÆÐAGÓÐU FÓLKI

SÉRFRÆÐINGUR Í ÚTFLUTNINGI
Ertu snillingur í að skipuleggja vöruflutninga á milli landa? Viltu komast í krefjandi og 
skemmtilegt starf? Þá viljum við fá þig til að slást í lið með öflugu teymi sérfræðinga 
í inn- og útflutningi. Þú tekur þátt í að móta starfið og verkefnin og vinnur náið með 
starfsmönnum Marel um allan heim, viðskiptavinum fyrirtækisins og flutningsaðilum.

Þú þarft að hafa frumkvæði, lausnamiðaða hugsun og eiga auðvelt með að starfa í teymi, 
ásamt reynslu af sambærilegu starfi og þekkingu á bókhaldskerfum t.d. SAP eða AX. 
Háskólamenntun eða önnur sérfræðimenntun sem nýtist í starfi er kostur.

VERKEFNASTJÓRI Í VÖRUÞRÓUN
Kanntu að stýra verkefnum? Viltu vinna að nýsköpun í fiskiðnaði? Viltu bera ábyrgð á þróun 
verkefna, stýra þeim frá hugmynd að tilbúinni vöru og vinna í nánu samstarfi  við önnur 
teymi fyrirtækisins og lykilviðskiptavini Marel? Þá erum við að leita að þér. 

Þú þarft að hafa tæknimenntun á háskólastigi eða sambærilegt nám, mjög góða 
samskiptafærni, færni og kunnáttu í verkefnastjórnun og reynslu af samskiptum við 
viðskiptavini. Reynsla af matvælaiðnaði er mikill kostur.

SÖLUMAÐUR 
Viltu slást í lið með öflugum hópi sölumanna og sérfræðinga í tækjum og vinnslukerfum 
fyrir íslenskan matvælaiðnað?  Ef þú ert rétti sölumaðurinn, þá myndir þú selja tæki, 
hugbúnað og vinnslukerfi, greina viðskiptatækifæri, þróa og viðhalda viðskiptasamböndum, 
greina þarfir viðskiptavina og taka þátt í að þróa lausnir fyrir þá.  

Þú þarft að hafa þekkingu og reynslu af sjávarútvegi og reynslu af sölustörfum. 
Háskólamenntun t.d. á sviði tækni, framleiðslustjórnunar eða sjávarútvegsfræði er kostur. 
Einnig er kostur að hafa þekkingu á öðrum sviðum matvælaiðnaðar, svo og á tækjum og 
hugbúnaði frá Marel.

SÉRFRÆÐINGUR Í HUGBÚNAÐARGERÐ
Viltu vinna við hugbúnaðargerð, hönnun og forritun á vöruþróunarsviði Marel? Ef þú ert 
rétti sérfræðingurinn, þá fengir þú krefjandi verkefni við þróun hugbúnaðar til notkunar í 
kjöt-, kjúklinga- og fiskiðnaði. Þú myndir prófa tæki og kerfi ásamt því að innleiða kerfi hjá 
viðskiptavinum og samstarfsaðilum um allan heim. Unnið er í þverfaglegum teymum og 
stuðst við Scrum og Best Practice aðferðafræði.

Þú þarft að hafa menntun á sviði verk-, tækni- eða tölvunarfræði og góða þekkingu á C, C++, 
Bash og Linux. Þekking á HTML, CSS, JavaScript, jQuery og Angular er kostur.

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.
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Leikskólakennarar og fólk með 
aðra menntun óskast til starfa 
í leikskólum Reykjavíkurborgar

 www.reykjavik.is

Við leitum eftir skapandi og áhugasömu fólki með margvíslega menntun, reynslu og þekkingu sem hefur áhuga 

á að vinna með ungum börnum. Leikskólalífið er fjölbreytt, skemmtilegt og krefjandi og enginn dagur er eins en 

á hverjum degi getum við sameinast um að gera heiminn betri fyrir ung börn

Í leikskólum borgarinnar leika og læra börn á aldrinum 1 – 6 ára. Leikskólinn er fyrsta skólastigið og þar er 

dýrmætur grunnur lagður að þekkingu og þroska barna. Námssvið leikskólans eru læsi og samskipti, heilbrigði 

og vellíðan, sjálfbærni og vísindi, sköpun og menning. 

BREYTA 
HEIMINUM?
VILTU 

Sæktu um á www.rvk.is/storf 

Í BOÐI ERU
STÖRF Í ÖLLUM
 HVERFUM 

STÖRF HJÁ 
GARÐABÆ
Álftanesskóli
 • Þroskaþjálfi
 
Hofsstaðaskóli
 • Umsjónarkennari
 
Kirkjuból
 • Leikskólasérkennari eða 
  þroskaþjálfi
 • Leikskólakennari
 
Lundaból
 • Matráður
 
Fjölskyldusvið
 • Félagsleg liðveisla – 
  hlutastarf fyrir 18 ára og eldri

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

Nánari upplýsingar á www.gardabaer.is.

GARÐATORGI 7  •  SÍMI 525 8500  •  GARDABAER.IS

DEILDARSTJÓRI MÚRDEILDAR

Góð laun í boði fyrir réttan aðila. Umsóknarfrestur er til 
16. janúar 2017. Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á net-
fangið haraldur@murbudin.is

Hæfniskröfur:
  Þekking á múrefnum
  Hæfni í mannlegum samskiptum
  Rík þjónustulund
  Þarf að geta unnið undir álagi
  Sjálfstæð vinnubrögð
  Þekking á byggingarvörum

Múrbúðin óskar eftir að ráða í starf deildarstjóra 
múrdeildar. Helstu verkefni eru ráðgjöf, þjónusta 
og sala á múrefnum til einstaklinga og fagaðila.

Múrbúðin óskar eftir að ráða í starf deildarstjóra 
múrdeildar.

Vinningsnúmer í  
happdrætti Áss  

styrktarfélags 2016

1. vinningur: 
Opel Astra Enjoy 1.4L árgerð 2017 frá Bílabúð Benna  
að andvirði kr 3.490.000. kom á miða númer 10254

2.-9. vinningur: 
Heimilistæki frá Ormsson að andvirði  kr. 200.000.
hver vinningur kom á miða: 
397,  8936,  8998, 10668, 10958, 11007, 12502, 19714

Félagið óskar landsmönnum gleðilegs árs 
og þakkar veittan stuðning.

Viltu vaxa með okkur?

Systurfyrirtækin Skaginn hf., Þorgeir & Ellert hf. á Akranesi og 3X Technology ehf. á Ísafirði 
framleiða og selja sérsniðnar hátæknilausnir fyrir matvælaiðnað á alþjóðamarkaði og er 
viðskiptavini þeirra að finna víðsvegar um heiminn. Tæknistig fyrirtækjanna er hátt en þar 
vinna samtals um 170 manns í þremur starfsstöðvum sem eru um 10.000m2 að stærð. Félögin 
hafa vaxið umtalsvert síðustu misseri en frumkvöðla- og nýsköpunarandinn hefur viðhaldist 
allt frá fyrsta degi. Áhersla er enn sem fyrr lögð á að bjóða gæðavörur og ryðja braut nýrrar 
tækni sem færir viðskiptavinum og umhverfinu verulegan ávinning. 

Skaginn 3X óskar eftir forritara á tæknideild
• Þarf að hafa menntun á rafmagnssviði

• Reynsla af forritun PLC véla nauðsynleg

• Góð kunnátta í lestri rafmagnsteikninga nauðsynleg

• Reynsla af rafhönnun æskileg

• Sjálfstæði í vinnubrögðum ásamt lipurð í teymisvinnu mikill kostur

• Starfið krefst mikils metnaðar og agaðra vinnubragða

• Gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti nauðsynlegt

Nánari upplýsingar gefur Gísli G. Pétursson tæknistjóri rafmagnsdeildar í síma 867 6382. 

Umsóknir skulu berast á netfangið gisli@skaginn3x.com fyrir 18. janúar. 

skaginn3x.is



Tollstjóri leitar að kröftugum og skapandi matreiðslumanni til að annast rekstur mötuneytis embættisins. 
Viðkomandi fær tækifæri til að taka þátt í uppbyggingu frá grunni, m.a. með því að velja búnað og tæki, 
ásamt því að móta mötuneytið í takt við heilsustefnu embættisins. Lögð er áhersla á góðan aðbúnað og 
�ölskylduvænan vinnutíma. 

Umsóknarfrestur er til 23. nóvember nk. Æskilegt er að viðkomandi geti ha�ð störf sem fyrst. 
Sótt er um star�ð rafrænt á www.tollur.is/storf

Metnaðarfullur 
ástríðukokkur 

Hæfniskröfur:

Helstu verkefni og ábyrgð:

Um er að ræða �ölbreytt verkefni sem hæfa jafnt körlum sem 
konum. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum opinberra 
starfsmanna. Um starfskjör, réttindi og skyldur gilda að öðru 
leyti lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996.

Nánari upplýsingar um star�ð veitir Unnur Ýr Kristjánsdóttir, 
forstöðumaður mannauðssviðs, í síma 560-0300.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu 
liggur fyrir. Athygli er vakin á að umsóknir gilda í 6 mánuði frá 
því að umsóknarfrestur rennur út.

■ Uppbygging og rekstur mötuneytis.

■ Umsjón með gerð matseðla, innkaupum og vinnuskipulagi annarra starfsmanna í eldhúsi. 

■ Matseld og framreiðsla í hádegi.

■ Umsjón með veitingum á ýmsum starfsmannatengdum viðburðum.

■ Menntun á sviði matreiðslu.
■ Reynsla af stjórnun eldhúsa/mötuneyta æskileg.
■ Áhugi á fjölbreyttri og hollri matargerð.
■ Góð framkoma og rík þjónustulund.
■ Sjálfstæði, hugmyndaauðgi og skipulögð vinnubrögð.
■ Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum.

Fulltrúi 
Staða fulltrúa hjá Tollstjóra er laus til umsóknar

Hjá Tollstjóra starfar hópur hæfileikaríks starfsfólks 
sem hefur það að markmiði að veita góða og skilvirka 
þjónustu og standa vörð um hagsmuni almennings og 
atvinnulífs. Lögð er áhersla á símenntun starfsmanna, 
heilsueflingu og góðan aðbúnað.

Starf fulltrúa felur m.a. í sér: 
• Afgreiðslu og þjónustu við viðskiptavini.
• Upplýsingagjöf og úrlausn mála í tengslum við 
   innheimtu skatta og gjalda.
• Fjölbreytta gjaldkeravinnslu.
• Símsvörun í þjónustuveri og á skiptiborði.
• Afgreiðslu aðsendra erinda.
• Skráningu og afstemmningar í tekjubókhaldskerfi
   ríkissjóðs.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Stúdentspróf eða samsvarandi menntun.
• Staðgóð almenn tölvukunnátta.
• Gott vald á íslensku. 
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Kurteisi og þjónustulund.
• Nákvæmni, traust vinnubrögð og stundvísi. 
• Hreint sakavottorð.

Um er að ræða fjölbreytt verkefni sem hæfa jafnt körlum 
sem konum. Launakjör eru samkvæmt kjarasamning-
um opinberra starfsmanna. Um starfskjör, réttindi og 
skyldur gilda að öðru leyti lög um réttindi og skyldur 
starfsmanna ríkisins nr. 70/1996.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Una D. Kristjáns-
dóttir, deildarstjóri afgreiðsludeildar eða Valgerður Sig-
urðardóttir, deildarstjóri þjónustuvers,  í síma 560-0300.

Umsóknarfrestur er til 23.janúar nk. 
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Sótt er um starfið rafrænt á www.tollur.is/laus-storf.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu liggur fyrir. Athygli er vakin á að umsóknir 
gilda í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.

Tollstjóri leitar að kröftugum og skapandi matreiðslumanni til að annast rekstur mötuneytis embættisins. 
Viðkomandi fær tækifæri til að taka þátt í uppbyggingu frá grunni, m.a. með því að velja búnað og tæki, 
ásamt því að móta mötuneytið í takt við heilsustefnu embættisins. Lögð er áhersla á góðan aðbúnað og 
�ölskylduvænan vinnutíma. 

Umsóknarfrestur er til 23. nóvember nk. Æskilegt er að viðkomandi geti ha�ð störf sem fyrst. 
Sótt er um star�ð rafrænt á www.tollur.is/storf

Metnaðarfullur 
ástríðukokkur 

Hæfniskröfur:

Helstu verkefni og ábyrgð:

Um er að ræða �ölbreytt verkefni sem hæfa jafnt körlum sem 
konum. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum opinberra 
starfsmanna. Um starfskjör, réttindi og skyldur gilda að öðru 
leyti lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996.

Nánari upplýsingar um star�ð veitir Unnur Ýr Kristjánsdóttir, 
forstöðumaður mannauðssviðs, í síma 560-0300.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu 
liggur fyrir. Athygli er vakin á að umsóknir gilda í 6 mánuði frá 
því að umsóknarfrestur rennur út.

■ Uppbygging og rekstur mötuneytis.

■ Umsjón með gerð matseðla, innkaupum og vinnuskipulagi annarra starfsmanna í eldhúsi. 

■ Matseld og framreiðsla í hádegi.

■ Umsjón með veitingum á ýmsum starfsmannatengdum viðburðum.

■ Menntun á sviði matreiðslu.
■ Reynsla af stjórnun eldhúsa/mötuneyta æskileg.
■ Áhugi á fjölbreyttri og hollri matargerð.
■ Góð framkoma og rík þjónustulund.
■ Sjálfstæði, hugmyndaauðgi og skipulögð vinnubrögð.
■ Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum.

Vatnagörðum 24 - 26 • Sími 520 1100 • www.bernhard.is

Bernhard leitar að sölumanni hjá Bernhard notuðum 
bílum, Bílakjarnanum, Eirhöfða 11. Eingöngu vanur 
maður kemur til greina, sem getur hafið störf strax.

Um er að ræða 100% starf með vinnutíma frá kl. 09:00
til kl. 18:00 virka daga og annan hvern laugardag frá 
kl. 12:00 til 16:00. Lokað er á laugardögum yfir
hásumarið, frá 17. júní til 7. ágúst.

Hæfniskröfur:
• Góður sölumaður með ríka þjónustulund.
• Snyrtimennska, góð framkoma, stundvísi
 og góðir samskiptahæfileikar.
• Gilt bílpróf er að sjálfsögðu skilyrði.
• Góð tölvukunnátta.

Samheldinn hópur starfsfólks er í fyrirtækinu, góð 
vinnuaðstaða og fyrirtækið er reyklaust. Viðkomandi 
þarf að geta hafið störf sem fyrst. Farið er með allar 
umsóknir sem trúnaðarmál. Upplýsingar eru ekki gefnar 
í síma en sótt er um starfið á heimasíðu fyrirtækisins
www.bernhard.is/storf

SÖLUMAÐUR
NOTAÐRA BÍLA

Ljósleiðaradeild okkar leitar að jákvæðum, skipulögðum og samskiptaliprum félaga
í samhentan hóp sem hefur það hlutverk að tryggja ábyrgan rekstur Ljósleiðarans og
tryggja þannig að viðskiptavinir okkar haldist í öruggu hágæðasambandi.

Þú fylgir öllum þráðum eftir:
Starfið felur í sér ábyrgð á innfærslu reyndargagna og breytinga í landupplýsingakerfi 
með því að:
- Taka þátt í uppbyggingu ljósleiðarakerfa
- Styðja við hönnun ljósleiðarakerfa
- Setja fram gögn s.s. með gerð teikninga og korta
- Færa inn og lagfæra gögn í landupplýsingakerfi

Til að sækja um þarftu að hafa menntun eða reynslu sem nýtist í starfi s.s. á sviði
tækniteiknunar. Við kunnum vel að meta fagleg, markviss og öguð vinnubrögð í þessu
starfi. Starfið hentar jafnt konum sem körlum.

Við tökum á móti umsóknum á ráðningarsíðu okkar: starf.or.is/ljosleidarinn/. 
Umsóknarfrestur er til og með 16. júní 2017. Nánari upplýsingar veitir Bryndís
Ernstsdóttur mannauðsráðgjafi á netfanginu starf@ljosleidarinn.is. 

Finndu okkur á Facebook.com/Ljosleidarinn

VILTU KOMA FÓLKI Í
SAMBAND VIÐ FRAMTÍÐINA?

——  TÆKNITEIKNARI

Ljósleiðarinn er í eigu Gagnaveita Reykjavíkur. Við erum fjölbreyttur vinnustaður þar 
sem um 60 starfsmenn auk ótal verktaka vinna saman að því að veita íslenskum heimilum 
og fyrirtækjum aðgengi að hágæða þjónustu á opnu aðgangsneti Ljósleiðarans. Hjá 
okkur er fagmennska og góður starfsandi í fyrirrúmi, við leitumst við að vera í fremstu 
röð hvað varðar jafnrétti, öryggi, vinnuumhverfi og möguleika til að samræma vinnu 
og fjölskylduábyrgð.



Smiðjuvegi 11  200 Kópavogur
S 564 4680   takplan@islandia.isÓSKUM EFTIR AÐ RÁÐA STARFSMENN

Óskum eftir að ráða starfsmenn í þakdúka-lagnir.  
Helst húsasmiði eða mönnum vönum þakdúkalögnum 

en þó ekki skilyrði.

Vinsamlegast sendið umsóknir á steinunn@takplan.is

Þakdúkalagnir

CMYK:  C0   M0  Y0  K72
 

Starfsmaður í móttöku
Fjölbreytt og skemmtilegt starf á líflegum vinnustað.

Óskum eftir að ráða starfsmann í móttöku í fullt starf. 
Starfið er vaktavinna á dagvöktum virka daga 

og um helgar.

Umsækjandi þarf að hafa stúdentspróf eða sambærilega
menntun, ríka þjónustulund, góða framkomu, færni í 

samskiptum, haldgóða tölvukunnáttu, og tala og skrifa 
íslensku, hafa gott vald á ensku og helst einu öðru tung-

umáli. Starfsreynsla er kostur.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Umsækjendur sendi umsókn ásamt ferilskrá og mynd á
Hótel Óðinsvé, Óðinstorgi, 101 Reykjavík,  

eða á bh@odinsve.is 
fyrir 10. janúar nk. merkt „Starfsumsókn“.

    

ERT ÞÚ EINSTAKLINGURINN SEM VIÐ ERUM 
AÐ LEITA AÐ? VIÐ ERUM METNAÐARFULL 
OG ERUM AÐ STÆKKA.

S4S hefur verið ì topp 5 yfir 
fyrirmyndarfyrirtæki hjà VR 
sìðustu 3 àr ì flokki stòrra fyrirtækja.

Starfssvið
• Afgreiðsla pantana
• Myndataka og myndvinnsla á vörum
• Daglegt utanumhald með vörur í netverslunarkerfi
• Samskipti við verslanir okkar og viðskiptavini
• Samskipti við birgja
• Útgáfa fréttabréfs og umsjón með samfélagsmiðlum
 
Hæfniskröfur
• Framúrskarandi samskiptahæfileikar
• Mjög góð tölvukunnátta -kunnátta í Navison er kostur 
• Reynsla af sölustörfum
• Þekking og kunnátta á Photoshop
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
• Faglegur metnaður og öguð vinnubrögð

 
Umsóknarfrestur er til og með 27. janúar n.k. 
Umsóknir og ferilskrár sendist á atvinna@s4s.is
 
Nánari upplýsingar veitir Ásdís Jörundsdóttir, 
sími 544 2160, atvinna@s4s.is
 
S4S rekur verslanir Skór.is netverslun, Air.is netverslun, Steinar 

Waage, Ecco, Air, Kaupfélagið, Skechers, Skór.is Kringlu og Toppskóna.

S4S hefur fengið fjölda viðurkenninga t.d. frá Credit Info og VR.

ÖFLUGUM STARFSMANNI Í SKÓR.IS NETVERSLUN

S4S LEITAR AÐ

FASTEIGNASALAR !
Við leitum að löggiltum fasteignasala eða einstaklingi í 
námi til löggildingar fasteignasala til starfa í öfluga liðs-
heild á góðum vinnustað á einni öflugustu fasteignasölu 
landsins.  Frábær vinnuaðstaða og starfsandi.

Skilyrði er að viðkomandi hafi lokið löggildingarnámi eða 
sé í námi til löggildingar fasteignasala.  

Með allar umsóknir verður farið sem 100% trúnaðarmál.

Umsóknir sendist í tölvupósti á netfangið  
sigurdur@landmark.is 

Nánari upplýsingar veitir Sigurður Samúelsson, löggiltur 
fasteignasali, í síma 896 2312 eða 512 4900.

Sími 512 4900  landmark.is

Nútíma gluggatjöld óskar eftir að 
ráða starfsmann í verslun okkar að 

Suðurlandsbraut 6

Við leitum að metnaðarfullum og 
traustum einstaklingi með 
haldgóða tölvukunnáttu

Umsóknir sendist á póstfang 
ok@non.is

Farið verður með umsóknir sem 
trúnaðarmál  

Suðurlandsbraut 6
www.nutima.is

Verslunarstarf

PIPA
R\TBW

A • SÍA 

Við hvetjum jafnt konur sem karla til að sækja um starfið.
Upplýsingar veitir Kristján Páll Hrafnkelsson í síma 575 0000
eða kph@sindri.is 

Umsóknum skal skilað fyrir 26. jan. nk. 

Hæfniskröfur  
• Reynsla af sölustörfum   
• Rík þjónustulund   
• Frumkvæði 
• Samskiptahæfni 

SÖLUMAÐUR SKÚTUVOGI 

PASSAR ÞÚ Í HÓPINN?

Sindri er verslunar- og þjónustufyrirtæki á sviði byggingalausna, festingarvara, véla, verkfæra og vinnufatnaðar. 
Fyrirtækið var stofnað árið 1933 og er hluti af Johan Rönning hf. Hjá félaginu starfa rúmlega 90 starfsmenn í Reykjavík, 
Kópavogi, Fjarðabyggð, Reykjanesbæ, Hafnarfirði, á Selfossi, Grundartanga og á Akureyri.  Johan Rönning hefur 7 ár í röð
verið valið fyrirmyndarfyrirtæki VR og hlotið nafnbótina fyrirtæki ársins síðastliðin 5 ár.

2016

Reykjavík Reykjavík Kópavogur Hafnarfjörður
Skútuvogur 1 Viðarhöfði 6 Smiðjuvegur 1 Bæjarhraun 12
Sími 575 0000 Sími 575 0060 Sími 567 6000 Sími 575 0040

Fyrirmyndarfyrirtæki VR 6 ár í röð

SINDRI ÓSKAR EFTIR AÐ RÁÐA SÖLUMANN

Starfslýsing 
• Sala og þjónusta við viðskiptavini 
• Tiltekt og frágangur á pöntunum 
• Önnur tilfallandi störf 



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 netverslanna 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 framlengdur til 15. janúar 2017. 
Hægt er að sækja um starfið á umsokn.postur.is
Nánari upplýsingar veitir Elvar Bjarki Helgason 
í netfanginu elvarh@postur.is

MAREL SEEKS AN EXPERIENCED AND RESOURCEFUL 
INDIVIDUAL FOR THE POSITION OF MARKET 
INTELLIGENCE OFFICER

Main responsibilities:
•   Development of Market Intelligence within Marel with the aim of providing data-driven 

actionable insights and advice to the business
• Participate in the Market Intelligence team and work on industry and market specific projects
• Setup and maintenance of shared knowledge platform, Market Intelligence tools and 

reporting systems

Requirements:
•   Two to five years experience in analyzing market data and communicating results
•   Self-starter with the ability to work independently and in multinational teams
•   Bachelor’s degree and preferably higher education in relevant topics

Closing date for applications is January 22, 2017. Please apply online at marel.com/jobs. 

For further information on this position, please contact Narfi Thorsteinn Snorrason, 
narfi.snorrason@marel.com, tel. 563 8000. 

MARKET 
INTELLIGENCE 
OFFICER

Marel is the leading global provider of advanced processing systems 
and services to the Poultry, Meat and Fish industries. The company 
employs about 4,700 people across six continents, including 550 in 
Iceland. Marel is always looking for talented individuals who want to 
join our global team, people who regard our technology as a challenge 
and want to be part of a company where continuous innovation is the 
key to success. We offer excellent working conditions, efficient staff 
training, flexible working hours, outstanding sports facilities as well as 
a gourmet bistro & coffee house and a lively social life.

Starf lögfræðings 
Samband íslenskra sveitarfélaga  

auglýsir laust til umsóknar 
starf lögfræðings á kjarasviði.

Starf lögfræðings á kjarasviði felst meðal annars í:
• Vinnuréttarlegri ráðgjöf til sveitarfélaga og  
 túlkun kjarasamninga. 
• Þátttöku í kjarasamningagerð f.h. stjórnar  
 Sambands íslenskra sveitarfélaga. 
• Nefnda- og stjórnarstörfum í tengslum við kjaramál og  
 önnur mál er varða íslenskan vinnumarkað. 
• Samskiptum við stéttarfélög og aðra  
 aðila vinnumarkaðarins. 

Menntunar- og hæfniskröfur
• Embættis- eða meistarapróf í lögfræði.
• Góð þekking á laga- og kjarasamningsumhverfi  
 opinbers vinnumarkaðar. 
• Góð þekking á stjórnsýslurétti.
• Þekking og áhugi á málefnum sveitarfélaga.
• Hæfni til að miðla upplýsingum í ræðu og riti.
• Gott vald á íslensku, einu öðru Norðurlandamáli  
 og ensku.

Leitað er að einstaklingi, karli eða konu, sem hefur til 
að bera frumkvæði, þjónustulund, hæfni í mannlegum 
samskiptum, nákvæmni í vinnubrögðum, lausnamiðaða 
hugsun og hæfni til að vinna sjálfstætt og með öðrum að 
fjölbreyttum verkefnum.
Samband íslenskra sveitarfélaga er framsækinn vinnu-
staður sem býður upp á opið vinnuumhverfi, samheldinn 
starfsmannahóp og skapar starfsmönnum gott svigrúm til 
starfsþróunar.

Nánari upplýsingar veitir Inga Rún Ólafsdóttir, sviðsstjóri 
kjarasviðs, netfang: inga.run.olafsdottir@samband.is, eða 
Magnús Karel Hannesson, sviðsstjóri og starfsmanna-
stjóri, netfang: magnus.karel.hannesson@samband.is,  
í síma 515 4900.

Umsækjendum er bent á að frekari upplýsingar um  
Samband íslenskra sveitarfélaga á heimasíðunni,  
www.samband.is. 
Umsóknir, merktar Umsókn um starf á kjarasviði, berist 
eigi síðar en 18. janúar 2017 til Sambands íslenskra 
sveitar félaga, Borgartúni 30, pósthólf 8100, 128 Reykjavík 
eða á netfangið samband@samband.is.

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

Eignatorg óskar eftir sölumanni til starfa.

Leitað er að dugmiklum aðila með verulega reynslu af fasteigna- 
sölu sem getur starfað sjálfstætt að markaðs- og sölustörfum. 
Konur jafnt sem karlar eru hvött til að leggja inn umsókn.  
Mjög góð kjör í boði fyrir réttan aðila.
Hæfisskilyrði eru:
•	 Löggilding	fasteignasala,	eða
•	 Þátttaka	í	yfirstandandi	námi	til	löggildingar	fasteignasala
Allar	nánari	upplýsingar	veitir	Björgvin	Guðjónsson	í	síma	 
615-1020 eða bjorgvin@eignatorg.is

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.
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kopavogur.is

Kópavogsbær

Velferðarsvið Kópavogsbæjar leitar að einstaklingi sem vill þróa og leiða starfsemi Örva starfsþjálfun 
fyrir fatlað fólk.  Örvi starfsþjálfun býður upp á tímabundna starfsþjálfun og starfsprófun fyrir fatlað fólk.  
Meginmarkmið Örva er að efla og styðja einstaklinga til starfa á almennum vinnumarkaði.   

Starfshlutfall og ráðningartími

Um er að ræða 100% starfshlutfall í dagvinnu.  

Menntunar- og hæfniskröfur 
•	 Háskólamenntun á sviði þroskaþjálfunar eða mennta- og félagsvísinda
•	 Starfs- og stjórnunarreynsla í málefnum fatlaðs fólks skilyrði
•	 Góð hæfni í mannlegum samskiptum, ábyrgðarkennd og frumkvæði

Helstu verkefni og ábyrgð 
•	 Stýrir faglegu starfi og þróar innra starf í samræmi við stefnu bæjarins
•	 Ber ábyrgð á rekstri Örva í samræmi við fjárhagsáætlun
•	 Skipuleggur verkefnaleit, vöruþróun, framleiðslu og markaðssetningu
•	 Sér um starfsmannamál
•	 Ber ábyrð á að þjálfunaráætlunum og annast samskipti við stofnanir um vinnumál fatlaðra
•	 Vinnur eftir starfsmannastefnu Kópavogsbæjar

Frekari upplýsingar

Laun eru samkvæmt kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags og Launanefndar sveitarfélaga. 

Þeir sem ráðnir eru til starfa hjá velferðarsviði Kópavogs þurfa að skila sakavottorði eða veita heimild til að 
leitað sé upplýsinga úr sakaskrá. 

Umsóknarfrestur er til og með 21. janúar 2017

Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðlaug Ósk Gísladóttir, deildarstjóri í  þjónustudeild fatlaðra,  í síma 
441-0000. Einnig er hægt að senda fyrirspurn á gudlaugo@kopavogur.is

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

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

Forstöðumaður 
óskast til starfa í Örva starfsþjálfun 

Fagval óskar eftir starfsmönnum  
Fagval óskar eftir að ráða starfsmann til starfa við smíði og 
uppsetningu á álhurðum og gluggum. 
Vel kemur til greina að ráða laghentan mann og þjálfa upp 
frá grunni.  Starfsumhverfið er þrifalegt og vel tækjum búið.

Upplýsingar veitir Hákon í  síma 660 1860

Áhugasamir vinsamlegast leggið inn umsókn á efirfarandi 
netfang; hakon@fagval.is

Smiðir óskast
Við hjá E. Sigurðsson byggingarfélagi óskum eftir ábyrgðafullum 
og kraftmiklum smiðum sem eru lærðir eða með mikla reynslu af 
byggingarvinnu sem vilja bætast í hópinn hjá framsæknu fyrirtæki 
á sviði byggingarlausna. 

E.Sigurðsson hefur verið starfandi í 10 ár og vegna fjölda verkefna 
sem bíða okkar viljum við fá fleiri í lið með okkur til þess að takast 
á við ný og spennandi verkefni þar sem megináherslan er lögð á 
gott starfsumhverfi. Andrúmsloftið er mjög gott hjá fyrirtækinu og 
eru góð laun í boði fyrir réttu manneskjuna með reynsluna.

Áhugasamir mega endilega senda okkur línu með ferilskrá eða 
hafa beint samband við okkur.

Netfang:efe@esigurdsson.is
Sími: 519-7272, Eyjólfur

www.esigurdsson.is
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Viðkomandi þarf að geta sinnt fjölbreyttum verkefnum svo sem hönnun, eftirliti 

með framkvæmdum og byggingastjórn.

Menntunar- og hæfnikröfur

•  Menntun á sviði byggingatæknifræði eða verkfræði er áskilin.

•  Sveinspróf og/eða reynsla af framkvæmdum er æskileg.

•  Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og hæfni í mannlegum samskiptum.

Mannvit býður þjónustu á sviði verkfræði, rekstrar, jarðvísinda, umhverfi s, 

byggingarefnarannsókna, verkefnastjórnunar og heildarumsjónar verkefna. 

Mannvit er eitt stærsta ráðgjafarfyrirtæki landsins á sviði verkfræði og tækni 

og þar starfar öfl ugur hópur reynslumikilla verkfræðinga og tæknimenntaðs 

starfsfólks með fjölþætta reynslu á fl estum sviðum verkfræðiþjónustu. Viðhorfum 

til verkefna og viðskiptavina verður best lýst með gildum fyrirtækisins: 

Traust, víðsýni, þekking og gleði.

Mannvit leitar 
að öfl ugu fólki

Mannvit óskar eftir að ráða tvo byggingatæknifræðinga eða verkfræðinga til starfa við starfsstöð Mannvits á Akureyri.

Umsóknarfestur er til og með 18. janúar 2017.

Sótt er um störfi n á www.mannvit.is. Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að láta ferilskrá og kynningarbréf fylgja umsókn.

Nánari upplýsingar veitir Anton Benjamínsson svæðisstjóri Mannvits á Akureyri í síma 853 4410.

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

ÞAÐ GETUR BORGAÐ SIG AÐ SELJA ELLEN, ZLATAN, GREYS, TIGER WOODS,  
LOGA BERGMANN, GSM OG NETÞJÓNUSTU Á HVERJUM DEGI.
Starfslýsing: 
Vegna mikillar eftirspurnar á sjónvarps- og fjarskiptaþjónustu hjá 365 óskum við eftir hressum 
sölumönnum og -konum. Við erum að leita að öflugu, kraftmiklu og skemmtilegu fólki sem hefur 
gaman af því að bjóða upp á fyrsta flokks afþreyingar og fjarskiptaþjónustu hjá ört stækkandi 
þjónustufyrirtæki.
Í boði eru föst laun + hlutfall af sölu og því gott tækifæri fyrir metnaðarfullt fólk. Spennandi og  
fjölbreytt starf í boði fyrir rétta aðila. Hentugt með námi eða í fullu starfi. Sveigjanlegur vinnutími. 

Hæfniskröfur: 
•  Færni í samskiptum, jákvæðni, samviskusemi og   
 heiðarleg framkoma
•  Reynsla af sölustörfum æskileg
•  Reynsla af sölu á fjarskiptaþjónustu æskileg en ekki skilyrði

Umsóknarfrestur er til 13. janúar nk. Nánari upplýsingar 
veitir Ragnar (ragnar@365.is) – en umsóknir á vef 365. 

MJÓLKUR IÐN
MJÓLKURFRÆÐINGAR  
MJÓLKUR  FRÆÐINEMAR

Mjólkursamsalan (MS) er í eigu 

kúabænda um land allt. Hlutverk 

félagsins er að taka við mjólk frá 

kúabændum og framleiða afurðir í 

takt við þarfir markaðarins. Félagið 

heldur úti öflugu söfnunar- og 

dreifikerfi sem tryggir landsmönnum 

aðgang að ferskum mjólkurvörum.

 

Hjá MS starfa um 450 starfsmenn 

á fimm starfsstöðvum á landinu 

þ.e. Reykjavik, Búðardal, 

Akureyri, Egilsstöðum og Selfossi. 

Mjólkursamsalan leggur áherslu á 

fjölbreytta samsetningu starfsfólks 

hvort sem um er að ræða þjóðerni, 

kynferði, menntun, reynslu og aldur. 

Við ráðningar veljum við hæfustu 

einstaklingana í starfið með gildin 

okkar metnað, samvinnu, jákvæðni  

og ábyrgð að leiðarljósi.

 

Starfs- og ábyrgðarsvið

• Vinnsla mjólkur til framleiðslu mjólkurvara

• Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur

• Mjólkurfræðingar: Sveinsbréf í mjólkuriðn

• Mjólkurfræðinemar: áhugi á að taka sveinspróf í mjólkuriðn

• Jákvæðni, metnaður og góð samskiptahæfni

• Sjálfstæði í starfi og geta til að vinna undir álagi

Nánari upplýsingar

Starf mjólkurfræðings snýst um að stýra framleiðslu og vinnslu 
mjólkur. Hluti vinnutíma fer í það að vakta framleiðslubúnað 
með það að markmiði að hámarka nýtingu og gæði hráefnis.

MS Selfoss Frekari upplýsingar um starf og nám veitir Björn 
Baldursson rekstrarstjóri í síma 854-6012.

MS Búðardal Frekari upplýsingar um starf og nám veitir 
Lúðvík Hermannsson, bústjóri í síma 664-1641 og Elísabet 
Svansdóttir í síma 858-2209.

Starfs- og ábyrgðarsvið

• Vörudreifing og þjónusta við viðskiptavini

• Mjólkursöfnun frá bændum

• Umhirða bifreiða

• Önnur tilfallandi verkefni 

Hæfniskröfur

• Meirapróf C skilyrði 

• Reynsla af sambærilegu starfi kostur

• Hæfni til að tjá sig á íslensku

• Jákvæðni, dugnaður og góð 
samskiptahæfni

• Þjónustulund, stundvísi og sjálfstæði  
í starfi

• Geta til að vinna vel undir álagi

Nánari upplýsingar

Starfsstöð MS á Egilsstöðum er að 
Kaupvangi 39. Þar starfar samhentur 
hópur starfsfólks að því meginverkefni að 
framleiða Mozzarella ost. Bílstjórar vinna 
alla virka daga og a.m.k. annan hvern 
laugardag.  
Frekari upplýsingar um starfið veitir Skúli 
Hannesson verkstjóri, í síma 894-2669. 
Æskilegt er að umsækjandur geti hafið  
störf sem fyrst.

Mjólkursamsalan (MS) leitar að mjólkur fræðingum til 
þess að bætast í öflugan hóp starfsmanna á Selfossi 
og í Búðardal. Á sama tíma opnum við fyrir umsóknir 
nema í mjólkurfræði. Nám í mjólkuriðn er 3ja ára 
iðnnám og fer bóklegur hluti þess fram í Danmörku.

MS á Egilsstöðum leitar að reynslu-
miklum bílstjóra. Ert þú með meirapróf 
í leit að góðu starfs umhverfi, þar sem 
helst í hendur reglulegur vinnutími og 

nýlegur og öruggur farkostur? 

Umsóknarfrestur: 31. janúar 2017

Umsjón með ráðningum hefur Inga Guðrún 
Birgisdóttir mannauðsstjóri. Til að sækja um 
starfið og fá nánari upplýsingar þarf að fara á 
https://mjolkursamsalan.rada.is

BÍLSTJÓRI 
MS EGILSSTAÐIR

EGILSSTAÐIR
AKUREYRI

BÚÐARDALUR

REYKJAVÍK

www.ms.is



Laus er til umsóknar staða leikskólastjóra í Bergheimum í Þorlákshöfn
Í Bergheimum eru í dag tæplega 90 börn á fimm deildum. Þar er hátt hlutfall leikskólakennara og stöðugleiki hefur verið í starfsmannahaldi. Leikskólinn 
er Grænfánaskóli þar sem starfsfólk og börn vinna í sameiningu að umhverfismálum. Húsnæði leikskólans og aðbúnaður er góður og einstaklega gott úti
leiksvæði er fyrir börnin. Á síðasta ári vann leikskólinn fjölmenningarverkefnið „Gaman saman“ þar sem unnið var að því að styrkja samskipti við foreldra 
barna af erlendum uppruna. Gott samstarf er við grunnskólann sem er í næsta húsi og einnig nýtur leikskólinn nálægðar við fjölbreytta og góða íþróttaaðstöðu. 
Sveitarfélagið Ölfus hefur sinnt skólamálum af miklum metnaði og hlaut á dögunum viðurkenningu fyrir að styðja vel við starfsfólk í leikskólakennaranámi. 
Mikilvægt er að leikskólastjóri sé tilbúinn að viðhalda þeim jákvæða og góða skólabrag sem hefur einkennt starf leikskólans. Leitað er að metnaðarfullum 
einstaklingi sem býr yfir þekkingu og skýrri sýn á leikskólastarf og veitir faglega forystu til framtíðar þar sem tekið er tillit til mismunandi þarfa, áhuga og getu 
barna. Gott samstarf er við aðra leikskóla í Árnesþingi m.a. með samráðsfundum leikskólastjóra.

Með umsókn skulu fylgja nöfn tveggja umsagnaraðila sem og greinargerð um störf, menntun og stjórnunarreynslu  
umsækjanda. Einnig komi fram hugmyndir hans um leikskólastarf og hvernig hann sér starfsemi leikskólans Bergheima  
undir sinni stjórn. Tilgreina skal þau verkefni sem viðkomandi hefur unnið að og varpað geta ljósi á færni hans til að sinna 
starfi leikskólastjóra.

Ráðið verður í stöðuna frá og með 1. mars 2017 eða eftir samkomulagi. Umsækjendur skili inn umsókn á netfangið  
gunnsteinn@olfus.is fyrir þriðjudaginn 24. janúar 2017. Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi KÍ og launanefndar sveitarfélaga
Nánari upplýsingar um starfið veita Gunnsteinn R. Ómarsson bæjarstjóri, gunnsteinn@olfus.is, og Guðni Pétursson bæjar
ritari, gudni@olfus.is, s: 4803800

Meginhlutverk leikskólastjóra er að:
• Vera faglegur leiðtogi og móta framtíðarsýn í samræmi við  
 skólastefnu sveitarfélagsins, aðalnámskrá leikskóla og lög  
 um leikskóla.
• Stýra og bera ábyrgð á rekstri og daglegri starfsemi  
 leikskólans.
• Bera ábyrgð á starfsmannamálum s.s. ráðningum,   
 starfsþróun og vinnutilhögun.
• Bera ábyrgð á samstarfi við aðila skólasamfélagsins.
 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Leyfisbréf sem leikskólakennari og kennslureynsla  
 í leikskóla.
• Viðbótarmenntun í stjórnun menntastofnana og reynsla af   
 stjórnun æskileg.
• Góðir skipulagshæfileikar og færni í áætlanagerð  
 og fjármálastjórnun.
• Færni í starfsmannastjórnun.
• Lipurð og hæfni í samskiptum. 
• Sveigjanleiki, víðsýni og áhugi á þróunarstarfi.

Óskum að ráða starfsfólk í almenn skrifstofu
og bókhaldsstörf á Airport Hótel Aurora í
Keflavík og á skrifstofu í Reykjavík. Vantar

einnig starfsfólk í kynningar og markaðsmál.

Leitum að starfsfólki í framtíðarstarf með reynslu
af skrifstofu, bókhalds og markaðsstörfum.

Í starfi er lögð áhersla á góða tölvukunnáttu,
skipulagshæfni, frumkvæði, stundvisi og

sjálfstæð vinnubrögð. Umsóknir með ferilskrá
berist á flughotel@gmail.com

Skrifstofustarf
Bókhaldstarf
Markaðsstarf

Airport Hotel
hotelairport.is Aurora Star

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

MÖRK
HJÚKRUNARHEIMILI

Hjúkrunardeildarstjóri  
óskast til starfa

Mörk, hjúkrunarheimili óskar eftir að ráða hjúkrunardeildar-
stjóra á 31 manna deild. Við leitum að jákvæðum einstaklingi   
sem hefur góða stjórnunar- og samskiptahæfileika.

Í Mörk er unnið metnaðarfullt starf þar sem heimilismenn og 
starfsfólk vinna saman að því að skapa öruggt og heimilislegt 
umhverfi og rík áhersla er lögð á sjálfsákvörðunarrétt heimilis-
manna og þátttöku þeirra. EDEN hugmyndafræðin er höfð að 
leiðarljósi í starfinu http://www.edeniceland.org

Nánari upplýsingar um starfið og launakjör veita  
Ragnhildur Hjartardóttir ragnhildur.hjartardottir@morkin.is 
og Sigríður Sigurðardóttir sigridur.sigurdardottir@morkin.is.  
Símanúmer í Mörk er 5601700

Skólaþjónusta Rangárvalla- og 
Vestur-Skaftafellssýslu auglýsir 

laust starf talmeinafræðings.
Starf talmeinafræðings við Skólaþjónustu Rangárvalla- og 
Vestur-Skaftafellssýslu á Hvolsvelli er laust til umsóknar. 

Helstu verkefni:
• Greiningar á tal- og málvanda og mat á málþroska.
• Mál- og talþjálfun.
• Ráðgjöf við foreldra og starfsfólk skólanna.

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Fullgilt nám í talmeinafræðum frá viðurkenndum háskóla.
• Sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Góð hæfni og lipurð í samskiptum við börn og fullorðna.
• Jákvæðni, sveigjanleiki og frumkvæði í starfi.

Við Skólaþjónustuna starfar öflug liðsheild sérfræðinga sem 
vinnur í þverfaglegu samstarfi og samanstendur auk talmeina- 
fræðings af kennsluráðgjafa, leikskóla-ráðgjafa, náms- og  
starfsráðgjafa og sálfræðingi.

Umsóknarfrestur er til 27. janúar nk., en ráðið verður í stöðuna 
frá 1. mars 2017. Umsóknir skulu berast rafrænt á netfangið 
skolamal@skolamal.is, eða í pósti á skrifstofu Skólaþjónustunnar 
að Ormsvelli 1, 860 Hvolsvelli. Umsóknum skal fylgja yfirlit yfir nám 
og fyrri störf og ábendingar um meðmælendur. 
Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningi viðkomandi 
stéttarfélags og launanefndar sveitarfélaga.

Nánari upplýsingar veitir Edda G. Antonsdóttir forstöðumaður 
Skólaþjónustu Rang.- og Vestur-Skaft. í netfanginu  
edda@skolamal.is eða í síma 487-8107/ 862-7522.

Atvinna óskast
Sjúkraliði með framhaldsnám í öldrunarhjúkrun óskar eftir 

atvinnu. Ýmislegt kemur til greina.

Áhugasamir sendi tölvupóst á ip@talnet.is   
og ég sendi þér ferilskrá.

Góð meðmæli.
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Almennur
Safnaðarfundur 
Fella- og Hólabrekkusóknar

Almennur safnaðarfundur Fella- og Hólasóknar verður haldinn 
þriðjudaginn 17. janúar 2017, kl. 17:30.
 

Dagskrá fundarins:
1. Skipun kjörnefndar vegna vals á presti í Fella- og Hólasókn.
2. Önnur mál.
 

Sóknarnefnd Fella- og Hólasóknar.

LÁTTU LJÓS ÞITT SKÍNA!

S.Guðjónsson er öflugt innflutningsfyrirtæki sem starfar aðallega á fagmarkaði. Fyrirtækið hefur yfir 50 ára
sögu í sölu á sérhæfðum rafbúnaði, tölvulagnaefni, ljósleiðara og lýsingabúnaði. S.Guðjónsson hefur þrjú 
ár í röð hlotið nafnbótina „Fyrirmyndar fyrirtæki” í Vinnumarkaðskönnun VR. Þá er fyrirtækið jafnframt 
„Framúrskarandi fyrirtæki” samkvæmt tilnefningu Creditinfo.

STARFS- OG ÁBYRGÐARSVIÐ: 
• Sala, þjónusta og tilboðsgerð á ljósleiðurum. 
• Innkaup og samskipti við birgja. 
• Tæknileg aðstoð. 
• Önnur tilfallandi verkefni.

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR: 
• Mikil þekking á ljósleiðurum og fylgibúnaði. 
• Góð þekking á tölulagnastrengjum (kopar CAT5,
 CAT6 o.sv.frv). 
• Tæknifræðimenntun og/eða mikil reynsla í lagningu
 strengja er kostur. 
• Jákvætt viðmót og framúrskarandi samskiptahæfni. 
• Frumkvæði, sjálfstæði og metnaður í starfi. 
• Góð íslensku- og enskukunnátta bæði í rituðu og
 töluðu máli. 
• Þekking á Navision er kostur. 

Umsóknarfrestur er til og með 9. janúar 2017. Nánari upplýsingar um starfið veitir 
Skarphéðinn Smith, skarpi@sg.is (hægt að senda umsóknir í þetta netfang).

Vegna aukinna umsvifa í ljósleiðarauppbyggingu leitar S.Guðjónsson að starfsmanni á 
ljósleiðara- og tölvulagnasviði fyrirtækisins. Um er að ræða áhugavert og krefjandi starf 
hjá lifandi og skemmtilegu fyrirtæki.

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Iðnaðar- eða rekstrarfræðingur ÁTVR, Vínbúðin Reykjavík 201701/029
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, bráðageðdeild 32C Reykjavík 201701/028
Læknar Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Ísafjörður 201701/027
Sérfr./staðgengill deildarstjóra Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201701/026
Starf í þjónustudeild Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstað 201701/025
Aðstoðardeildarstjóri Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstað 201701/024
Starfsmaður í býtibúr Landspítali, Vífilsstaðir Garðabær 201701/023
Fulltrúi Tollstjóri Reykjavík 201701/022
Starfsmaður ÁTVR, Vínbúðin Höfn 201701/021
Héraðsfulltrúi Landgræðsla ríkisins Húsavík 201701/020
Tæknimaður Vegagerðin Borgarnes 201701/019
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Vesturlands Stykkishólmur 201701/018
Sjúkraliðar Landspítali, hjúkrunard. Vífilsstöðum Garðabær 201701/017
Lyfjatæknar Landspítali, sjúkrahúsapótek Reykjavík 201701/016
Ráðgjafi/stuðningsfulltrúi Landspítali, öryggis- og réttargeðdeild Reykjavík 201701/015
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, öryggis- og réttargeðdeild Reykjavík 201701/014
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, speglunardeild Reykjavík 201701/013
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, vöknun við Hringbraut Reykjavík 201701/012
Deildarlæknir Landspítali, kvennadeild Reykjavík 201701/011
Skjalastjóri Útlendingastofnun Reykjavík 201701/010
Lögfræðingur Útlendingastofnun Reykjavík 201701/009
Sjúkraliði Heilbrigðisstofnun Austurlands Fjarðabyggð 201701/008
Geislafræðingur Heilbrigðisstofnun Norðurlands Húsavík 201701/007
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, öldrunardeild Vífilsstöðum Garðabær 201701/006
Ræstitæknir Barnaverndarstofa, Stuðlar Reykjavík 201701/005
Sálfræðingur Barnaverndarstofa, Stuðlar Reykjavík 201701/004
Sjúkraliðar Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201701/003
Lögreglumaður Lögreglustjórinn á Vesturlandi Ólafsvík 201701/002
Sviðsstjóri Landverndarsviðs Landgræðsla ríkisins Hella 201701/001

Sjávargrillið leitar eftir metnaðarfullum einstaklingum 
á samning í matreiðslu.

Frekari upplýsingar er að finna í síma 866 5001  
eða gustav@sjavargrillid.is

 
Sjávargrillið • Skólavörðustíg 14 •101 rvk

Snyrtivöruheildssala  leitar eftir samviskusömu  
og áreiðanlegu starfsfólki.

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

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

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

Umsóknir óskast sendar á sgunnbj@simnet.is



| AtvinnA | 7. janúar 2017  LAUGARDAGUR34

KAUP Á 
IÐNAÐARHÚSNÆÐI

kopavogur.is

Kópavogsbær óskar eftir að kaupa iðnaðarhúsnæði 
í Kópavogi sem hentað getur undir starfsemi 
Þjónustumiðstöðvar Kópavogs. Stærð húsnæðis sem 
kemur til álita er 1.200 til 1.600 m².

Hentugt útisvæði á lóð þarf að fylgja húsnæðinu og 
bílastæði fyrir allt að 40 bíla. 

Æskilegt er að í hluta húsnæðis sé aðstaða fyrir 
mötuneyti og skrifstofur (ca. 300 m²).

Hluti húsnæðis þarf að vera á jarðhæð og 2 - 3 stórar 
innkeyrsluhurðir, en mötuneyti og skrifstofur geta 
verið á efri hæð. 

Frekari upplýsingar veitir Steingrímur Hauksson 
sviðsstjóri umhverfissviðs.

Áhugasamir skulu leggja inn tillögur að húsnæði og 
verðhugmyndum í Þjónustuver Kópavogs Fannborg 2 
fyrstu hæð, fyrir kl. 11:00 mánudaginn 23. janúar 2017.

Velferðarráðuneytið auglýsir  
styrki til félagasamtaka vegna  

verkefna á sviði heilbrigðismála
Auglýst er eftir umsóknum um styrki frá íslenskum félagasam-
tökum vegna verkefna sem falla undir verkefnasvið velferðar-
ráðuneytisins á sviði heilbrigðismála. Ekki eru veittir styrkir til 
verkefna sem hljóta styrki á fjárlögum eða falla undir sjóði ráðu-
neytisins eða samninga sem gerðir hafa verið við ráðuneytið.

Einungis er tekið við rafrænum umsóknum. Nánari upplýsingar 
og leiðbeiningar um umsóknir á rafrænum eyðublöðum er að 
finna á vef velferðarráðuneytisins (www.vel.is). 

Úthlutun fer fram einu sinni á ári og eru veittir styrkir til verk-
efna sem miða að því að veita einstaklingum eða hópum stuðning, 
fræðslu og ráðgjöf. Styrkir eru ekki veittir til lengri tíma en eins 
árs í senn.

Umsóknarfrestur er til kl. 16.00 mánudaginn 30. janúar 
2017. Úthlutað verður eigi síðar en 28. febrúar 2017. 

Umsókn sem berst eftir að umsóknarfresti lýkur verður 
ekki tekin til umfjöllunar.

Velferðarráðuneytinu 5. janúar 2017.

ÚTBOÐ

585 5500

HAFNARFJARÐARBÆR
RÁÐHÚS HAFNARFJARÐAR

Hafnar�arðarbær óskar eftir tilboðum í 
eftirfarandi verkefni. 

Sláttur á opnum svæðum
Verkið felur í sér slátt á opnum svæðum bæjarins 
samkvæmt nánari tilvísun verkkaupa, alls 69 hektarar 
(692.000 m2). Um er að ræða manir með mismiklum 
halla og slétt svæði. Tilboð verða opnuð hjá umhverfis- og 
skipulagsþjónustu þann 18. janúar 2017 kl. 10.

Hreinsun gróðurbeða
Verkið felur í sér hreinsun gróðurbeða meðfram 
stofnleiðum í Hafnarfirði. Beðin eru samtals um 4.200 m2. 
Um er að ræða beð að mismunandi lögun og mismiklum 
gróðri. Tilboð verða opnuð hjá umhverfis- og skipulags- 
þjónustu þann 18. janúar 2017 kl 10:15

ATHUGIÐ! Kynningarfundur vegna útboða verður haldinn á 
Norðurhellu 2 þann 11. janúar kl. 13:15.

Útboðsgögn eru til sölu hjá umhverfis- og skipulags- 
þjónustu Hafnarfjarðar, Norðurhellu 2. Verð kr.  2.000,-

Nánar á hafnar�ordur.is Sala fasteigna frá

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

Til leigu 250 fm verslunarhúsnæði við Skeifuna 3b í Reykjavík. Um 
er að ræða jarðhæð með góðum sýningargluggum. Sameiginleg 
bílastæði á lóð fyrir framan húsið. Eignin skiptist í stórt opið rými, 
eldhúskrók og snyrtingu. Laust frá júní 2017. 
Nánari upplýsingar gefur Hilmar Þór Hafsteinsson löggiltur leigu-
miðlari hjá Eignamiðlun. hilmar@eignamidlun.is

Skeifan 3b – Til leigu

Sala fasteigna frá

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

Vel staðsett og skipulögð 128,3 fm  
4 herbergja íbúð á 1. hæð í fjölbýli við 
Naustabryggju, 110 Reykjavík, sem innréttuð er sem tvær íbúðir.  
Um er að ræða fjögurra herberga íbúð sem innréttuð hefur verið 
sem tveir íbúðahlutar (2ja og 3ja herb), báðar með sérinngangi.  
Eitt stæði í bílageymslu í kjallara fylgir. Stutt er í alla þjónustu og 
mikil uppbygging er í hverfinu.

Nánari upplýsingar veitir Andri Guðlaugsson lögg. fasteignasali  
s. 662-2705 / andri@eignamidlun.is

Naustabryggja 4 – 110 Reykjavík 
 - Gott fjárfestingatækifæri -

Sala fasteigna frá

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

ORKA NÁTTÚRUNNAR
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is
Allar fyrirspurnir vegna útboðs skal senda á utbod@or.is

Útboð

ONV 2014/04 / 26.06.2014

Um er að ræða hreinsun á einum kæliturni við Nesjavalla-
virkjun og sjö kæliturnum við Hellisheiðarvirkjun ásamt 
öðrum tilfallandi hreinsunarverkefnum.

Útboðið er auglýst á Evrópska efnahagssvæðinu.

Nánar lýst í útboðsgögnum „ONRS-2016-21 
Háþrýstiþvottur á kæliturnum og öðrum búnaði“

Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu frá og með 
fimmtudeginum 05.01.2017 á vefsíðu OR  
https://www.or.is/fjarmal/utbod#page-7016   

Tilboð verða opnuð hjá Orku náttúrunnar ohf. Bæjarhálsi 1, 
110 Reykjavík, fimmtudaginn 23.02.2017 kl. 11:00.

ONRS-2016-21/ 05.01.2017

Orka náttúrunnar ohf. óskar eftir tilboðum í: 

Háþrýstiþvott á 
kæliturnum og öðrum 

búnaði

ORKA NÁTTÚRUNNAR
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is
Allar fyrirspurnir vegna útboðs skal senda á utbod@or.is

Útboð

ONV 2014/04 / 26.06.2014

ORKA NÁTTÚRUNNAR 
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is 
Allar fyrirspurnir vegna útboðs skal senda á utbod@on.is

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ráðningarþjónusta 

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

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

Félag íslenskra bifreiðaeigenda auglýsir lausa stöðu ritstjóra FÍB blaðsins og vefsíðu FÍB.
Um fullt starf er að ræða. 

Ritstjóri hefur y�rumsjón með útgáfu FÍB blaðsins, efnisö�un, samskipti við hönnuði,
ljósmyndara og prentsmiðju. Ritstjóri er ábyrgur fyrir fréttaskrifum á heimasíðu FÍB, www.�b.is.
Jafnhliða þessu tekur ritstjóri þátt í tilfallandi störfum og þjónustu á skrifstofu FÍB.

Ritstjóri

Hæfniskröfur

· Góð íslenskukunnátta skilyrði sem og góð færni í textaskrifum

· Góð enskukunnátta skilyrði og kunnátta í norðurlandamáli kostur

· Góð þekking á vefumhver� og samfélagsmiðlum, tölvu- og tæknilæsi

· Þekking og áhugi á bifreiðum, tækniþróun og samgöngum

Verksmiðjustörf 
Óskum eftir að ráða starfskrafta til verksmiðjustarfa.  
Annars vegar er um að ræða starf við framleiðslu á 
málningu og hins vegar starf í áfyllingardeild.  Viðkomandi 
þarf að vera röskur til starfa og mæta stundvís til vinnu.
    
Umsóknir má senda inn á netfangið sigurdurv@malning.
is eða líta við á Dalvegi 18 eftir hádegi á virkum dögum.  

Viðkomandi þurfa að geta hafið störf sem fyrst.

Málning | Dalvegur 18, 200 Kópavogi



Njálsgata-vel staðsett 89fm íbúð.

Nánari upplýsingar:
Sturla Pétursson
Lögg. fasteingasali
Sími: 899-9083 
sturla@valholl.is

41,5
milljón 89,4 fm

Þríbýli 3ja herb

Laus strax

 á góðum stað rétt við 
Skólavörðustíg. Íbúðinn 
er í fallegu húsi með 
fallegri gluggalínu, 
Íbúðin býður uppá ýmsa 
möguleika, Sturla sýnir.

Glæsilegt gistiheimili rétt við Keflavík airport

Nánari upplýsingar:
Ingólfur Gissurar. 
Lögg.fasteignasali 
Sími: 896 5222
ingolfur@valholl.is

61
milljónir 240 fm

Atvinnu-
húsnæði Sérbýli

Pottur

Þekkt Gistiheimili á 
frábærum stað með topp 
einkun á bókunarsíðum. 
Rekstrar og starfsleyfi 
til næstu 4 ára. Góðir 
stækkunarmöguleikar. 
Mjög arðbær rekstur  
á góðu verði.

Garðsstaðir - Grafarvogi. Glæsileg neðri sérh.

Nánari upplýsingar:
Ingólfur Gissurar. 
lögg.fasteignasali 
Sími: 896 5222
ingolfur@valholl.is

61,7
milljónir 186 fm

Tvíbýli 5-7 herb.

Útsýni

Nýleg glæsileg 186 fm 
sérhæð á frábærum 
rólegum útsýnisstað 
í lokaðri götu. 4 góð 
svefnherbergi. Vandaðar 
innréttingar. Sérgarður, 
stór verönd og allt sér.

588 4477
Allir þurfa þak yfir höfuðið

Heiðar  
Friðjónsson
Sölustjóri
Löggiltur  
fasteignasali B.Sc
693 3356 

Ingólfur Geir 
Gissurarson
Framkvæmdastjóri
Lögg.fasteignasali og 
leigumiðlari
896 5222

Margrét 
Sigurgeirsdóttir
Skrifstofustjóri
margret@valholl.is
588 4477

Pétur Steinar
Jóhannsson
Aðstoðarm. 
fasteingasala 
Snæfellsnesi
893 4718

Sturla 
Pétursson
Löggiltur  
fasteignasali
899 9083

Herdís Valb. 
Hölludóttir
Lögfræðingur 
og lögg.fasteignasali
694 6166

Úlfar Freyr 
Jóhansson
Lögfræðingur Hdl. 
Lögg. fasteignasali. 
Skjalavinnsla
692 6906

  S í ð a n  1 9 9 5

Nútímaleg, kraftmikil og framsækin fasteigna sala sem byggir á áratuga reynslu starfsmanna!

Valhöll  fasteignasala    |     Síðumúla 27    |     Sími 588 4477    |     www.valholl . is

Fagleg þjónusta - 
Vönduð vinnubrögð

Selfoss - Íbúðahótel á góðum stað, öll aðstaða

Nánari upplýsingar:
Sturla Pétursson
Lögg. fasteingasali
Sími: 899-9083 
sturla@valholl.is

Tilboð
32 íbúðir

Sérbýli Sérinngangur

Góðar tekjur

Vel búið íbúðarhótel á 
góðum stað. Eignin er 
á tveimur hæðum með 
32 fullbúnum og innr, 
íbúðum. Sérinngangur í 
hverja íbúð.  Mótaka.  
Vel bókað.  
Leitið uppl. hjá Sturlu.

Lindasmári- rúmgóð sérhæð á tveimur hæðum.

Nánari upplýsingar:
Sturla Pétursson
Lögg. fasteingasali
Sími: 899-9083 
sturla@valholl.is

52,5
milljónir 155,9 fm

Hæð 5-7 herb.

Sérinngangur

Vel skipulögð sérhæð. 
Vel staðsett eign í grónu 
hverfi  Á neðri hæð eru 
þrjú svefnherbergi, Opið 
eldhús, þvottahús og 
geymsla, Efri hæð tvö 
herb og sjónvarpshol  
og baðherbergi.

LAUS STRAX 

Friggjarbrunnur - ný 4ra herbergja + bílskýli

Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
lögg. fasteingasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

41,9
milljónir 104 fm

Fjölbýli 4ra herb

Laus strax

Glæný 104 fm 4ra herb. 
íbúð á 2.hæð í nýju 7 
íb.lyftuhúsi. Fullinnréttuð 
með gólfefnum og 
uppþvottavél.  
Til afhendingar strax. 
Heiðar sýnir þegar hentar. 

LAUS STRAX 

Sumar/heilsárshús á útsýnisstað við Hvalfjörð

Nánari upplýsingar:
Ingólfur Gissurar. 
Lögg.fasteignasali 
Sími: 896 5222
ingolfur@valholl.is

19,5
milljónir 50+25fm loft

Sumarhús 4ra herb

Útsýni 
Hitaveita

Fallegur vandaður 
bústaður, 50 fm + 
stórt risloft. Hitaveita. 
3 svefnherbergi, stór 
afgirt verönd m.heitum 
potti. Kjarrivaxin lóð og 
glæsilegt útsýni yfir  
og út Hvalfjörð.

LAUS STRAX 

Akranes - fjárfestingatækifæri á besta stað.

Nánari upplýsingar:
Ingólfur Gissurar. 
Lögg.fasteignasali 
Sími: 896 5222
ingolfur@valholl.is

64,8
milljónir 494 fm

Versl. húsn Sérbýli

Bílskýli

Nýlegt glæsilegt 494 
fm verslunarhúsnæði á 
besta stað við miðbæ 
Akranes með mikið 
auglýsingagildi. 5 
ára leigusamningur. 
Rótgróinn 
verslunarrekstur.

Nýtt og glæsil.

Skyggnisbraut 26-28, 114 fm 3ja + bílsk

Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
Lögg. fasteingasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

44,8
milljónir 114 fm

Fjölbýli 3ja herb

Lyfta

Til sölu ný 114 fm 3ja 
herb. íbúð á fyrstu 
hæð með stæði í 
bílskýli.  Glæsilegar 
innréttingar og gólfefni.  
Íbúð í framtíðarhverfi 
í Úlfarsárdal.  Laus við 
kaupsamning.

LAUS STRAX 

Skyggnisbraut 30, glæsileg 3ja, 92fm á 5-hæð.

Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
Lögg. fasteingasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

39,9
milljónir 92 fm

Fjölbýli 3ja herb

Lyfta

Glæsileg 3ja herb. 92 
fm íbúð á 5- hæð í 
lyftuhúsi ásamt stæði 
í bílskýli.  Íbúðin er 
ný með gólfefnum 
og til afhendingar við 
kaupsamning.

LAUS STRAX 

Glæsileg 177fm þakíbúð  +100fm svalir + bílskýli

Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
Lögg. fasteingasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

69,5
milljónir 177 fm

Fjölbýli 4ra herb

Lyfta + bílsk.

Til sölu ný og glæsileg 
177fm þakíbúð með 
100fm svölum og 55 fm 
geymslu með glugga.  
Íbúðin er um 125 fm. 
Tilbúin með innréttingum 
og gólfefnum, við 
Friggjarbrunn í Úlfarsárd

LAUS STRAX 

200fm þakíbúð í Úlfarsárdal + 2x stæði í bílskýl

Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
Lögg. fasteingasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

72,0
milljónir 200 fm

Fjölbýli 4ra herb

Útsýni

Skemmtilega hönnuð 
200fm þakíbúð sem 
er tilbúin undir tréverk.  
Tvö baðherbergi sem 
eru fullbúin, fjögur 
herb. stórar stofur og 
glæsilegar útsýnissvalir. 
2x bílsk., +  lyfta.

Gleðilegt nýtt ár 
Starfsfólk Valhallar þakkar ánæjuleg viðskipti á liðnum árum.
Í upphafi ársins erum við full af orku og  tilbúin í slaginn fyrir þig. Sanngjörn söluþóknun og hátt 
þjónustustig. Höfum á skrá mikin fjölda kaupenda sem vantar að kaupa strax nær allar tegundir 
eigna s.s. 2-5 herbergja íbúðir, sérbýli, sumarbústaði og atvinnuhúsnæði (allar stærðir).   
Hafið samband – Reynið þjónustuna.   S í ð a n  1 9 9 5

Möguleg skipti

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

Barmahlíð 38

Kristján Baldursson hdl.
Löggiltur fasteignasali 

og leigumiðlari 
867-3040

Opið hús  
laugardaginn 7. janúar  
kl. 13:30 – 14:00
Falleg 158,4m2 
neðri sérhæð með 
rúmgóðum bílskúr. 
Húsið hefur nýlega 
verið viðgert og 
steinað. Útgengi er á 
suðursvalir úr stofu. 
Hellulögð innkeyrsla með ótengdri hitalögn undir. Hiti í tröppum fram 
að götu. Góð eign með sérinngangi, stutt í alla þjónustu, skóla og 
leikskóla. Verð: 59,7 m. 

Nánari uppl. veita Gylfi Jens Gylfason hdl. og lögg. fasteignasali í  
s: 822-5124 eða á gylfi@trausti.is og Kristján Baldursson hdl. og  
lögg. fasteignasali í s:867-3040 eða á kristjan@trausti.is 

OPIÐ HÚS

GARÐUR – SÉRHÆÐ - 
TIL SÖLU 

100 fm. sérhæð í góðu steinhúsi með sérinn-
gangi og lóð. Stutt í flugvöllinn, golfvöllinn og 
Helguvík. Íbúðin er öll nýstandsett með nýjum 

gólfefnum. Stórt og fallegt eldhús, stofa og  
2 góð herbergi. 

Gott útsýni yfir sjávarsíðuna. Húsgögn og hús-
búnaður geta fylgt með í kaupunum. 

Verð aðeins 19.9 millj. Get tekið nýlegan bíl upp í 
kaupverð. Ekkert áhvílandi.

 
LAUS STRAX !  Upplýsingar í síma: 868-3144.

N
ýbýlavegur 8. - 200 Kópavogur - S: 527 1717 -  dom

usnova@
dom

usnova.is - w
w

w
.dom

usnova.is 

Ábyrgðarmaður Domusnova: Haukur Halldórsson, hdl., lgf.

Vilborg Gunnarsdóttir 
Löggiltur fasteignasali

vilborg@domusnova.is
S: 6918660

139.900.000 268,3 m2

GLÆSILEGT EINBÝLISHÚS VIÐ SUÐURGÖTU 35,  
101 REYKJAVÍK

Bílskúr og bílastæði. Rúmgóð timburverönd og svalir.
5 svefnherbergi, fataherbergi og 2 stofur.

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 8. JANÚAR KL. 16-16:30

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Bókaðu skoðun

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

Gunnar Helgi Einarsson
löggiltur fasteignasali
sími: 615 6181
gunnarhelgi@miklaborg.is

OPIÐ HÚS 
sunnudaginn 8. janúar frá 13:00-14:00

 83,5 millj.Verð:

Vel skipulagt 192 fm einbýli á einni 
hæð með tvöföldum bílskúr

Glæsileg lóð með hita í aðkomu, 
sólpöllum og gróðurhúsi

Stofan með arni og gert ráð fyrir  
4 svefnherberjum

Fallegt sérbýli á einni hæð með 
góða viðhaldssögu

Sævargarðar 5
Seltjarnarnes
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Boðaþing 1-3 
vandaðar fullbúnar íbúðir fyrir 55 ára og eldri. Opið hús í dag. 

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

OPIÐ HÚS

Opið hús í dag frá kl. 14:00 – 15:00 
Kynnum til sölu tvær íbúðir, fullbúnar með vönduðum eikarinnréttingum og eikarparketi, granít-
borðplötur. Íbúðunum fylgir stæði í bílageymslu. Íbúðirnar eru af stærðinni 116,2 fm útsýnisíbúð 
í enda á kr. 51,9 millj. og 113,6 fm jarðhæð  á kr. 45,9 millj. Opið hús í dag frá kl. 14:00 – 15:00. 
Frekari upplýsingar veitir Finnbogi Hilmarsson fasteignasali, sími 895-1098.
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Grensásvegur 3 – Nýtt skrifstofuhúsnæði 
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Bogi Molby
Pétursson
lögg. fasteignasali

TIL LEIGU: Skrifstofuhúsnæði miðsvæðis í borginni.  Skrifstofan eru á 2. hæð í enda í nýlega endur-
bættu húsnæði. Um er að ræða 157 fm með sameign. Húsnæðið skiptist í þrjá lokaðar skrifstofur, 
móttöku, nýtt eldhús og opið rými þar sem möguleiki er á sjö vinnustöðvum (skv teikningu). Bjartar 
skrifstofur með fjölda glugga.  Í sameign eru salerni og ræstingageymsla. Ljósleiðari er í húnæðinu 
og loftræstikerfi, dúkur á gólfum. Hentugt skrifstofuhúsnæði nálægt helstu stofnæðum borgarinnar.  
Til afhendingar 1. febrúar 2017. Nánari  upplýsingar veitir Bogi Molby  Pétursson  gsm 699 3444. 

SÖLUSÝNING Í  DAG, 7.  JAN . 15-15:30

GUÐMUNDUR H. 
VALTÝSSON
löggiltur fasteignasali.
GSM 865 3022
gudmundur@stakfell.is

NJÁLSGATA 52, 101 REYKJAVÍK

Fallegt 124,8 fm parhús/raðhús  við Njálsgötu í Reykjavík. Húsið hefur verið 
mikið endurnýjað og hefur verið vel við haldið. Húsið er á þremur hæðum. 

Nánari upplýsingar um eignina 
veitir Guðmundur H. Valtýsson 
löggiltur fasteignasali.

VERÐ: 64,9M

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.


