
smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

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

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.isatvinna Allar atvinnuauglýsingar 

vikunnar á visir.is

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

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Aðstoðarframkvæmdastjóri 

Starfssvið
•  Þátttaka í daglegum rekstri og 
    stjórnun fyrirtækisins 
•  Stefnumótun og innleiðing stefnu
•  Þróun og innleiðing ferla

Menntunar- og hæfniskröfur
•  Háskólamenntun sem nýtist í starfi
•  Víðtæk þekking og reynsla af rekstri og stjórnun
•  Reynsla af stjórnunarstörfum í verktakastarfsemi kostur
•  Styrkleikar á sviði stefnumótunar, reynsla af innleiðingu stefnu og ferlum
•  Leiðtogahæfni, frumkvæði, metnaður og geta til að vinna í hópi
•  Hæfni í mannlegum samskiptum

Upplýsingar veita:

Þórir Þorvarðarson 
thorir@hagvangur.is

Sverrir Briem 
sverrir@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 13. febrúar.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

ÍSTAK er leiðandi verktakafyrirtæki sem leggur áherslu á samfélagslega ábyrgð og sanngjarna samkeppni á markaði. 

ÍSTAK annast verkefni eins og byggingar, virkjanir, álversframkvæmdir, hafnarframkvæmdir auk vega- og brúargerðar.  
ÍSTAK hefur verið leiðandi í íslenskum verktakaiðnaði í yfir 40 ár og hefur haft mikil áhrif á þróun mannvirkja á Íslandi sem og erlendis. 
ÍSTAK er hluti af dönsku verktakasamstæðunni Per Aarsleff Holding A/S sem starfar á alþjóðavettvangi og er skráð á hlutabréfamarkað 
í Danmörku.  

Starfsmenn ÍSTAKS eru um 270, þeir hafa fjölþætta þekkingu og reynslu. Starfsmennirnir, reynsla fyrirtækisins, ásamt víðtækum 
stuðningi eiganda gerir ÍSTAK að leiðandi verktaka á Íslandi, með frumkvæðið í fyrirrúmi.

ÍSTAK annast verkefni af mörgum stærðum og gerðum innan bygginga- og mannvirkjagerðar ásamt því að starfrækja vélsmiðju og 
steypueiningaframleiðslu. Starfsemi ÍSTAKS er aðallega á Íslandi en einnig með áherslu á Grænland og Færeyjar.

ÍSTAK óskar eftir að ráða í stöðu aðstoðarframkvæmdastjóra. Um nýtt starf er að ræða en aðstoðarframkvæmdastjóri 
er staðgengill framkvæmdastjóra. Hann situr í framkvæmdastjórn fyrirtækisins og tekur virkan þátt í stjórnun og 
stefnumótun ásamt daglegri stjórnun. Leitað er að öflugum aðila í krefjandi stjórnunarstarf, þar sem frumkvæði, 
samskiptafærni og skipulögð vinnubrögð fá að njóta sín.

Markaðs- og þróunarstjóri matvæla

Helstu verkefni:
•  Hugmyndasköpun, gerð markaðs-
    og þróunaráætlana
•  Stýring vöruþróunarteymis
•  Markaðsgreining
•  Markaðssetning innanlands 
    og erlendis

Hæfniskröfur:
•  Háskólamenntun sem nýtist í starfinu
•  Nám erlendis mikill kostur
•  Haldbær reynsla af markaðsmálum og viðskiptaþróun
•  Reynsla af erlendum samskiptum
•  Frjó og skapandi hugsun, áræðni, frumkvæði, víðsýni
    og sjálfstæð vinnubrögð

Upplýsingar veita:

Þórir Þorvarðarson 
thorir@hagvangur.is

Sverrir Briem 
sverrir@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 6. febrúar.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Kaupfélag Skagfirðinga svf. er samvinnufélag í blönduðum rekstri. Stærsti hluti starfseminnar er 
í matvælaiðnaði. Félagið rekur meðal annars mjólkurafurðastöð og kjötafurðastöð, auk annarrar 
matvælaframleiðslu og þjónustustarfsemi.

Kaupfélag Skagfirðinga á Sauðárkróki óskar að ráða í starf markaðs- og þróunarstjóra. Um nýtt og krefjandi 
starf er að ræða þar sem gefst tækifæri til að móta og þróa nýjar og spennandi leiðir í vöruþróun. Leitað er 
að frumlegum og sjálfstæðum aðila sem er tilbúinn í þær áskoranir sem framundan eru hjá fyrirtækinu.
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Stapi lífeyrissjóður

Fjölbreytt skrifstofustarf

Capacent — leiðir til árangurs

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

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/4465 

Menntunar- og hæfniskröfur
Menntun sem nýtist í starfi,  háskólamenntun kostur.
Reynsla af bókhaldi kostur.
Reynsla af umsýslu lánamála kostur.
Góð færni í íslensku og ensku.
Nákvæm og öguð vinnubrögð.
Jákvætt viðmót og hæfni í samskiptum.
Frumkvæði og metnaður.

�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�

Umsóknarfrestur

9. febrúar 

Starfssvið
Umsjón með sjóðfélagalánum.
Ráðgjöf til viðskiptavina.
Aðstoð og afleysing í bókhaldi.
Verkefnastjórn í lífeyrisdeild.
Kynningar- og vefmál.

Stapi lífeyrissjóður óskar eftir að ráða starfsmann til að sinna fjölbreyttum og krefjandi verkefnum. Sjóðurinn er með 
skrifstofur á Akureyri og Neskaupstað.  Starfið heyrir undir skrifstofustjóra.

Við mönnum stöðuna

www.capacent.is 

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

Verkefnastjóri 

Capacent — leiðir til árangurs

Rio Tinto á Íslandi hf. er 
þekkingarfyrirtæki sem 
rekur álver í Straumsvík. Við 
bjóðum upp á margbreytileg 
störf þar sem hugvit, þekking 
og kunnátta starfsmanna 
gegnir lykilhlutverki. 
Við leggjum áherslu á 
markvisst fræðslustarf, 
frammistöðuhvetjandi 
starfsumhverfi og gott 
upplýsingaflæði ásamt 
tækifærum til starfsþróunar 
 
Við setjum umhverfis-, öryggis-, 
og heilbrigðismál í öndvegi og 
vinnum stöðugt að umbótum á 
verkferlum og vinnuaðferðum. 
Við leggjum áherslu á að starfa 
í góðri sátt við umhverfið.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/4464 

Menntunar- og hæfniskröfur
Verk- eða tæknifræðimenntun, rafmagns- eða 
vélaverkfræði kostur
Reynsla af verkefnastjórnun æskileg
Reynsla af áætlanagerð
Góðir samskiptahæfileikar
Frumkvæði, skipulag og sjálfstæði í starfi
Gott vald á íslensku og ensku

�

�
�
�
�
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Umsóknarfrestur

8. febrúar 

Starfs- og ábyrgðarsvið
Verkefnastjórnun
Útboðsgerð
Gerð kostnaðar- og verkáætlana
Eftirlit með framkvæmdum
Eftirlit með verkfræðilegri hönnun
Samskipti m.a. við verksfræðistofur og verktaka
Náið samstarf við framleiðsludeildir og móðurfélag 
varðandi greiningu, framkvæmd og afhendingu verkefna

Rio Tinto á Íslandi hf. óskar eftir að ráða í spennandi og krefjandi starf í alþjóðlegu umhverfi. 
 
Verkefnastjóri tilheyrir hópi verkefnastjóra og stýrir fjölbreyttum verkefnum á tæknisviði. 

Forstöðumaður fjárreiðusviðs

Capacent — leiðir til árangurs

Fjársýslan er þjónustu- og 
þekkingarstofnun á sviði 
opinberra fjármála.  
Stofnunin veitir 
fjármálatengda þjónustu til 
ríkissjóðs og ríkisaðila og 
annast umsýslu fjármuna. 
Þá hefur hún yfirumsjón 
með bókhaldi og uppgjörum 
ríkissjóðs og tryggir 
tímanlegar og áreiðanlegar 
upplýsingar um fjármál 
ríkisins. 
 
Nánari upplýsingar má sjá á 
vefsíðu Fjársýslunnar  
www.fjs.is. 

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/4459 

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf í viðskiptafræði eða sambærileg menntun sem 
nýtist í starfi. Framhaldsmenntun á því sviði æskileg.
Farsæl reynsla af stjórnun og mannaforráðum. 
Leiðtogahæfileikar og færni í samskiptum.
Reynsla af fjárstýringu, bókhaldi og uppgjöri.
Reynsla af verkefnastjórnun, gæðamálum og 
breytingastjórnun. 

�

�
�
�
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Umsóknarfrestur

13. febrúar 

Starfs- og ábyrgðarsvið
Forysta við uppbyggingu og þróun fjárreiðusviðs.
Daglegur rekstur og stjórnun sviðs.
Áætlanagerð og eftirfylgni. 
Markmiðasetning og umsjón með umbótaferlum.
Þátttaka í stjórnunarteymi Fjársýslunnar.
Samskipti við viðskiptamenn sviðsins og helstu birgja.

Fjársýsla ríkisins óskar að ráða öflugan og traustan forstöðumann í nýtt áhugavert og krefjandi starf við fjárreiðusvið. 
Fjárreiðusvið er nýtt svið innan Fjársýslunnar sem m.a. sinnir verkefnum sem áður heyrðu undir tekjusvið og ríkisfjárshirslu. 
Næsti yfirmaður er fjársýslustjóri. 
 
Um er að ræða kjörið tækifæri fyrir einstakling sem hefur náð góðum árangri í starfi og langar í nýjar faglegar áskoranir og 
spennandi framtíðarstarf. Lögð er áhersla á góðan starfsanda og fjölskylduvænt vinnuumhverfi. 

Við gætum verið  
með næsta starfsmann 
mánaðarins á skrá

www.capacent.is 

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

Umsóknarfrestur er til og með 5. febrúar nk.

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

SÆKJA UM

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

Flügger óskar eftir að ráða sölumann til starfa í verslun sína í Keflavík.
Í starfinu felst afgreiðsla, þjónusta og ráðgjöf til viðskiptavina, dagleg umhirða verslunarinnar auk annars sem tilheyrir 
starfinu. Leitað er að ábyrgum, traustum og þjónustuliprum einstaklingi sem hefur gaman af þjónustu og er með mikla 
hæfni í samskiptum. Vinnutími er alla virka daga frá kl. 8:00-18:00 og annan hvern laugardag frá klukkan 10:00-15:00.

Flügger á Íslandi rekur 6 verslanir víðs vegar um landið en höfuðstöðvarnar eru í Danmörku og eru verslanir Flügger rúmlega 550. 
Verslanirnar eru staðsettar í Danmörku, Svíþjóð, Noregi, Póllandi, Íslandi og í Kína. Flügger byggir afkomu sína á sölu til fagmanna og 
hjá Flügger starfa málarar og málarameistarar með mikla reynslu auk starfsmanna sem koma að þjónustu og ráðgjöf til viðskiptavina.

¨
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Kaffitár leitar að 
framúrskarandi 
stjórnendum
á nýjan 
veitingastað í 
Perlunni
 



ÞG Verk  -  Lágmúla 7, 108 Reykjavík   -  S: 534 8400 

ÞG Verk óskar eftir smiðum, múrurum, verkamönnum og 
handlöngurum til starfa. Mikill kostur ef hægt er að he�a 
störf sem fyrst. 

Tökum einnig á móti iðnnemum í �ölbreytt störf.

ÞG Verk - þekkingarfyrirtæki í byggingariðnaði síðan 1998

Félagið er byggt upp á traustum grunni og hefur staðið af sér 
öll áföll í íslensku efnhagslí� sem og íslenskum byggingariðnaði 
og starfar enn á upprunalegri kennitölu. Markmið félagsins 
hefur ávallt verið að skila góðu verki til sinna viðskiptavina á 
íbúðamarkaði sem og útboðsmarkaði, að stunda traust 
og örugg viðskipti og uppfylla væntingar viðskiptavina.

Fasteignakaupendur og �árfestar stórframkvæmda eiga að 
gera kröfu um framúrskarandi verkgæði, áreiðanleika og 
fagmennsku. 

ÞG Verk hefur hlotið viðurkenningu frá Creditinfo sem 
framúrskarandi fyrirtæki á Íslandi 2016.

• Frábær starfsandi og starfsmannafélag

• Fyrsta flokks starfsmannaaðstaða

• Mjög góð verkefnastaða næstu árin

• Öruggt og traust fyrirtæki

• Víðtæk reynsla af öllum byggingarstigum 

• Mikil þekking og öflug leiðsögn

• Tækifæri á að vinna sig upp innan fyrirtækisins

• Vönduð og örugg vinnuaðstaða

Vinsamlega sendið inn umsókn á www.tgverk.is - Fyrirtækið - Starfsumsókn



Reykjavík Hafnarfjörður Kópavogur
Garðabær Reykjanesbær

Umsóknarfrestur er til og með 26. febrúar. Allar nánari upplýsingar má nálgast á heimasíðu Hrafnistu, 
www.hrafnista.is og á heimasíðu Fast ráðninga, www.fastradningar.is. Umsjón með störfunum hefur 
Lind hjá Fast ráðningum, lind@fastradningar.is og í síma 552 1606. Eingöngu er hægt að sækja um 
störfin rafrænt með því að fylla út umsóknarform á www.fastradningar.is 

Hæfniskröfur:
• Góð færni í samskiptum
• Sjálfstæði og stundvísi 
• Jákvæðni og metnaður í starfi
• Góð íslenskukunnátta

HRAFNISTA   REYKJAVÍK   HAFNARFJÖRÐUR  KÓPAVOGUR  GARÐABÆR  REYKJANESBÆR

HRAFNISTA

 

I 
I

I

Finnst þér meira gaman að vinna með fólki en vélum?
Sumarstarfsfólk óskast til starfa hjá Hrafnistu Hafnarfirði, Reykjavík, Kópavogi, Garðabæ og í Reykjanesbæ. 
Hrafnista er vinnustaður þar sem starfsfólki gefst tækifæri til að afla sér reynslu og þekkingar. Gott vinnuumhverfi 
stuðlar að því að hæfileikar sérhvers starfsmanns njóti sín. Lágmarksaldur umsækjenda er 17 ára. 

Óskum eftir að ráða í sumar: 
• Starfsfólk í aðhlynningu 
• Hjúkrunarfræðinga /-nema 
• Læknanema 
• Sjúkraliða/-nema  
• Félagsliða  
• Starfsfólk í borðsal 
• Starfsfólk í ræstingu

Sumarstörf hjá Hrafnistu

Menningar og ferðamálasvið

Viltu vera góður gestgjafi  
ferðamanna í Reykjavík?

- Menningar- og ferðamálasvið -
Vaktstjóri á Upplýsingamiðstöð ferðamanna í Reykjavík.

Höfuðborgarstofa leitar a ð öflugum og metnaðarfullum  
einstaklingi með ríka þjónustulund í stöðu vaktstjóra á  
Upplýsingamiðstöð ferðamanna í Ráðhúsi Reykjavíkur. 

Leitað er að aðila sem hefur áhuga á að taka þátt í að leiða 
upplýsingamiðstöðina inn í nýja tíma. Í samráði við deildarstjóra 
hefur viðkomandi umsjón með daglegri þjónustu og upplýsingagjöf 
í miðstöðinni, samskiptum við samstarfsaðila, bókunum og sölu og 
umsýslu með Gestakorti Reykjavíkur.

Áherslur starfsins byggja á Ferðamálastefnu Reykjavíkurborgar og 
starfsáætlun Höfuðborgarstofu á hverjum tíma.

Starfið krefst:
• Menntunar sem nýtist í starfi. Menntun á sviði ferðamála og/eða   
 leiðsögumannanám er ótvíræður kostur.
• Góðrar tungumálakunnáttu, íslensku, ensku og þriðja tungumáls   
 auk færni til að tjá sig í ræðu og riti.
• Þekkingar og áhuga á ferðaþjónustu á höfuðborgarsvæðinu og  
 á landsvísu.
• Frumkvæðis, sjálfstæðis í vinnubrögðum, sannfæringarkrafts  
 og jákvæðni.
• Framúrskarandi færni í mannlegum samskiptum og  
 ríkrar þjónustulundar.
• Áhuga á menningu, listum og borgarlífi.
• Færni og getu til að vinna undir álagi og sinna  
 mörgum viðfangsefnum.  
• Góðrar almennrar tölvukunnátta.

Kjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og 
Starfsmanna félags Reykjavíkur. Um er að ræða fullt starf og þarf 
viðkomandi að geta hafið störf sem fyrst. 

Nánari upplýsingar veitir: Karen María Jónsdóttir, deildarstjóri  
Upplýsingamiðstöðvar ferðamanna í Reykjavík,  
karen.maria.jonsdottir@reykjavik.is, sími 411 6015.  
Vakin er sérstök athygli á markmiðum starfsmanna- og 
mannréttinda stefnu Reykjavíkurborgar sem er að finna á  
www.reykjavik.is.

Umsóknarfrestur er til og með 12. febrúar nk.  Umsóknir skulu 
sendar á vef Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf.

 
Hlutverk Menningar- og ferðamálasviðs er að fara með framkvæmd  

menningar- og ferðamála hjá Reykjavíkurborg. Sviðinu tilheyra menningar-
stofnanir Reykjavíkurborgar; Borgarbóksafn Reykjavíkur - menningarhús, 

Borgar sögusafn Reykjavíkur og Listasafn Reykjavíkur.  Höfuðborgarstofa ber 
ábyrgð á heildarkynningu Reykjavíkur á sviði ferðamála innanlands og utan, 

rekur upplýsingamiðlun til ferðamanna og sér um skipulag og framkvæmd 
stærstu borgarhátíðanna í Reykjavík. 
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Kraftur hf. er elsta fyrirtæki landsins á sínu sviði.

Við leitum að sölumanni fyrir MAN atvinnubíla og  
Bucher götusópa og vetrarþjónustutæki.

Starfið er krefjandi, fjölbreytt og spennandi fyrir aðila, með áhuga á 
vörubílum og tækjum.
Sölumaður þarf að sækja nokkur námskeið erlendis í skamman tíma 
í senn.

Hæfniskröfur:
• Viðkomandi þarf að vera metnaðarfullur og þjónustulundaður,  
 snyrtilegur og með góða samskiptahæfileika.
• Góð kunnátta í bæði íslensku og ensku, bæði talmál og ritmál
• Góð tölvukunnátta
• Viðkomandi þarf að hafa meirapróf hvort sem þau réttindi eru til  
 staðar núna eða verður aflað síðar.

Áhugasamir vinsamlegast sendið umsókn ásamt ferilskrá á  
netfangið kraftur@kraftur.is

Starfsumsókn og ferilskrá sendist á robert@librasoft.is fyrir 13. febrúar. Nánari upplýsingar eru fúslega veittar í síma 595-8760. Við bendum einnig á frekari upplýsingar og umsóknarform á www.librasoft.is

Libra ehf. hefur undanfarin ár verið á meðal efstu 
fyrirtækja á lista VR yfir Fyrirtæki ársins auk 
þess sem styrkleikamat Creditinfo hefur skilað 
okkur titlinum Framúrskarandi fyrirtæki 
undanfarin sex ár.

Libra er ört vaxandi hugbúnaðarhús með um 40 
manns í vinnu, sem er að bæta við sig fólki til að 
leysa skemmtileg og krefjandi verkefni fyrir 
viðskiptavini okkar. 

Við höfum á undanförnum 20 árum verið leiðandi 
í smíði hugbúnaðar fyrir íslenskan fjármálamarkað 
en Libra hugbúnaður er í notkun hjá flestum en Libra hugbúnaður er í notkun hjá flestum 
fyrirtækjum og stofnunum á þeim markaði.
 
Hjá okkur muntu fást við krefjandi verkefni í 
samhentum hópi sérfræðinga sem leggur áherslu 
á gott skipulag og stöðugar umbætur.

Við erum með ánægt og hæft starfsfólk og vinnum 
náið með viðskiptavinum okkar.náið með viðskiptavinum okkar.

Við breytum 
fjármálaþekkingu 
í hugbúnað

Vinsamlegast merkið umsóknina ,,Vefforritari“

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun á sviði tölvunarfræða eða sambærileg menntun
• Þekking og reynsla af JavaScript, HTML og CSS
• Þekking á React með Redux er kostur
• Þekking á ASP.NET og ASP.NET MVC er kostur
• Öguð og skipulögð vinnubrögð
•• Hæfni til að vinna í hópi

Starfssvið
• Greining, hönnun, forritun og prófun á Libra veflausnum
• Þátttaka í mótun stefnu í vefforritun 

Vefforritari

Vinsamlegast merkið umsóknina ,,Forritari“

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun á sviði tölvunarfræða eða sambærileg menntun
• Þekking og reynsla af SQL, .NET og C# æskileg
• Þekking og/eða reynsla af hugbúnaðargerð fyrir fjármálamarkað er kostur
• Öguð og skipulögð vinnubrögð
• Hæfni til að vinna í hópi

Starfssvið
• Greining, hönnun, forritun og prófun á Libra hugbúnaði

Forritari – hugbúnaðarþróun

Vinsamlegast merkið umsóknina ,, Ráðgjöf og þjónusta“

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun á sviði viðskiptafræða eða sambærileg menntun
• Rík þjónustulund og góð samskiptafærni
• Þekking og/eða reynsla af fjármálamarkaði er kostur
• Þekking á Libra hugbúnaði er kostur
• Öguð og skipulögð vinnubrögð
•• Hæfni til að vinna í hópi

Starfssvið
• Þjónusta og ráðgjöf við Libra hugbúnað
• Þátttaka í innleiðingu Libra hugbúnaðar hjá viðskiptavinum
• Prófanir á Libra hugbúnaði
• Samskipti við notendur um virkni hugbúnaðarins
• Þátttaka í greiningu á þróun Libra hugbúnaðar

Ráðgjöf og þjónusta

Vinsamlegast merkið umsóknina ,,Vörustjórnun“

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun á sviði tölvunarfræða, viðskiptafræða eða 
    sambærileg menntun
• Þekking og/eða reynsla af hugbúnaðargerð fyrir fjármálamarkað er kostur
• Þekking á Libra hugbúnaði er kostur
• Öguð og skipulögð vinnubrögð
•• Hæfni til að vinna í hópi

Starfssvið
• Vörustjórnun á Libra hugbúnaði á fjárfestingabankasviði
• Skilgreining verkefna tengdum vörum á fjárfestingabankasviði
• Stuðningur við verkefnahópa og þjónustu er varðar vörur á 
    fjárfestingabankasviði
• Þátttaka í mótun stefnu í þróun á Libra hugbúnaði

Vörustjórnun - fjárfestingabankalausnir
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Menningar og ferðamálasvið

Kannt þú kúnstina að  
markaðssetja menningu?

Menningar- og ferðamálasvið
Verkefnastjóri – Menningarkort og  

safnbúðir menningarstofnana Reykjavíkur

Menningar- og ferðamálasvið Reykjavíkur leitar að öflugum 
og metnaðarfullum einstaklingi sem vill starfa að menningar-
málum og býr yfir þekkingu á markaðs- og sölumálum.

Umsækjandi þarf að hafa hæfni og getu til að leiða þróun, 
markaðssetningu og sölu á Menningarkorti Reykjavíkur og 
efla safnbúðir menningarstofnana Reykjavíkur með það að 
leiðarljósi að auka sýnileika, veltu og framlegð.  
Í starfinu felst greining, þróun, kynning og markaðssetning, 
umsjón með og þróun vöruvals í safnbúðunum.   
Verkefna stjórinn starfar náið með stofnunum sviðsins, með 
birgjum, hönnuðum, söluaðilum o.fl.

Starfið krefst:
• Háskólamenntunar sem nýtist í starfi. 
• Þekkingar og reynslu af markaðssetningu, kynningar-  
 og sölumálum. 
• Reynslu af verkefnastjórnun og áætlanagerð.
• Reynsla af smásölu eða umsjón með vöruvali og  
 hönnun er kostur.
• Frumkvæðis og sjálfstæðis í vinnubrögðum,  
 hugmyndaauðgi auk góðra skipulagshæfileika.
• Umtalsverðrar kunnáttu í markaðssetningu á  
 samfélagsmiðlum og auglýsinga.  
• Færni og getu til að vinna undir álagi og sinna  
 mörgum viðfangsefnum.  
• Mikillar færni í mannlegum samskiptum og  
 ríkrar þjónustulundar.

Kjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og 
Starfsmannafélags Reykjavíkur. Um er að ræða fullt starf og 
þarf viðkomandi að geta hafið störf  sem fyrst. 

Nánari upplýsingar veitir Huld Ingimarsdóttir skrifstofustjóri 
rekstrar og fjármála  huld.ingimarsdottir@reykjavik.is.  
Vakin er sérstök athygli á markmiðum starfsmanna- og  
mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar sem er að finna á 
www.reykjavik.is.

Umsóknarfrestur er til og með13. febrúar nk.  Umsóknir  
skulu sendar á vef Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf

Hlutverk Menningar- og ferðamálasviðs er að fara með 
framkvæmd menningar- og ferðamála hjá Reykjavíkurborg. 

Sviðinu tilheyra menningarstofnanir Reykjavíkurborgar, 
Borgarbóksafn Reykjavíkur, Listasafn Reykjavíkur og  
Borgarsögusafn Reykjavíkur. Höfuðborgarstofa sem  

jafnframt tilheyrir sviðinu sinnir ferða- og markaðsmálum  
og sér um framkvæmd ýmissa stórra borgarhátíða.

 

DEILDARSTJÓRI MÚRDEILDAR

Góð laun í boði fyrir réttan aðila. Umsóknarfrestur er til 
6. febrúar 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.Ölgerðin er eitt stærsta fyrirtækið  

á sínu sviði. Ölgerðin framleiðir, 

flytur inn, dreifir og selur matvæli 

og sérvöru af ýmsum toga. 

Áhersla er lögð á að vörur 

fyrirtækisins séu fyrsta flokks  

og að viðskiptavinir þess geti  

gengið að hágæða þjónustu vísri.

SÉRFRÆÐINGUR
Í UMBÓTASTJÓRNUN

HLUTVERK OG ÁBYRGÐ:

•	 Rekstur	á	stýrikerfi	umbóta	 	
hjá	Ölgerðinni

•	 Samþætta	starfsemi	fyrirtækisins	
með	straumlínustjórnun	 	
og	ferlagreiningu

•	 Verkefnastýring	

HÆFNISKRÖFUR: 

•	 Háskólamenntun	á	sviði	 	
verkfræði	eða	viðskiptafræði

•	 Reynsla	af	umbótastjórnun	 	
og	eða	ferlagreiningu	er	kostur

•	 Góð	samningatækni,	samskipta-
hæfni	og	sannfæringargeta

•	 Sjálfstæð	vinnubrögð

Umsóknarfrestur	er	ti l	og	með	5.	febrúar	nk.	
Sótt	er	um	á	heimasíðu	Ölgerðarinnar:	umsokn.olgerdin.is

Ölgerðin	leitar	að	jákvæðum	og	áreiðanlegum	einstaklingi	ti l	að	sinna	 	
starfi	sérfræðings	í	umbótastjórnun	á	Samskiptasviði .	Starfið	felur	í	sér	
verkefnastjórnun	á	umbótum	Ölgerðarinnar	og	mun	viðkomandi	starfa	 	
náið	með	stjórnendum	og	starfsfólki	á	öllum	sviðum	Ölgerðarinnar.

Háskólinn á Akureyri auglýsir lausa 100% stöðu lektors í íþróttafræði við 
kennaradeild hug- og félagsvísindasviðs

Nánari upplýsingar um starfið gefur Bragi 
Guðmundsson, formaður kennaradeildar, 
sími 460 8559, netfang bragi@unak.is.

Nánari upplýsingar um fylgigögn umsókna, laun og meðferð umsókna er að
finna á www.starfatorg.is og á vef Háskólans á Akureyri.

Lektor í íþróttafræði

Menntunar- og hæfniskröfur:
•	Umsækjandi	skal	hafa	þekkingu	og	reynslu	í	samræmi	við	alþjóðleg	viðmið	fyrir	

viðkomandi starfsheiti á fræðasviðinu, staðfest með áliti dómnefndar eða með 
doktorsprófi frá viðurkenndum háskóla.

•	Æskilegt	er	að	umsækjandi	hafi	leyfisbréf	til	kennslu.
•	Umsækjandi	skal	sýna	fram	á	hæfni	til	að	kenna	og	stunda	rannsóknir	á	háskólastigi	

á framangreindum sviðum. Þekking á menntunarfræði er æskileg.
•	Kennslureynsla	á	háskólastigi	og/eða	reynsla	af	vísindastörfum	er	kostur,	sem	og	

reynsla af kennslu á öðrum skólastigum.
•	Krafist	er	góðrar	hæfni	í	mannlegum	samskiptum	og	skipulagshæfni.
•	Við	mat	á	umsóknum	er	tekið	mið	af	hversu	vel	viðkomandi	uppfyllir	þarfir	

kennaradeildar.

Umsóknir	og	fylgigögn	skal	senda	rafrænt	
á skrifstofu rektors Háskólans á Akureyri á 
netfangið starfsumsokn@unak.is. 
Ekki	er	notað	staðlað	umsóknareyðublað.

Umsóknarfrestur	er	til	og	með 13. febrúar 2017

www.unak.is/lausstorf
Háskólinn	á	Akureyri	stuðlar	að	jafnrétti	kynjanna	og	hvetur	karla	jafnt	
sem	konur	til	að	sækja	um	laus	störf.

Leitað er að sérfræðingi í íþróttafræði til starfa við kennaradeild Háskólans á Akureyri. 
Öll	rannsókna-	og	kennslusvið	sem	tengjast	íþróttafræði	og	kennd	eru	á	íþróttakjörsviði	
koma til greina. Starfsstöðin er á Akureyri.
Miðað er við að viðkomandi geti hafið störf ekki síðar en 1. ágúst 2017. Ráðningartími 
er	tímabundinn	til	fimm	ára	í	samræmi	við	reglur	nr.	258/2016	um	störf	dómnefndar	
og ráðningar akademískra starfsmanna við Háskólann á Akureyri. Framgangur í stöðu 
dósents	eða	prófessors	kemur	til	greina	við	ráðningu	hafi	umsækjandi	til	þess	hæfi	að	
mati dómnefndar.
Helstu	verkefni	eru	rannsóknir	og	umsjón	kennslu	í	sérnámskeiðum	íþróttakjörsviðs	við	
kennaradeild Háskólans á Akureyri. Næsti yfirmaður er formaður kennaradeildar.



MAX1, Jafnarseli 6 óskar eftir öflugum 
bílaviðgerðarmanni til starfa sem fyrst

Í STARFINU FELLST M.A:
• Vinna við bílaviðgerðir
• Vinna við dekkjaþjónustu 
• Ráðgjöf til viðskiptavina

HÆFNISKRÖFUR:
• Leitum að manni með reynslu af bílaviðgerðum 

m.a. smurningu, bremsuviðgerðum og 
dekkjaskiptum

• Gilt bílpróf
• Góða þjónustulund
• Íslensku- og enskukunnátta

Vinnutími er alla virka daga frá 8:00–17:00 og 
laugardaga skv. vaktaplani frá kl. 9:00–13:00.

Umsóknarfrestur er til 10. febrúar.

Sæktu um á: www.max1.is

MAX1/Vélaland óskar 
eftir bílaviðgerðarmanni 

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

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

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

Vinnutími 07.45-17.00 virka daga og einstaka laugardaga frá 11.30-16.15. 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Sæktu um á brimborg.is fyrir 6. febrúar.

RÁÐGJAFI VARAHLUTA OG ÞJÓNUSTU
FYRIR FORD
Brimborg óskar eftir að ráða starfsmann í þjónustumóttöku fyrir Ford
að Bíldshöfða 6 í Reykjavík

Raðgjafi varahluta og þjónustu 4x18 atvinnuaugl 20170120_END.indd   1 23/01/2017   10:39

Umsóknarfrestur er til og með 18. febrúar. 
Rio Tinto  
Straumsvík 
Pósthólf 244 
222 Hafnarfjörður 
Sími 560 7000 
www.riotinto.is

Rio Tinto á Íslandi er þekkingarfyrirtæki sem rekur álver í Straumsvík. Við bjóðum upp á á margbreytileg störf þar sem hugvit, þekking og 
kunnátta starfsmanna gegna lykilhlutverki. Við setjum umhverfis-, öryggis-, og heilbrigðismál í öndvegi og vinnum stöðugt að umbótum á 
verkferlum og vinnuaðferðum. Við leggjum áherslu á að starfa í góðri sátt við umhverfið og samfélagið sem við erum hluti af.  
Okkar gildi eru: ábyrgð, heilindi, virðing og samvinna. 

Sumarstörf í Straumsvík
Við leitum að öflugu starfsfólki í fjölbreytt sumarstörf hjá Rio Tinto á Íslandi hf.  
sem rekur álverið í Straumsvík.

» Kerskáli, steypuskáli, skautsmiðja og efnisvinnsla
» Rannsóknarstofa
» Framleiðsluskipulag, öryggisdeild, birgðahald og innkaup
» Verkstæði
» Ýmsir aðrir vinnustaðir 

Hjá Rio Tinto er aðallega unnið á þrískiptum eða tvískiptum 
vöktum en einnig í dagvinnu. Öll störf henta jafnt körlum 
og konum. Lögð er rík áhersla á öryggismál starfsmanna og 
markvissa þjálfun í upphafi starfstíma. 

   Hæfniskröfur:
» 18 ára og eldri
» Bílpróf er skilyrði og lyftarapróf er kostur
» Sterk öryggisvitund
» Stundvísi, frumkvæði og nákvæmni
» Þarf að gangast undir læknisskoðun og standast 

lyfjapróf
» Hreint sakavottorð
» Iðnmenntunar er krafist í störf á verkstæði eða að 

viðkomandi sé í iðnnámi

Sumarstörf eru á tímabilinu 15. maí til 1. sept. eða eftir samkomulagi. Umsóknum skal skilað á www.riotinto.is.
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Umsjónarkennari á miðstigi.
Laus er 100% staða umsjónarkennara í miðstigi frá  
1. febrúar til 30. apríl 2017.

Starfsmaður á kaffistofu.
Laus er staða starfsmanns á kaffistofu starfsmanna. 
Ótímabundin staða. 100%.

Nánari upplýsingar á vef Reykjavíkurborgar: http://reykjavik.
is/laus-storf og hjá Hreiðari Sigtryggssyni skólastjóra í síma 
5533188 / 6648280 og á hreidar.sigtryggsson@rvkskolar.is.

Lausar stöður í Langholtsskóla

Arkþing leitar að góðu fólki

Vegna fjölbreyttra verkefna framundan, leitum við að 
Arkitektum og Byggingafræðingum.
Kunnátta í Revit nauðsynleg. 
Við bjóðum upp á skemmtilegan vinnustað með    
góðum anda þar sem unnið er af metnaði.
Í dag starfa 13 manns hjá fyrirtækinu.

Umóknir með ferilskrá og dæmum um fyrri verk 
sendist á arkthing@arkthing.is

www.arkthing.is

Thrifty Car Rental, bílaleiga Brimborgar, leitar að vönum og 
útsjónarsömum meiraprófsbílstjóra á nýjan bílaflutningabíl 
leigunnar. Vörubifreiðin er Volvo FH Performance Edition dráttarbíll, 
540 hestöfl með I-Shift Dual Clutch og ríkulega búinn. 
Vagninn tekur allt að 10 bíla í einu.
 
Stutt lýsing á starfi:

·	Meginstarfsstöð	bílstjóra	er	við	flugstöðina	og	í	starfinu	felst	akstur	
	 milli	starfstöðva	leigunnar	og	þjónustuverkstæða,	í	Reykjanesbæ,	
	 Reykjavík	og	á	Akureyri,	ásamt	umsjón	með	bíl,	lestun	og	losun.

Hæfniskröfur:

·	Við	leitum	að	bílstjóra	með	meirapróf	og	réttindi	fyrir	eftirvagn	sem	er	
	 vanur	og	útsjónarsamur	við	frágang	á	farmi.

Æskilegt	er	að	viðkomandi	geti	hafið	störf	sem	fyrst.	
Vinnutími	er	alla	virka	daga	frá	08.00-17.00
Nánari	upplýsingar	um	starfið	má	finna	á	www.brimborg.is (laus störf)
Umsóknarfrestur er til 6. febrúar 2017

Bílstjóri á nýjan 
bílaflutningabíl

Thrifty bílaflutningabílstjóri 99x200mm 20170123_END.indd   1 23/01/2017   10:40
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Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

MENNTUN, HÆFNI OG REYNSLA:
• Embættis- eða meistarapróf í lögfræði

• Afbragðs þekking á sviði stjórnsýsluréttar   
og á öðrum sviðum opinbers réttar

• Afbragðs samskiptahæfni og hæfni til þátttöku  
og forystu í teymisvinnu

• Sjálfstæði og hæfni til að taka frumkvæði

• Reynsla af lögfræðistörfum í opinberri stjórnsýslu

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

• Hæfni í ritun lögfræðilegra texta og nákvæmni  
í vinnubrögðum

EFTIRFARANDI VERÐUR EINNIG METIÐ:
• Reynsla af og þekking á málefnum    

og regluverki háskóla

• Þekking á persónuverndarlöggjöf og upplýsingalögum 
og reynsla af meðferð slíkra mála

• Gott vald á Norðurlandamáli og fleiri tungumálum

• Málflutningsréttindi eru kostur

Umsóknarferli: 
Umsóknarfrestur er til 13. febrúar 2017.   
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Umsókn skal send rafrænt inn á www.hi.is/laus_storf.

HÁSKÓLI ÍSLANDS AUGLÝSIR 
EFTIR LÖGFRÆÐINGUM
Háskóli Íslands auglýsir eftir tveimur öflugum lögfræðingum í fullt starf á skrifstofu rektors.

Lögfræðingarnir starfa að fjölbreyttum verkefnum og í starfi þeirra reynir á flest réttarsvið lögfræðinnar. Þeir 

koma fram fyrir hönd Háskóla Íslands við úrlausn stjórnsýslumála og annarra lögfræðilegra viðfangsefna. Auk 

þess veita þeir stjórnendum innan Háskóla Íslands, á fræðasviðum, í deildum, miðlægri stjórnsýslu og í stofnunum 

Háskólans, aðstoð og ráðgjöf. Lögð er áhersla á sterka fræðilega þekkingu, forystuhæfileika og samstarfshæfni.

 

Við ráðningu í störf við Háskóla Íslands er tekið 
mið af jafnréttisáætlun skólans.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Elín Blöndal,  
í síma 525 4228, netfang: elinbl@hi.is

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á 
www.starfatorg.is

Háskóli Íslands er alþjóðlegur rannsóknaháskóli í fremstu röð. 
Um 1.500 starfsmenn eru fastráðnir við skólann og um 2.200 
lausráðnir. Nemendur við skólann eru um 13.000. Háskóli 
Íslands býður fjölbreytt nám á öllum stigum og er eini háskóli 
landsins sem býður grunnnám og framhaldsnám á öllum helstu 
fræðasviðum.  
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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 ... HEILL HEIMUR!

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

Dagdeild átröskunarteymis geðsviðs

HEILBRIGÐISMENNTAÐUR STARFSMAÐUR 
Dagdeild átröskunarteymisins er staðsett á Hvítabandi. Megin verkefni 
starfsmannsins eru að halda utan um meðferðaprógram dagdeildar sem 
felur í sér m.a. máltíðarstuðning, markmiðasetningu, hópefli, hvatningu og 
ráðgjöf. Starfið er tímabundin afleysing til eins árs. Starfshlutfall er 80%, 
dagvinna.

Öldrunarlækningar

SÉRFRÆÐILÆKNIR
Vegna aukinna umsvifa í öldrunarlækningum viljum við fjölga í öflugum 
starfsmannahópi um tvo sérfræðilækna með sérhæfingu í  öldrunar lækn
ingum. Starfshlutfall er 100%. 

Við öldrunarlækningar starfa 16 sérfræðilæknar í öflugu þverfaglegu  
teymi og í nánu samstarfi við aðrar fagstéttir. Öldrunarlækningar skiptast  
í bráðaöldrunarlækningar, heilabilunareiningu og almennar öldrunar
lækning ar, auk læknisþjónustu við hjúkrunarheimili og dagdeildir  
á höfuðborgarsvæðinu. 

Líknardeild í Kópavogi

HJÚKRUNARFRÆÐINGUR 
Deildin er hugsuð fyrir tímabundna innlögn sjúklinga með ólæknandi,  
langt genginn sjúkdóm og skertar lífslíkur. Markmiðið er að bæta 
lífsgæði sjúklinga og fjölskyldna þeirra. 

Hjarta- og æðaþræðingastofa

HJÚKRUNARFRÆÐINGUR 
Á hjarta og æðaþræðingastofu eru gerðar hjartaþræðingar, 
kransæðavíkkanir, gangráðsísetningar, raflífeðlisfræðilegar 
rannsóknir/ aðgerðir og fleira sem tengist hjartasjúkdómum.

Lungnadeild 

HJÚKRUNARFRÆÐINGUR OG SJÚKRALIÐI
Deildin er bráðadeild með hágæslurýmum og eina sérhæfða lungna
deildin á landinu. Þar fer fram greining og meðferð á sjúklingum með 
bráða og langvinna lungnasjúkdóma sem og svefnháða öndunar truflana.

Starf yfirlæknis á göngudeild geðsviðs við Landspítala er laust til 
umsóknar. Yfirlæknir er leiðtogi og hefur þríþætta ábyrgð sem stjórn
andi, þ.e.a.s. faglega ábyrgð, starfsmannaábyrgð og rekstrar ábyrgð. 
Auk þess gegnir yfirlæknir mikilvægu hlutverki í kennslumálum og 
uppbyggingu vísindastarfs. Gerð er krafa um helgun í starfi yfirlæknis. 
Starfshlutfall er 100% og veitist starfið til 5 ára. 

Göngudeild geðsviðs sinnir einstaklingum með alvar legan geðrænan 
vanda sem þurfa sérhæfða þjónustu.

YFIRLÆKNIR

Göngudeild geðsviðs

Við sækjumst eftir framsæknum hjúkrunarfræðingi með framúr
skarandi samskipta og samstarfshæfileika. Starfshlutfall er 100% og 
veitist starfið til 5 ára. Hjúkrunardeildarstjóri hefur þríþætta ábyrgð 
sem stjórnandi, þ.e.a.s. faglega ábyrgð, starfsmannaábyrgð og 
fjárhagslega ábyrgð. 

Deildin þjónar 8 skurðstofum þar sem framkvæmdar eru bæklunar
aðgerðir, æðaaðgerðir, heilaog taugaaðgerðir, lýtaaðgerðir og 
hálsnef og eyrnaaðgerðir. 

HJÚKRUNARDEILDARSTJÓRI

Svæfingadeild Fossvogi

Við viljum ráða framsækinn og dugmikinn leiðtoga. Starfshlutfall er 
100% og veitist starfið til 5 ára. Hjúkrunardeildarstjóri hefur þríþætta 
ábyrgð sem stjórnandi, þ.e.a.s. faglega ábyrgð, starfsmannaábyrgð og 
fjárhagslega ábyrgð. 

Göngudeild geðsviðs sinnir einstaklingum með alvarlegan geðrænan 
vanda sem þurfa sérhæfða þjónustu. 

HJÚKRUNARDEILDARSTJÓRI

Göngudeild geðsviðs

Við leitum eftir kraftmiklum stjórnanda. Starfshlutfall er 100% og 
veitist starfið til 5 ára. Hjúkrunardeildarstjóri hefur þríþætta ábyrgð 
sem stjórnandi, þ.e.a.s. faglega ábyrgð, starfsmannaábyrgð og 
fjárhagslega ábyrgð. 

Deildin er 1011 rúma legudeild og sinnir meðferð ungmenna á aldrinum 
1830 ára sem flest eru greind með geðrofssjúkdóma og fíknivanda.

HJÚKRUNARDEILDARSTJÓRI

Sérhæfð endurhæfingargeðdeild Kleppi



Ertu sérhæfður starfsmaður, 
nemandi á heilbrigðissviði eða 

einstaklingur sem vilt breyta til? 

Í boði er aðhlynningarstarf í vetrarafleysingu. Um 
er að ræða vaktavinnu, fullt starf eða hlutastarf, 
unnið er aðra hvora helgi.   Einnig vantar okkur 
starfsmann sem vinnur frá kl. 8-16 virka daga, hann 
sér um morgunverð íbúa og ræstir síðan vistarverur 
íbúa ásamt sameininlegu rými.  Við erum sveigjan-
leg og komum til móts við þig.  Hafðu samband við 
Guðrúnu Erlu Gunnarsdóttur hjúkrunarforstjóra í 
síma 5500330 eða gudrun@sbh.is, sem allra fyrst.

Í maí 2013, 2009, 2008 og 2006 tóku fulltrúar Sjálfsbjargarheimilisins 
á móti viðurkenningu sem fyrirmyndarstofnun frá SFR – stéttarfélagi 
í almannaþjónustu. Í maí 2014 var Sjálfsbjargarheimilið síðan kjörið 
Stofnun ársins 2014.

BELLADONNA OG MY STYLE - TÍSKUHÚS

Hefur þú brennandi áhuga á tísku, ert jákvæð með 
mikla þjónustulund og góða hæfni í mannlegum 
samskiptum ? Þá erum við kannski að leita að þér, til 
að hjálpa okkur að þjóna viðskiptavinum okkar betur, 
sinna almennum afgreiðslustörfum, á kassa og í 
netverslun, framsetningu vara og útstillingum. 
Starfshlutfall 50-80%, eingöngu framtíðarstarf í boði.

UMSÓKNIR ÓSKAST SENDAR Á NETFANGIÐ 
STELLA@BELLADONNA.IS

Rafkaup hf. - Ármúla 24 - 108 Reykjavík
585 2800 - rafkaup.is

SÖLUMAÐUR Í VERSLUN
Rafkaup óskar eftir að ráða til sín 

sölumann í verslun 
Í starfinu felast öll almenn verslunarstörf, s.s. 

sölumennska, vöruframsetning, innkaup, 
áfylling og fleira. Um fullt starf er að ræða, en 

hlutastarf kemur til greina.
Vinnutími er virka daga frá kl. 09-18 og einn til 

tveir laugardagar í mánuði frá kl. 11-16. 

Hæfniskröfur
Reynsla af verslunarstörfum

Góð þjónustulund
Sjálfstæð vinnubrögð

Stundvísi og gott skipulag
Góð íslenska skilyrði

Góð tölvukunnátta skilyrði

Viðkomandi þarf að hafa hreint sakarvottorð. 
Einungis reyklausir einstaklingar eldri en 25 ára 

koma til greina. 
Um framtíðarstarf er að ræða og er æskilegt að 

viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.  

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á 
atvinna@rafkaup.is fyrir 3. febrúar 2017

Rafkaup er þjónustufyrirtæki sem sérhæfir sig 
í sölu og þjónustu á lömpum, lampabúnaði og 

ljósaperum. 

RANNSÓKNARSTOFA
Við viljum bæta við okkur starfsmanni í fullt 
starf við steypu- og gæðaeftirlit á rannsóknar-
stofu. Starfið krefst nákvæmni í vinnubrögðum 
og skipulags- og samskiptahæfni. 

Reynsla af byggingarstörfum er kostur.

Nánari upplýsingar gefur Hreinn í síma 4148775. 

Umsóknir óskast sent á hreinn@ev.is

Einingaverkmiðjan var stofnuð árið 1994. Frá upphafi hefur fyrirtækið framleitt forsteyptar einingar til húsbygginga. Innan fyrir-

tækisins hefur skapast gríðarleg sérþekking og verkkunnátta í áranna rás. Við höfum á að skipa öflugum tækjabúnaði og afar fullkominni 

verksmiðju. Frá árinu 2008 höfum við einnig rekið verksmiðju í Færeyjum eftir að hafa flutt forsteyptar einingar þangað í allmörg ár. 

Yfir 150 manns starfa hjá 
HEKLU hf. en félagið er leið-
andi fyrirtæki í innflutningi, 
sölu og þjónustu við nýjar 
og notaðar bifreiðar.

Félagið er með umboð 
fyrir Volkswagen, Audi, 
Skoda og Mitsubishi og 
annast þjónustu við þessar 
tegundir.

Höfuðstöðvar HEKLU eru 
við Laugaveg 170-174 í 
Reykjavík.

HEKLA í Reykjanesbæ leitar að kraftmiklum bifvélavirkja. 

Umsóknarfrestur er til og með 10. febrúar n.k. Umsókn óskast fyllt út á www.hekla.is

Upplýsingar veitir Sigurður P. Sigmundsson, rekstrarstjóri HEKLU í Reykjanesbæ,  
í síma 864 6766.

Starfssvið
•  Allar almennar viðgerðir á Skoda, Volkswagen, Audi og Mitsubishi 
•  Þátttaka í námskeiðum og símenntun á vegum Heklu 

 

Menntunar- og hæfniskröfur
•  Sveinspróf í bifvélavirkjun
•  Góð íslensku- , ensku- og tölvukunnátta
•  Sjálfstæði í vinnubrögðum, metnaður og vandvirkni
•  Brennandi áhugi á bílum, tækni og og nýjungum 

Bifvélavirki hjá HEKLU 
í Reykjanesbæ

SÖLUMAÐUR
Menntun og reynsla

Umsóknarfrestur er til 7. febrúar n.k. - um er að ræða framtíðarstarf. 
Nánari upplýsingar gefur starfsmannastjóri Tengis - Árni Birgisson í síma 414 1000.
Vinsamlegast sendið umsóknir á netfangið, atvinna@tengi.is.

Sölumaður óskast í verslun okkar í Kópavogi. 
Í boði er spennandi og skemmtilegt sölumannsstarf.

Gæði, þjónusta, ábyrgð - það er Tengi
Smiðjuvegi 76 • Kópavogi • Sími 414 1000 • www.tengi.is
Baldursnesi 6 • Akureyri  • Sími 414 1050 • tengi@tengi.is

• Hæfni í mannlegum samskiptum. 
• Reynsla af sölumennsku er æskileg
 en ekki nauðsynleg.
• Stundvísi.

• Þekking á pípulagnaefni og hreinlætistækjum
 er kostur.
• Æskilegt er að viðkomandi hafi náð 25 ára aldri.
• Áreiðanleiki.



Nánari  upplýsingar um störf hjá Viðskiptaveri: 

Kristín Elfa Ingólfsdóttir, forstöðumaður Viðskiptavers 
440  4110,  kristin.elfa.ingolfsdottir@islandsbanki.is

Nánari  upplýsingar um starf í Markaðsdeild: 

Guðmundur Arnar Guðmundsson,  
markaðsstjóri 844 2700,  
gudmundur.arnar.gudmundsson@islandsbanki.is

Nánari  upplýsingar: 

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

Sérfræðingur í skýrslu- og yfirlitagerð auk umbótaverkefna hjá Viðskiptaveri
Helstu viðskiptavinir Viðskiptavers eru VÍB, Markaðir og Íslandssjóðir

Verkefnastjóri í Markaðs- og þjónustumál  
Við leitum að öflugri manneskju í fjölbreytt markaðs- og þjónustustarf. Viðkomandi þarf bæði að geta unnið 

vel í samhentum hópi og tekið sjálfstæða ábyrgð á einstökum verkefnum.

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

Umsóknarfrestur er til og með 5. febrúar

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

Hæfniskröfur:

• Háskólamenntun í viðskiptafræði  
eða sambærileg menntun

• Reynsla af bakvinnslu áðurnefndra verkefna

• Mjög góð enskukunnátta

Hæfniskröfur:

• Háskólamenntun eða reynsla sem nýtist í starfi

• Reynsla af notkun SQL gagnagrunna

• Þekking á hugbúnaði til skýrslugerðar  
s.s. SSRS, Business Objects og Visual Basic

• Þekking á verðbréfamörkuðum kostur

Hæfniskröfur:

• Háskólapróf í markaðsfræðum eða  
önnur menntun sem nýtist í starfi

• Reynsla af markaðsstarfi

Helstu verkefni:

• Innlendar og erlendar fyrirtækjaaðgerðir

• Skráning grunnupplýsinga verðbréfa

• Umsýsla vörslureikninga 

• Uppgjör á gjaldeyrisviðskiptum, framvirkum  
samningum, afleiðum og peningamarkaðslánum

• Skattamál

Helstu verkefni:

• Hönnun og uppsetning verðbréfayfirlita  
og viðskiptanóta

• Uppsetning á gagnvirkum Excel skjölum

• Umsjón og skráning fjárfestingarstefna og vikmarka  

• Lestur úr gagnaveitum inn í gagnagrunna

Helstu verkefni:

• Þátttaka í framkvæmd markaðsstefnu Íslandsbanka

• Teymisvinna og umsjón með einstökum verkefnum

• Þjónusta og tengsl við viðskiptavini sviðsins

Sérfræðingur í Vörslu- og uppgjörsþjónustu hjá Viðskiptaveri
Helstu viðskiptavinir Viðskiptavers eru VÍB, Markaðir og Íslandssjóðir

Spennandi störf
hjá Íslandsbanka
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Sveitarfélagið Ölfus  
auglýsir laust starf 

Laust starf við Þjónustumiðstöð 
Ölfuss í Þorlákshöfn. 
Sveitarfélagið Ölfus auglýsir laust starf við Þjónustumiðstöð Ölfuss 
í Þorlákshöfn. 

Um er að ræða mjög fjölbreytt starf sem felur í sér þjónustu við 
stofnanir og íbúa sveitarfélagsins, auk vinnu við nýframkvæmdir og 
viðhald. Leitað er eftir starfsmanni sem getur sinnt þeim störfum 
sem kallað er eftir að unnin séu af Þjónustumiðstöðinni. 

Hæfniskröfur: 
• Iðnmenntun eða önnur menntun og reynsla sem nýtist í starfi 
• Sjálfstæði í vinnubrögðum og frumkvæði 
• Stundvísi og almenn reglusemi 
• Góð mannleg samskipti 

Vinnutíminn er frá 7:30 til 17:00 mánudaga til fimmtudags 
og 7:30 til 15:45 á föstudögum. 

Kaup og kjör eru samkvæmt kjarasamningum Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Davíð Halldórsson, umhverfis-
stjóri Ölfuss 
í síma 899-0011 eða david@olfus.is 

Umsóknum með ferilskrá skal skila á skrifstofu sveitarfélagsins 
eða senda í tölvupósti á david@olfus.is. Umsóknarfrestur er til 15. 
febrúar. 

Öllum umsóknum verður svarað.

Verkefnastjóri viðskiptalausna
Kaupfélag Skagfirðinga leitar að einstaklingi til að leiða verkefni sem 
snúa að þróun og rekstri viðskiptalausna KS. Helstu viðskiptalausnir 
KS eru Dynamics NAV, BI lausnir og veflausnir.
 
Ábyrgð og helstu verkefni:

• Skipulag á rekstri og þjónustu við viðskiptalausnir
• Leiða vinnu við þarfagreiningar vegna þróunarverkefna, innleiðingar og 

eftirfylgni
• Innleiðing verkferla og stýring beiðna og verkefna sem snúa að 

viðskiptalausnum
• Samskipti við þjónustuaðila
• Aðstoð við notendur viðskiptalausna

 
Hæfniskröfur:

• Menntun eða reynsla á sviði verkefnastjórnunar
• Menntun á sviði viðskipta eða upplýsingatækni æskileg
• Reynsla af bókhaldi mikill kostur
• Brennandi áhugi á upplýsingatækni og úrvinnslu upplýsinga
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi
• Skipulagshæfni og ögun í vinnubrögðum
• Samstarfs- og samskiptahæfni

Forritari viðskiptalausna
Kaupfélag Skagfirðinga leitar að forritara á viðskiptalausnum 
KS. Helstu viðskiptalausnir KS eru Dynamics NAV, BI lausnir og 
veflausnir.

 
Helstu verkefni:

• Forritun á viðskiptalausnum með áherslu á Dynamics NAV
• Aðstoð vegna reksturs og þjónustu viðskiptalausna
• Aðstoð við notendur viðskiptalausna

 
Hæfniskröfur:

• Tölvunar- eða kerfisfræðimenntun eða sambærilegt
• Reynsla af forritun Dynamics NAV eða álíka lausnum
• Skipulagshæfni og ögun í vinnubrögðum
• Samstarfs- og samskiptahæfni

Ný störf hjá KS á Sauðárkróki

Nánari upplýsingar veitir Sigurþór Jónsson, forstöðumaður upplýsinga-
tækni- og öryggismála. Fyrirspurnum svarað í tölvupósti, 
sigurthor.jonsson@ks.is eða í síma 455 4518.

Umsóknarfrestur er til og með 10. febrúar 2017
og skulu umsóknir sendast á sigurthor.jonsson@ks.is Ártorgi 1    550 Sauðárkrókur     & 455 4500     www.ks.is
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Um ný störf er að ræða og 
því tækifæri til að hafa áhrif á mótun þeirra.
Starfsstöð verður á Sauðárkróki.

VERSLUNARSTJÓRI NETTÓ
  HÖFN Í HORNAFIRÐI

Við leitum að jákvæðum, ábyrgðarfullum og kraftmiklum  
verslunarstjóra sem hefur gaman af mannlegum samskiptum.  

STARFSSVIÐ:
• Ábyrgð á rekstri verslunar.
• Samskipti við 

viðskiptavini og birgja.
• Umsjón með ráðningum 

starfsmanna og almennri 
starfsmannastjórnun.

• Ábyrgð á birgðahaldi              
í verslun.

• Önnur tilfallandi störf. 

• Marktæk reynsla 
af stjórnun og 
starfsmannahaldi 
hjá verslunar og/eða 
þjónustufyrirtækjum. 

• Styrkleiki í mannlegum 
samskiptum, 
sjálfstæð vinnubrögð, 
skipulagshæfni, reglusemi 
og árverkni í hvívetna. 

HÆFNISKRÖFUR:

Allar nánari upplýsingar veitir: 
Falur Harðarson, starfsmannastjóri

í síma 421 5400.
Umsóknir ásamt ferilskrá sendist 

á umsokn@netto.is.

Umsóknarfrestur er til og með
12. febrúar nk.
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Heggur Ehf óskar eftir starfsmönnum á 
trésmíðaverkstæði. Vantar starfmann á 
tölvustýrðann yfirfræsara sem og vanann 
starfsmann í almenna verkstæðisvinnu.
Reynsla og íslenskukunnátta æskileg.

i n n r é t t i n g a r

Umsóknir sendist á: heggur@heggur.is

fyrir 10. febrúar.

M E N N T U N  Á  V I N N U M A R K A Ð I

Sérfræðingar 
í fullorðinsfræðslu

- SPENNANDI STÖRF –
Fræðslumiðstöð atvinnulífsins ehf. óskar eftir að ráða 1-2 sérfræðinga í störf á sviði fullorðinsfræðslu, 
einkum við hæfnigreiningar og námshönnun. Um tímabundin störf er að ræða til eins árs en með 
möguleika á framlengingu.

Nánari upplýsingar er að finna á vef Fræðslumiðstöðvarinnar www.frae.is 
Umsóknir sendist á frae@frae.is fyrir 6 feb. nk. Öllum umsóknum verður svarað.

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins ehf. er í eigu Alþýðusambands Íslands, Samtaka 
atvinnulífsins, BSRB, Sambands íslenskra sveitarfélaga og fjármálaráðuneytisins. 
Hlutverk  FA er að vera samstarfsvettvangur og sérfræðisetur aðila vinnumark- 
aðarins um fullorðins- og starfsmenntun á íslenskum vinnumarkaði í samstarfi við 
aðrar fræðslustofnanir á vegum aðildarsamtakanna.

Hjá FA vinna nú 14 starfsmenn, flestir sérfræðingar á sviði fullorðinsfræðslu. 
Markmið FA er að veita starfsmönnum á vinnumarkaði, sem ekki hafa lokið prófi 
frá framhaldsskóla, tækifæri til að afla sér menntunar eða bæta stöðu sína á 
vinnumarkaði og auka þar með samkeppnishæfni íslensks atvinnulífs.

•  Menntun og reynslu sem nýtist í starfi.
•  Reynslu af fræðslumálum.
•  Reynslu af verkefnastjórnun.

•  Reynslu af að vinna undir álagi og í hópi.
•  Rit- og samskiptafærni á íslensku og ensku.

Við leitum að jákvæðum og lausnamiðuðum einstaklingum sem hafa:
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UMSÓKNARFRESTUR 
ER TIL OG MEÐ                  
6. FEBRÚAR 2017

Umsókn um starfið þarf að 
fylgja ítarleg starfsferilsskrá 
og kynningarbréf þar sem 
gerð er grein fyrir ástæðu 
umsóknar og rökstuðningur 
fyrir hæfni  í starfið. 

Umsækjendur eru beðnir 
um að sækja um starfið á 
vefsíðu Hagvangs.

Nánari upplýsingar veitir 
Sverrir Briem hjá Hagvangi 
(sverrir@hagvangur.is).

Nordic Visitor er framsækin ferðaskrifstofa sem sérhæfir sig í því að skapa góðar minningar með sérsniðnum 
pakkaferðum fyrir einstaklinga og hópa til allra Norðurlanda og Skotlands. Fyrirtækið hefur verið í stöðugum vexti 
síðan það var stofnað árið 2002 og er í dag eitt af stærstu ferðaþjónustufyrirtækjum Íslands með yfir 100 starfsmenn. 
Nordic Visitor starfrækir metnaðarfulla mannauðs- og menntastefnu og mikil áhersla er lögð á starfsánægju sem hefur 
skilað þeim árangri að fyrirtækið hlaut 3 sætið í vinnustaðakönnun VR fyrir árið 2015 og 2016.

nordicvisitor.com

STARFSSVIÐ: 

•	 Umsjón með og ábyrgð á daglegum 
rekstri eintaklingssviðs

•	 Ábyrgð á fjármálum og áætlanagerð 
einstaklingssviðs

•	 Starfsmannamál
•	 Samræming og skipulagning verkferla
•	 Árangursmælingar og greining 

sölutækifæra
•	 Önnur verkefni

MENNTUNAR – OG HÆFNISKRÖFUR:

•	 Háskólamenntun sem nýtist í starfi
•	 Að minnsta kosti þriggja ára stjórnunarreynsla 
•	 Þekking og reynsla af áætlanagerð, fjármála-, og verkefnastjórnun
•	 Leiðtogahæfileikar, hugmyndaauðgi og skipulagshæfni
•	 Þekking og reynsla af sölustýringu
•	 Þekking og reynsla af ferðaþjónustu kostur
•	 Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum  og þjónustulund
•	 Mjög góð færni í íslensku og ensku, bæði í töluðu og rituðu máli

Nordic Visitor leitar að öflugum aðila til að leiða hóp metnaðarfullra starfsmanna á einstaklingssviði. Um er að 
ræða stærsta svið fyrirtækisins með yfir 45 starfsmenn og starfsstöðvar í þremur borgum (Reykjavík, Edinborg og 
Stokkhólmi). Undir það heyrir öll sala á þjónustu beint til einstaklinga í gegnum vefsíður Nordic Visitor. 

Starfið er umfangsmikið og viðkomandi aðili mun bera ábyrgð á þróun, skipulagi og verklagi sviðsins. 
Forstöðumaður heyrir undir framkvæmdastjóra,  situr í framkvæmdastjórn og tekur þátt í stefnumótun fyrirtækisins.

FORSTÖÐUMAÐUR EINSTAKLINGSSVIÐS

www.hagvangur.is
Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi
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Seniorrådgiver forskningspolitikk og finansiering 
Har du god forståelse for forskningsfinansiering og interesse for nordisk samarbeid? 

 
NordForsk initierer og administrerer internasjonale forskningsprogrammer. For å sikre godt nordisk forskningssamarbeid, er det 
viktig for oss med dyktige saksbehandlere som evner å ivareta NordForsks koordinerende rolle og bidra til god og profesjonell 
drift av organisasjonen.
 
Som seniorrådgiver innen forskningsfinansiering, koordinerer du noen av Nordens viktigste forskningsprogrammer og får jobbe 
med ekspertgrupper hvor noen av de tyngste profilene i Norden og Europa inngår.
 
Hovedarbeidsoppgaver 

Tilrettelegging for godt strategisk samarbeid med

• institusjoner som finansierer forskning og forskningsinfrastruktur i de nordiske landene
• Nordisk ministerråd
• Forskningsmiljøene
• gjennomføring av søknads behandling og prosjekt oppfølging
• tilrettelegging av møteplasser og forskningsformidling
• forberedelse av saker til, og oppfølging av vedtak i, NordForsks styre, programkomiteer og andre beslutningsorganer.
• generell rådgivning og saksbehandling
Det kan også bli aktuelt med andre oppgaver innenfor NordForsks ansvarsområde.
 
Du er en initiativrik person med høyere utdanning (minimum master eller tilsvarende) og minst fem års relevant arbeidserfaring.
 
Du må også ha 

• erfaring fortrinnsvis fra forskningsfinansierende institusjoner, men erfaring fra myndigheter, offentlig forvaltning, 
  forskningsinstitusjoner, stiftelser eller organisasjoner kan også være relevant.
• god kjennskap til forskning, forskningsadministrasjon og forskningspolitiske spørsmål
• evne til å arbeide innenfor brede og flerfaglige forskningsfelt, også utenfor ditt eget fagfelt
• evne til å kunne arbeide selvstendig og målrettet, strukturert og nøyaktig, i et internasjonalt og til tider hektisk miljø
• evne til å se NordForsks virksomhet i en forskningspolitisk sammenheng
• gode samarbeidsevner og god rolle- og prosessforståelse
• god formuleringsevne muntlig og skriftlig på engelsk, og kunne lese og forstå minst ett skandinavisk språk.
• gode IKT-ferdigheter og raskt kunne sette deg inn i nye systemer

Vi tilbyr deg

• en utfordrende og selvstendig stilling i skjæringsfeltet politikk, forskningspolitikk og forskning
• en stilling i et kompetent og godt fagmiljø
• hyggelige kolleger, et godt internasjonalt arbeidsmiljø og gode velferdstilbud
• lønn etter avtale, medlemskap i Statens pensjonskasse

Noe reising på påregnes.
 
Den ledige stillingen er en åremålstilsetting for fire år med mulighet for forlengelse i ytterligere fire år i tråd med Nordisk  
Ministerråds retningslinjer. Statsansatte har krav på tjenestefri for å arbeide i NordForsk. Medarbeidere som rekrutteres fra et 
annet land enn Norge, har krav på kompensasjon i forbindelse med flytting utenfor hjemlandet. Vi etterstreber en balanse når 
det gjelder alder, kjønn og nasjonalitet. Arbeidssted er Oslo. Lønn etter avtale.
 
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til organisasjonssjef Eivind Hovden, tlf. +47 9775 8986 eller seniorråd- 
giver administrasjon, Haukur Stefansson, +47 9305 5131

NordForsk er en organisasjon under Nordisk ministerråd som tilrettelegger for nordisk for-
skningssamarbeid. Hensikten er å styrke nordisk forskningssamarbeid og tilføre merverdi til 
det arbeidet som allerede pågår i de nordiske landene; Finland, Danmark, Sverige, Norge og 
Island, samt de selvstyrte områdene Færøyene, Grønland og Åland. NordForsks sekretariat 
har ca. 25 ansatte og er lokalisert sentralt i Oslo. For mer informasjon, se www.nordforsk.org.

Starf skjalastjóra á samskiptadeild Vegagerðarinnar er laust 
til umsóknar. Um 100% starf er að ræða. 

Um er að ræða umsjón með bóka- og skjalasafni Vegagerðar- 
innar. Starfsmenn í skjalavistun eru þrír og að auki eru starfs- 
menn staðsettir á nokkrum stöðum á landsbyggðinni sem 
annast skjalaskráningu undir leiðsögn skjalastjóra.

Starfssvið
• Skipulag og umsjón skjalavistunar auk framkvæmd verkefna
   því tengdu.
• Skráning á skjalagögnum í Reykjavík
• Umsjón og rekstur bókasafns
• Öflun upplýsinga og umsjá kaupa á bókum, tímaritum og öðru
   eftir þörfum
• Ráðgjöf og aðstoð við starfsmenn 

Menntunar- og hæfniskröfur
• BA- Bókasafns- og upplýsingafræði 
• Reynsla af skjalavörslu 
• Reynsla af skjalavistunarkerfinu  GoPro er kostur
• Skráningarréttindi í Gegni er kostur
• Frumkvæði, sjálfstæði og öguð vinnubrögð
• Góðir samstarfshæfileikar og rík þjónustulund

Starfið hentar jafnt báðum kynjum og í samræmi við jafnrétt-
isáætlun Vegagerðarinnar eru konur með umbeðnar hæfnis-
kröfur sérstaklega hvattar til að sækja um starfið. 
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og viðkom- 
andi stéttarfélags.

Umsóknarfrestur er til og með 13. febrúar 2017.  

Umsóknir berist mannauðsstjóra á netfang oth@vegagerdin.
is. Í umsókninni komi fram persónulegar upplýsingar ásamt 
menntunar- og starfsferilsskrá. 

Nánari upplýsingar  um starfið veitir Ingibjörg M. Pálsdóttir í 
síma 5221000. 

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

SKJALASTJÓRI
REYKJAVÍK

Bíldshöfða 12, 112 Reykjavík - Sími 587 6666 - Fax 567 3624
isloft@isloft.is - www.isloft.is

Ísloft- Blikk & Stálsmiðja ehf
 Óskar eftir eftirfarandi starfsmönnum til starfa:
 
•	 Blikksmiðum	til	starfa	á	verkstæði
•	 Málmiðnaðarmönnum	til	starfa	á	verkstæði
•	 Mann	vanan	element/hitarasmíði

 
Umsóknir	sendist	í	tölvupósti	á	isloft@isloft.is.
Nánari	upplýsingar	í	síma	587	6666.
 

Bíldshöfða 12, 112 Reykjavík - Sími 587 6666 - Fax 567 3624
isloft@isloft.is - www.isloft.is

RAFSTÖÐIN Akranesi óskar eftir að ráða 
rafvirkja til starfa. Fjölbreytt vinna hjá 
traustu fyrirtæki.

Nánari upplýsingar veitir Bjarni í síma 
898-7687. Umsóknir sendist á netfangið 
rafstodin@rafstodin.is.

Rafvirki 
óskast

M E N N T U N  Á  V I N N U M A R K A Ð I

Sérfræðingar 
í fullorðinsfræðslu

- SPENNANDI STÖRF –
Fræðslumiðstöð atvinnulífsins ehf. óskar eftir að ráða 1-2 sérfræðinga í störf á sviði fullorðinsfræðslu, 
einkum við hæfnigreiningar og námshönnun. Um tímabundin störf er að ræða til eins árs en með 
möguleika á framlengingu.

Nánari upplýsingar er að finna á vef Fræðslumiðstöðvarinnar www.frae.is 
Umsóknir sendist á frae@frae.is fyrir 6 feb. nk. Öllum umsóknum verður svarað.

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins ehf. er í eigu Alþýðusambands Íslands, Samtaka 
atvinnulífsins, BSRB, Sambands íslenskra sveitarfélaga og fjármálaráðuneytisins. 
Hlutverk  FA er að vera samstarfsvettvangur og sérfræðisetur aðila vinnumark- 
aðarins um fullorðins- og starfsmenntun á íslenskum vinnumarkaði í samstarfi við 
aðrar fræðslustofnanir á vegum aðildarsamtakanna.

Hjá FA vinna nú 14 starfsmenn, flestir sérfræðingar á sviði fullorðinsfræðslu. 
Markmið FA er að veita starfsmönnum á vinnumarkaði, sem ekki hafa lokið prófi 
frá framhaldsskóla, tækifæri til að afla sér menntunar eða bæta stöðu sína á 
vinnumarkaði og auka þar með samkeppnishæfni íslensks atvinnulífs.

•  Menntun og reynslu sem nýtist í starfi.
•  Reynslu af fræðslumálum.
•  Reynslu af verkefnastjórnun.

•  Reynslu af að vinna undir álagi og í hópi.
•  Rit- og samskiptafærni á íslensku og ensku.

Við leitum að jákvæðum og lausnamiðuðum einstaklingum sem hafa:
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Stuðningsfjölskyldu

Auglýst er eftir traustu og jákvæðu fólki til að sinna 
hlutverki stuðningsfjölskyldu. Hafir þú áhuga á 
mannlegum samskiptum og gefandi verkefnum þá er 
hlutverk stuðningsfjölskyldu áhugavert tækifæri til að 
láta gott af sér leiða. Hlutverk stuðningsfjölskyldunnar 
felst í því að taka fatlað barn í sína umsjá nokkra 
sólarhringa í mánuði með það að markmiði að létta 
álagi á fjölskyldu. 

Félagslegri liðveislu

Einnig er auglýst eftir áhugasömum aðilum til að sinna 
félagslegri liðveislu, vinnutími fer eftir samkomulagi. 
Með félagslegri liðveislu er átt við persónulegan 
stuðning og aðstoð sem miðar að aukinni félagslegri 
virkni. Um er að ræða hlutastörf sem geta hentað 
fólki með öðrum störfum eða námsfólki. Laun eru 
samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga.

Nánari upplýsingar um störfin veita Jódís Bjarnadóttir 
yfirfélagsráðgjafi (jodis@seltjarnarnes.is) og Snorri 
Aðalsteinsson félagsmálastjóri (snorri@seltjarnarnes.is)  
eða í síma 5959100. Hægt er að sækja um störfin 
á Ráðningarvef Seltjarnarnesbæjar  - undir 
www.seltjarnarnes.is  – Störf í boði

Félagsþjónustusvið 
Seltjarnarnesbæjar auglýsir eftir:

seltjarnarnes.is

kopavogur.is

Kópavogsbær

Laus störf  
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Leikskólasérkennari í leikskólann Álfatún

· Leikskólakennari í leikskólann Efstahjalla

· Aðstoðarmatráður í leikskólann Marbakka

· Matráður í leikskólann Urðarhól

Grunnskólar

· Starfsmenn í dægradvöl í Smáraskóla

Velferðasvið

· Fagaðili í íbúðakjarna fyrir fatlað fólk

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

Óskum eftir vönum véla- og tækjamönnum, 
einnig vantar verkamenn 

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

Hertex Vínlandsleið óskar efitr starfsmanni í 
50% starf, með möguleika á auknu starfshlutfalli, 
í skemmtilegt og hugmyndaríkt starfsmannateymi 
Hertex. 

Starfið felst í akstri, að sækja húsgögn og tæma 
fatagáma, afgreiðsla og ýmsum tilfallandi störfum.

Æskilegt er, að þú sért jákvæð/ur, sért 
lausnamiðaður/uð og hafir áhuga á að vinna með 
mjög fjöl-breyttum hópi af fólki. 

Ráðning sem fyrst. Upplýsingar gefur Dorthea Dam, 
verkefnastjóri Hertex, í síjma 859-0517. 
Umsóknum með ferilskrá skal skila á netfangið 
dorthea@herinn.is eða skila í verslun okkar að 
Vínlandsleið 6-8, 113 Reykjavík fyrir 10. febrúar 2017.  

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 ?
Hjá Isavia starfar öflugur hópur fólks sem allt hefur það að markmiði að vera hluti af góðu ferðalagi þeirra 
sem fara um flugvelli félagsins og íslenska flugstjórnarsvæðið.
 
Nú vantar okkur fleiri til að vera hluti af góðu ferðalagi með okkur.

S T A R F S M E N N  
Í  R E K S T R A R S T J Ó R N S T Ö Ð
Helstu verkefni eru úthlutun á flugvélastæðum  
og brottfararhliðum, eftirliti á kerfum rekstrar– 
stjórnstöðvar og farangurssal Keflavíkurflugvallar.  
Um er að ræða framtíðar- og sumarstörf í krefjandi 
umhverfi,  unnið er á dag- og næturvöktum.  
20 ára aldurstakmark. Umsækjendur þurfa að geta 
hafið störf í apríl eða maí.

Hæfniskröfur:
• Stúdentspróf eða sambærileg menntun
• Reynsla af upplýsingakerfum er kostur
• Þekking og reynsla af starfsemi flugvalla er kostur

S É R F R Æ Ð I N G U R  
Á  R E K S T R A R S V I Ð I
Helstu verkefni eru þátttaka í stefnumörkun og 
uppbyggingu á gæða- og öryggismálum sviðsins. 
Ritun verklagsreglna og vinnuleiðbeininga í flugvernd. 
Utanumhald þjónustusamninga og  starfsleyfisskyld 
gögn sviðsins.
 
Hæfniskröfur:

• Lögfræðimenntun eða sambærileg háskóla 
 menntun sem nýtist í starfi
• Hæfni í íslenskri textagerð og  
 framsetningu efnis
• Geta sett fram flókið viðfangsefni  
 á árangursríkan hátt
• Þekking og reynsla tengd gæðakerfum 
 er kostur

Umsóknarfrestur: 26. febrúarUmsóknarfrestur: 9. febrúar

Við leitum að metnaðarfullum, drífandi og  skipulögðum einstaklingum sem hafa góða  
samskiptahæfileika, lipra og þægilega framkomu, eru sveigjanlegir og geta unnið undir álagi.
Góð kunnátta á öllum helstu tölvuforritum og mjög góð hæfni í íslensku og ensku er skilyrði.

Dagný starfar hjá farþegaþjónustu
á Keflavíkurflugvelli. Hún er hluti af 
góðu ferðalagi.
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Valitor er traust og alþjóðlegt þekkingar-
fyrirtæki sem er stöðugt að skapa nýjar lausnir 
fyrir viðskiptavini sína. Gildin okkar; frumkvæði, 
traust og samvinna, knýja samhentan og 
metnaðarfullan starfshóp áfram í stöðugri 
viðleitni til að bæta þjónustuna.

Viltu ganga
til liðs við
Valitor?
Fulltrúi í posaþjónustu

Valitor óskar eftir að ráða fulltrúa í posa- 
þjónustu á Fyrirtækjasviði.

Starfs- og ábyrgðarsvið:
// Uppsetning og viðhald á posum
// Þjónusta við söluaðila

Menntunar- og hæfniskröfur:
// Reynsla og brennandi áhugi á tæknimálum
// Iðnmenntun eða próf í raf- eða tækni-

greinum er mikill kostur
// Grunnþekking á netkerfum er nauðsynleg
// Reynsla af uppsetningu verslunarkerfa er kostur
// Samstarfs- og aðlögunarhæfni, jákvæðni 

og þjónustulund er nauðsynleg
// Geta til að vinna undir álagi og í vaktavinnu
// Góð íslensku- og enskukunnátta í töluðu 

og rituðu máli

Umsóknarfrestur er til og með 5. febrúar nk.
Umsóknir óskast fylltar út á www.valitor.is

Umsóknum þarf að fylgja starfsferilskrá og 
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir 
ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir 
hæfni í starfið.

 
Nánari upplýsingar veitir Bjarni F. Bjarnason,
hópstjóri posaþjónustu.
Sími: 525 2000
Netfang: bjarni@valitor.is

Tæknimaðuróskast til starfa

Helstu verkefni:
• Almennt viðhald og tækniþjónusta rannsóknartækja
• Uppsetning nýrra tækja
• Innleiðing og þróun tæknilegra verkferla
• Bilanagreining og viðgerðir

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Æskilegt er að námi í rafeindavirkjun og/eða rafmagnstæknifræði sé lokið. Sé metnaður og brennandi 
   áhugi á margvíslegum tækjum og tækjaforritun fyrir hendi þá er menntun ekki aðalatriði
• Reynsla af bilanagreiningu og almennum tækjaviðgerðum æskileg
• Góð tölvu- og enskukunnátta nauðsynleg
• Góð samskiptahæfni er skilyrði

Umsóknir skulu fylltar út á

www.decode.is
fyrir lok dags 30.janúar 2017.

Umsókn skal fylgja ferilskrá 
og stutt kynningarbréf.

Við leitum að tæknimanni til starfa í tækniþjónustudeild. Deildin samanstendur af öflugu og 
úrræðagóðu teymi sem sér um uppsetningu, forritun, viðhald og þjónustu á rannsóknartækjum 
og húskerfum fyrirtækisins. Tækni í erfðarannsóknum þróast hratt og því þarf starfsemi 
deildarinnar að geta tekið sífelldri þróun og tekist á við skemmtilegar áskoranir.

Nánari upplýsingar veitir: 
starfsmannastjóri í síma 570 1900

 www.decode. is  

 
Íslensk erfðagreining

er í fararbroddi rannsókna á erfðum algengra 

sjúkdóma. Fyrirtækið býður starfsmönnum upp á 

mikla möguleika á starfsþróun og símenntun í 

alþjóðlegu starfsumhverfi sem einkennist af 

nýsköpun, hugmyndavinnu og góðum starfsanda.

Grafík
Hönnun
HönnunGRAFÍSKUR

HÖNNUÐUR
Ert þú ástríðufullur 
grafískur hönnuður/margmiðlari?

Við leitum að þér sem ert með menntun /reynslu í umbroti,  
grafískri hönnun og vefumsjón.
Þú hefur auga  fyrir góðri hönnun, formi og skapandi lausnum.  
Vinnur vel undir álagi og hefur tamið þér gott skipulag og öguð vinnubrögð. 
Þú ert forvitinn og úrlausnagóður leikmaður sem virkar vel í teymi.
Hefur brennandi áhuga á og jafnvel reynslu í hreyfigrafík og gott  
vald á íslensku og textauppsetningu.
Við erum auglýsingastofa með margvísleg verkefni bæði fyrir prent og 
stafræna miðla. Við erum árangursdrifinn hópur sem er tilbúinn að takast á 
við fjölbreytileg verkefni og veita framúrskarandi persónulega þjónustu.
Sendu okkur línu á box@frett.is merkt „Nýtt starf“
Við hlökkum til að fá þig í hópinn.



Munck Íslandi (LNS Saga) var stofnað í október 2013 sem dótturfélag norska félagsins Leonhard 
Nilsen & Sønner AS, LNS AS Noregi. Munck Gruppen Danmörku keypti LNS Saga af LNS AS í 
desember 2016. Nú heitum við Munck Íslandi.

Munck Íslandi er öflugt íslenskt verktakafyrirtæki sem hefur metnaðarfullt starfsfólk. 
Stjórnendateymi fyrirtækisins hefur haldgóða og fjölbreytta reynslu af stjórnun stórra verkefna 
bæði á innlendum og erlendum vettvangi. > Áhugasamir sendi 

umsókn í gegnum 
ráðningarkerfi á  
www.munck.is fyrir 
5.febrúar 2017.  Eldri 
umsóknir óskast 
endurnýjaðar.

Meðhöndlun umsókna 
er trúnaðarmál og öllum 
umsækjendum verður 
svarað. Við hvetjum alltaf 
fólk af báðum kynjum til 
að sækja um störf hjá 
okkur.

Munck Íslandi  > Hlíðasmára 4  > 201 Kópavogur > Sími 511 7040  > www.munck.is

> Verkefnastjóri/Staðarstjóri
Óskum eftir metnaðarfullum einstaklingi með 
starfsreynslu í faginu. Starfið felur í sér m.a. 
að stýra liðsheild og verkefnum á verkstað. 
Ábyrgð á áætlunum t.d. kostnaðar-gæða- og 
tímaáætlunum.

> Staðarverkfræðingur
Óskum eftir metnaðarfullum einstaklingi 
sem m.a kemur að tæknilegum verkefnum á 
verkstað, samskiptum við verkkaupa, birgja og 
undirverktaka.

> Starfsmaður á gæðasviði
Óskum eftir metnaðarfullum einstaklingi til 
að gegna starfi gæðastjórnunaraðila með 
áherslu á innleiðingu og kennslu á  Procore 
verkefnastjórnunarhugbúnaði ásamt því að annast 
faglegar úttektir á byggingarverkum fyrirtækisins.

> Öryggisfulltrúi/Tæknimaður
Óskum eftir að ráða metnaðarfullan einstakling í 
öryggisteymi fyrirtækisins sem m.a. sinnir þróun 
öryggisstjórnunarkerfis og innleiðingar í Procore, 
úttekt og eftirlit öryggismála á verkum.

> Véltæknifræðingur/Vélaverkfræðingur
Óskum eftir að ráða metnaðarfullan einstakling í stöðu tæknimanns á stál- og vélasmíðasvið fyrirtækisins 
sem m.a. sinnir daglegum tæknistörfum og úttektum á gæðum stálsmíði og vélavinnu.

Nánar um störfin 
eru á heimasíðu 
fyrirtækisins 
www.munck.is og 
mannauðsstjóri Anna 
María Þorvaldsdóttir á 
netfanginu hr@lns.is

Ert þú með 
lyftarapróf?

Are you a qualified 
forklift operator?

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

The core values of ÁTVR are FLEXIBILITY – KNOWLEDGE  – RESPONSIBILITY. 
Recruitment for positions at the company take account of these values.

Helstu verkefni og ábyrgð
•	 Móttaka og tiltekt vöru

•	 Almenn lagerstörf og tilfallandi  
 verkefni

Main tasks and responsibilities
•	 Receiving and processing stock  
 products

•	 General warehouse duties  
 as needed

Hæfniskröfur
•	 Lyftarapróf skilyrði

•	 Reynsla af sambærilegu kostur

•	 Vandvirkni og samviskusemi

•	 Stundvísi og dugnaður

Skills and attributes
•	 Forklift Operator Certification  
 required

•	 Prior experience is an advantage

•	 Precision and conscientiousness

•	 Punctuality and efficiency

ÁTVR rekur 50 Vínbúðir um allt land og 
er með skrifstofur og dreifingarmiðstöð á 
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.

ÁTVR operates 50 stores throughout 
the country with offices and a Center of 
distribution at Stuðlaháls 2. The company 
strives to be one of the leading service 
providers in the country and a role model 
in social responsibility. ÁTVR wants to 
provide a safe, dynamic and fun workplace 
where communication is conducted with 
flexibility, knowledge and responsibility.

Við leitum að öflugum einstaklingi með lyftarapróf í 
100% starf í dreifingarmiðstöð. Viðkomandi þarf að geta 
hafið störf fljótlega. Dreifingarmiðstöð ÁTVR sér um 
vörumóttöku frá birgjum og dreifingu í Vínbúðir.

We’re looking for an energetic person for a full-time job in 
our Center of distribution. Must be able to start work soon.
ÁTVR receives and processes stock from suppliers in its 
Center of distribution and distributes it to Vínbúðin stores.

Nánari upplýsingar veita: Eggert Ó. Bogason, eggert@vinbudin.is, 560 7791 
og Guðrún Símonardóttir, starf@vinbudin.is, 560 7700

Further information: Eggert Ó. Bogason, eggert@vinbudin.is, 560 7791 
and Guðrún Símonardóttir, starf@vinbudin.is, 560 7700

Umsækjendur þurfa að hafa náð 20 ára aldri. Sakavottorðs er krafist.
Umsóknarfrestur er til og með 6. febrúar nk.  
Umsóknir óskast fylltar út á vinbudin.is

Applicants must have reached the age of 20 and have a clean criminal record. 
Application deadline is the 6th of February, 2017.  
Applications are to be filled out online on vinbudin.is
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Umsækjendur þurfa að hafa bílpróf, vera stundvís, jákvæð og heiðarleg. 
Vinnuvélaréttindi eru kostur sem og reynsla af golfi. Hentar stelpum og strákum.

Golfklúbbur Kópavogs og Garðabæjar óskar eftir starfsfólki í sumarvinnu.

Umsókn og ferilskrá skal senda á netfangið:
 gummi@gkg.is

Verkfræðingur
Strendingur ehf. verkfræðiþjónusta óskar eftir  

verkfræðingi / tæknifræðingi til starfa.

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði byggingarverkfræði eða  
 byggingartæknifræði, Msc menntun æskileg.
• Reynsla við mannvirkjagerð er kostur en ekki skilyrði.
• Frumkvæði, áhugi og metnaður í starfi ásamt hæfni til  
 að vinna sjálfstætt og í hópi.

Umsóknum skal skilað fyir 8. febrúar 2017 á netfangið 
strendingur@strendingur.is.

Strendingur ehf. verkfræðiþjónusta hefur starfað frá 1995 og 
veitir alhliða þjónustu á sviði byggingarverkfræði.  
Strendingur ehf er 12 manna vinnustaður í hjarta Hafnarfjarðar.  
Fyrirtækið hefur unnið samkvæmt vottuðu gæðakerfi ISO9001 
síðan 2010.

NÁMSKEIÐ TIL UNDIRBÚNINGS 
PRÓFI TIL AÐ ÖÐLAST 
RÉTTINDI TIL AÐ VERA 

HÉRAÐSDÓMSLÖGMAÐUR

Prófnefnd samkvæmt reglugerð nr. 1095/2007 um próf 
til að öðlast réttindi til að vera héraðsdómslögmaður, 
sbr. lög nr. 77/1998 um lögmenn og lög nr. 93/2004, 
hefur ákveðið að halda námskeið vorið 2017. 

Stefnt er að því að kennsla á fyrri hluta fari fram  
dagana 13. til 24. febrúar 2017. (Tímar frá 09:15-12:00 
og frá 13:15 eða 14:15-17:00 eða 18:00). Jafnframt er 
stefnt að því að próf í fyrri hluta námskeiðsins verði 
haldin á tímabilinu 27. febrúar til 14. mars. Nánari  
upplýsingar um fjölda kennslustunda og fyrirkomulag 
kennslu verða kynntar síðar.

Stefnt er að því að kennsla í síðari hluta fari fram  
dagana 21. til 31. mars 2017. Þá er stefnt að því að 
próf í síðari hluta námskeiðsins verði haldin á tíma-
bilinu 3. til 7. apríl 2017.

Verklega prófraun skal þreyta eftir að fyrra hluta prófi 
er lokið og eigi síðar en einu ári eftir að lokið er síðari 
hluta prófi.

Gjald fyrir þátttöku á fyrri hluta prófraunar er kr. 
300.000 og greiðist við skráningu. Gjald fyrir síðari 
hluta verður ákveðið síðar. Prófgjald er innifalið í 
námskeiðsgjaldi.

Skráning fer fram í gegnum rafrænt skráningar-
kerfi á heimasíðu Lögmannafélags Íslands á slóð inni  
www.lmfi.is. Við skráningu skal leggja fram afrit 
prófskírteinis eða vottorð háskóla til staðfestingar 
því að umsækjandi hafi lokið fullnaðarnámi í lög-
fræði með embættis- eða meistaraprófi. Hægt er að 
senda þær upplýsingar með tölvupósti á netfangið:  
hjordis@lmfi.is eða senda á skrifstofu Lögmanna-
félagsins að Álftamýri 9, 108 Reykjavík. 

Frestur til að skrá sig á námskeið er til og með  
11. febrúar 2017.

Innanríkisráðuneytinu 27. janúar 2017

 

MENNTUN, HÆFNI OG REYNSLA:
• Embættis- eða meistarapróf í lögfræði

• Afbragðs þekking á sviði stjórnsýsluréttar   
og á öðrum sviðum opinbers réttar

• Afbragðs samskiptahæfni og hæfni til þátttöku  
og forystu í teymisvinnu

• Sjálfstæði og hæfni til að taka frumkvæði

• Reynsla af lögfræðistörfum í opinberri stjórnsýslu

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

• Hæfni í ritun lögfræðilegra texta og nákvæmni  
í vinnubrögðum

EFTIRFARANDI VERÐUR EINNIG METIÐ:
• Reynsla af og þekking á málefnum    

og regluverki háskóla

• Þekking á persónuverndarlöggjöf og upplýsingalögum 
og reynsla af meðferð slíkra mála

• Gott vald á Norðurlandamáli og fleiri tungumálum

• Málflutningsréttindi eru kostur

Umsóknarferli: 
Umsóknarfrestur er til 13. febrúar 2017.   
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Umsókn skal send rafrænt inn á www.hi.is/laus_storf.

HÁSKÓLI ÍSLANDS AUGLÝSIR 
EFTIR LÖGFRÆÐINGUM
Háskóli Íslands auglýsir eftir tveimur öflugum lögfræðingum í fullt starf á skrifstofu rektors.

Lögfræðingarnir starfa að fjölbreyttum verkefnum og í starfi þeirra reynir á flest réttarsvið lögfræðinnar. Þeir 

koma fram fyrir hönd Háskóla Íslands við úrlausn stjórnsýslumála og annarra lögfræðilegra viðfangsefna. Auk 

þess veita þeir stjórnendum innan Háskóla Íslands, á fræðasviðum, í deildum, miðlægri stjórnsýslu og í stofnunum 

Háskólans, aðstoð og ráðgjöf. Lögð er áhersla á sterka fræðilega þekkingu, forystuhæfileika og samstarfshæfni.

 

Við ráðningu í störf við Háskóla Íslands er tekið 
mið af jafnréttisáætlun skólans.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Elín Blöndal,  
í síma 525 4228, netfang: elinbl@hi.is

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á 
www.starfatorg.is

Háskóli Íslands er alþjóðlegur rannsóknaháskóli í fremstu röð. 
Um 1.500 starfsmenn eru fastráðnir við skólann og um 2.200 
lausráðnir. Nemendur við skólann eru um 13.000. Háskóli 
Íslands býður fjölbreytt nám á öllum stigum og er eini háskóli 
landsins sem býður grunnnám og framhaldsnám á öllum helstu 
fræðasviðum.  
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Menningar og ferðamálasvið

Viltu vera góður gestgjafi  
ferðamanna í Reykjavík?

- Menningar- og ferðamálasvið -
Vaktstjóri á Upplýsingamiðstöð ferðamanna í Reykjavík.

Höfuðborgarstofa leitar a ð öflugum og metnaðarfullum  
einstaklingi með ríka þjónustulund í stöðu vaktstjóra á  
Upplýsingamiðstöð ferðamanna í Ráðhúsi Reykjavíkur. 

Leitað er að aðila sem hefur áhuga á að taka þátt í að leiða 
upplýsingamiðstöðina inn í nýja tíma. Í samráði við deildarstjóra 
hefur viðkomandi umsjón með daglegri þjónustu og upplýsingagjöf 
í miðstöðinni, samskiptum við samstarfsaðila, bókunum og sölu og 
umsýslu með Gestakorti Reykjavíkur.

Áherslur starfsins byggja á Ferðamálastefnu Reykjavíkurborgar og 
starfsáætlun Höfuðborgarstofu á hverjum tíma.

Starfið krefst:
• Menntunar sem nýtist í starfi. Menntun á sviði ferðamála og/eða   
 leiðsögumannanám er ótvíræður kostur.
• Góðrar tungumálakunnáttu, íslensku, ensku og þriðja tungumáls   
 auk færni til að tjá sig í ræðu og riti.
• Þekkingar og áhuga á ferðaþjónustu á höfuðborgarsvæðinu og  
 á landsvísu.
• Frumkvæðis, sjálfstæðis í vinnubrögðum, sannfæringarkrafts  
 og jákvæðni.
• Framúrskarandi færni í mannlegum samskiptum og  
 ríkrar þjónustulundar.
• Áhuga á menningu, listum og borgarlífi.
• Færni og getu til að vinna undir álagi og sinna  
 mörgum viðfangsefnum.  
• Góðrar almennrar tölvukunnátta.

Kjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og 
Starfsmanna félags Reykjavíkur. Um er að ræða fullt starf og þarf 
viðkomandi að geta hafið störf sem fyrst. 

Nánari upplýsingar veitir: Karen María Jónsdóttir, deildarstjóri  
Upplýsingamiðstöðvar ferðamanna í Reykjavík,  
karen.maria.jonsdottir@reykjavik.is, sími 411 6015.  
Vakin er sérstök athygli á markmiðum starfsmanna- og 
mannréttinda stefnu Reykjavíkurborgar sem er að finna á  
www.reykjavik.is.

Umsóknarfrestur er til og með 12. febrúar nk.  Umsóknir skulu 
sendar á vef Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf.

 
Hlutverk Menningar- og ferðamálasviðs er að fara með framkvæmd  

menningar- og ferðamála hjá Reykjavíkurborg. Sviðinu tilheyra menningar-
stofnanir Reykjavíkurborgar; Borgarbóksafn Reykjavíkur - menningarhús, 

Borgar sögusafn Reykjavíkur og Listasafn Reykjavíkur.  Höfuðborgarstofa ber 
ábyrgð á heildarkynningu Reykjavíkur á sviði ferðamála innanlands og utan, 

rekur upplýsingamiðlun til ferðamanna og sér um skipulag og framkvæmd 
stærstu borgarhátíðanna í Reykjavík. 

Lyftuuppsetning
Héðinn Schindler lyftur ehf.  óskar eftir  
vélvirkja eða vönum járniðnaðarmanni.

Starfssvið:
Uppsetning á lyftum og rennistigum.
Önnur tilfallandni verkefni.

Menntunar og hæfniskröfur:
Nákvæm og skipulögð vinnubrögð.
Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfstætt, hafa góða 
þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum.

Umsókn með upplýsingum um menntun og fyrri störf 
sendist á schindler@schindler.is.

Rafvirki eða vélvirki
Héðinn Schindler lyftur ehf. 

óskar eftir rafvirkja eða vélvirkja

Starfssvið: 
Eftirlit, viðgerðir og uppsetningu á lyftum og rennistigum.
Einnig önnur tilfallandi verkefni.

Menntunar og hæfniskröfur:
Sveinspróf í rafvirkjun eða vélvirkjun er skilyrði.  
Tölvukunnátta, nákvæm og skipulögð vinnubrögð.  
Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfsstætt, hafa góða  
þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum.

Umsókn með upplýsingum um menntun og fyrri störf 
sendist á schindler@schindler.is.

Járnsmiðja Óðins ehf
Leitar að  faglærðum málmiðnaðarmönnum og 

mönnum með reynslu af stálsmíði. 
Starfið felst í �ölbreyttri nýsmíði og uppsetningum. 

Sjá heimasíðu fyrirtækisins: www.jso.is
Áhersla er lögð á frumkvæði, áreiðanleika, létta lund og 

þjónustulipurð auk sjálfstæðra vinnubragða 
og samstarfshæfni. 

Upplýsingar veitir Daníel Óðinsson  s.557-9300

Star�ð hentar báðum kynjum.

Ás vinnustofa óskar eftir starfsmanni í eldhús. 
Um er að ræða 60-70% starf á bilinu 8.00-14.00 
virka daga. Staðan er laus nú þegar eða eftir 
nánara samkomulagi. Vinnustofan er í 
Ögurhvarfi 6 og er vinnustaður fyrir fólk með 
fötlun og hluti af vinnu og virkni hjá félaginu.

Starfsmaður í eldhúsi sér m.a um skömmtun 
máltíða, þvott, frágang eftir matar-og kaffitíma 
og almenn þrif á eldhúsi. Hann vinnur í 
samvinnu við matráð og starfar eftir reglugerð 
um matvælaeftirlit og hollustuhætti við 
framleiðslu og dreifingu matvæla.

Nánari upplýsingar veita 
Halldóra Þ. Jónsdóttir í síma 4140530 og 
Erna Einarsdóttir í síma 4140500 á virkum 
dögum. Umsókn sendist á halla@styrktarfelag.is 
Upplýsingar um félagið má finna á 
heimasíðu þess www.styrktarfelag.is.

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningum
. 

Ás styrktarfélagÁs styrktarfélag
Störf á heimilum fatlaðs fólks

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

Klukkuvellir-Hafnarfjörður
Starfsmenn óskast til starfa í 20 - 30% störf í vaktavinnu. 
Nánari upplýsingar veitir Ásta Hrönn Ingvarsdóttir á virkum 
dögum í síma 551 3700.  
Umsóknir sendist á asta@styrktarfelag.is

Kópavogsbraut-Kópavogur
Starfsmenn óskast til starfa í 60-70% stöður í vaktavinnu. 
Einnig vantar í hlutastarf á dagvaktir á virkum dögum. Nánari 
upplýsingar veitir Hrönn Vigfúsdóttir í síma 555-7015 og  
823-1088 á virkum dögum. Umsóknir sendist á  
hronn@styrktarfelag.is

Kastalagerði-Kópavogur
Starfsmaður óskast í 51% starf á kvöldin og um helgar. Nánari 
upplýsingar veitir Lára R. Sigurðardóttir í síma 568-0206 á 
virkum dögum. Umsóknir sendist á lara@styrktarfelag.is

Umsækjendur þurfa að vera 20 ára eða eldri. Stöðurnar eru 
lausar strax eða eftir nánara samkomulagi.

Einnig má senda umsókn í gegnum heimasíðu félagsins 
www.styrktarfelag.is 

Launakjör eru samkvæmt gildandi kjarasamningum. Stilling hf. | Sími 520 8000 | www.stilling.is | stilling@stilling.is

Starfsmaður 
í þjónustuveri
Við leitum að öflugum einstaklingi í nýtt þjónstuver 
hjá okkur. Í þjónustuverinu eru 5 starfsmenn sem 
sinna ýmsum verkefnum en sérstaklega samskipti 
við viðskiptavini og þjónusta við þá. Vinnutími er frá 
kl 08:00 til 16:00.
Um framtíðarstarf er að ræða.

 Starfssvið
• Tryggja viðskiptavinum okkar bestu mögulega 
 þjónustu.
• Símsvörun og samskipti í gegnum tölvupóst.
• Afgreiðsla fyrirspurna og almenn þjónusta við 
 viðskiptavini.
• Skráning og eftirfylgni pantana.

 Hæfniskröfur
• Góð almenn tölvukunnátta.
• Þekking og áhugi á bílum er kostur.
• Reynsla af afgreiðslu á varahlutum eða reynsla í 
 bifvélavirkjun kostur.
• Sjálfstæð og vönduð vinnubrögð, rík þjónustulund 
 og hæfni í mannlegum samskiptum.

 Umsóknarfrestur er til 3. febrúar.
 Umsóknir sendist á atvinna@stilling.is

Ábyrgð  –  Fagmennska  –  Traust  –  Þjónusta  –  Framþróun

 

Helstu verkefni 
  Notendaþjónusta 
  Uppsetning á vél- og hugbúnaði
  Eftirlit með hugbúnaðarleyfum og tölvutækja-  
  bókhaldi
  Ráðgjöf við framkvæmdastjórn
  Viðhald á gæðaskjölum DRÞ 
  Útkallsþjónusta í neyðartilfellum utan vinnutíma
  Samskipti við sérfræðinga innan og utan   
  stofnunar vegna tölvumála
  Námskeið og fræðsla fyrir notendur

  Staðgengill deildarstjóra

 

Menntunar- og hæfnikröfur
  Háskólamenntun í tölvunarfræði eða   
  sambærilegt nám og/eða reynsla 
  Microsoft námskeið æskileg
  Mjög góð færni í íslensku og ensku
  Reynsla af notendaþjónustu
  Góð undirstaða í notkun á upplýsingatækni og  
  tölvubúnaði
  Framúrskarandi samskiptahæfileikar, rík   
  þjónustulund og jákvætt hugafar
  Fagleg, markviss og öguð vinnubrögð

  Brennandi áhugi á tölvum og tækni

 

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og Fræðagarðs. 

Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og 
rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Jafnframt skal leggja fram staðfestar upplýsingar um menntun. 

Mat á hæfni umsækjenda byggist á innsendum gögnum og viðtölum við umsækjendur. Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt 
skulu berast Svövu Þorkelsdóttur, mannauðsstjóra Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, Álfabakka 16, 109 Reykjavík.

Tekið er mið af jafnréttisstefnu Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins við ráðningu í starfið. Öllum umsóknum verður svarað þegar 
ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. 

Sækja skal um starfið rafrænt á vef Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins (www.heilsugaeslan.is), undir laus störf eða á Starfatorgi 
(www.starfatorg.is). Nánari upplýsingar veita Jónas Guðmundsson - jonas.gudmundsson@heilsugaeslan.is - 585-1339 og Svava 
Kristín Þorkelsdóttir - svava.kristin.thorkelsdottir@heilsugaeslan.is - 585-1317.

Laust er til umsóknar 100% ótímabundið starf sérfræðings/staðgengils deildarstjóra í deild 
rafrænnar þjónustu. Deildin heyrir undir svið fjármála og rekstrar á Skrifstofu Heilsugæslu 
höfuðborgarsvæðisins sem staðsett er í Álfabakka 16. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið 
störf sem fyrst eða eftir nánara samkomulagi.

Umsóknarfrestur er framlengdur til og með 6. febrúar 2017.

Sérfræðingur í deild rafrænnar þjónustu
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
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Óskum eftir að ráða starfsfólk
Hegas ehf. heildverslun, er að leita eftir fjölhæfu og 
áhugasömu framtíðar starfsfólki, ert það þú?  
Hvetjum konur jafnt sem karlmenn til að sækja um.

Starfsvið:
•     Sala og afgreiðsla til viðskiptavina.
•     Alhliða ráðgjöf.
•     Símasala.
•     Almenn tölvukunnátta.

Hæfniskröfur:
•     Samviskusemi.
•     Vandvirkni og öguð vinnubrögð.
•     Jákvæðni og stundvísi.
•     Þjónustulipurð.
•     Þekking á innréttingum og húsgögnum er kostur 

Tæknimaður
Hegas ehf.  heildverslun, óskar eftir starfskrafti til að sinna 
uppsetningum og viðhaldi á trésmíðavélum og tækjum, 
einnig tölvu- og rafeindastýrðum trésmíðavélum. Við-
komandi þarf að hafa grunnþekkingu á tölvubúnaði og 
í lestri á loft- og rafmagnsteikningum þar sem unnið er 
með rafsegulliða, rafmagnsmótora, loftloka, lofttjakka og 
stýringar sem og aðrar  almennar viðgerðir.

Áhugaverð og krefjandi störf hjá traustu og framsæknu 
fyrirtæki. Upplýsingar um fyrirtækið má sjá á heimasíðunni 

okkar www.hegas.is 

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að senda umsóknir 
fyrir 10. febrúar 2017  

á netfang hegas@hegas.is 

 Talmeinafræðingur 
Skólaþjónusta Árborgar auglýsir lausa til umsóknar stöðu 
talmeinafræðings.  Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi 
með brennandi áhuga á starfi í skólum. Í sveitarfélaginu er 
meðal annars unnið að styrkingu heildstæðrar nærþjónustu 
við börn, foreldra og skóla. Lögð er áhersla á snemmtæka 
íhlutun, samstarf fagsviða og stofnana, svo sem um þróun úr-
ræða fyrir börn og foreldra.  Í Sveitarfélaginu Árborg búa um 
8500 íbúar, þar af um 1800 börn í fimm leikskólum og þremur 
grunnskólum. Hlutastarf kemur einnig til greina. 

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:
- ráðgjöf v/talmeina- og málþroskavandamála barna
- skimanir, málþroskagreiningar og talþjálfun barna
- fræðsla fyrir foreldra, börn og starfsfólk skóla
- þverfaglegt samstarf um málefni barna í leik- og 
   grunnskólum

Menntunar- og hæfniskröfur:
- háskólanám í talmeinafræðum  og löggilding v/starfsheitis
- reynsla af starfi með börnum æskileg
- góðir skipulagshæfileikar
- hæfni í mannlegum samskiptum

Upplýsingar veitir Þorsteinn Hjartarson, fræðslustjóri, sími 
480-1900, 852-3918 og thorsteinnhj@arborg.is  Áhugasamir 
geta sent tölvupóst á skolathjonusta@arborg.is eða póst á 
fræðslusvið Árborgar, Austurvegi 2, 800 Selfoss. Umsóknar-
frestur er til 24. febrúar 2017 og miðað við að ráðið verði í 
stöðuna frá 1. apríl eða eftir samkomulagi.  Starfið hæfir 
jafnt körlum sem konum. Laun og starfskjör eru samkvæmt 
kjarasamningum viðkomandi stéttarfélags og Launanefndar 
sveitarfélaga. 

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

SÖLUSTARF-KVENFATAVERSLUN

Óskum eftir starfskrafti til sölustarfa í verslun okkar.

Um hlutastarf er  að  ræða eftir samkomulagi.
Áhugi á tísku og góð færni í mannlegum samskiptum

Ásamt meðmælum nauðsynleg, reykleysi skilyrði.

Umsóknir sendist laxdal@laxdal.is
Lögfræðingur

Skrifstofa Alþingis auglýsir eftir lögfræðingum 
í störf nefndarritara á nefndasviði skrifstofunnar.

Sjá nánari upplýsingar á starfatorg.is.

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Lífeindafræðingur Heilbrigðisstofnun Norðurlands Húsavík 201701/165
Sálfræðingur/heilbrigðisstarfsm. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri 201701/164
Ljósmóðir Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201701/163
Matráður/aðst.matráður, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201701/162
Starfsmenn í eldhús, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201701/161
Ræsting og þvottahús, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201701/160
Sjúkraliði Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201701/159
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, hjarta- og æðaþræðing Reykjavík 201701/158
Hjúkrunarfræðingar Landspítali, líknardeild Reykjavík 201701/157
Yfirlæknir Landspítali, göngudeild geðsviðs Reykjavík 201701/156
Heilbrigðismenntaður starfsmaður Landspítali, dagdeild átröskunarteymis Reykjavík 201701/155
Forstöðumaður Fjársýsla ríkisins, fjárreiðusvið Reykjavík 201701/154
Forstöðumaður Seðlabanki Íslands Reykjavík 201701/153
Forstöðumaður Seðlabanki Íslands Reykjavík 201701/152
Geislafræðingur, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Suðurlands Vestm.eyjar 201701/151
Aðstoðarmaður í mötuneyti Heilsugæslan Mjódd Reykjavík 201701/150
Sérfræðingur við launarannsókn Hagstofa Íslands Reykjavík 201701/149
Sjúkraliði Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201701/148
Starfsmaður við aðhlynningu Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201701/147
Sjúkraliði Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri 201701/146
Lögreglumaður Lögreglustjórinn á Norðurlandi eystra Akureyri 201701/145
Fulltrúi í NorType Samgöngustofa Reykjavík 201701/144
Sérfræðingur í forvörslu Þjóðminjasafn Íslands Reykjavík 201701/143
Verslunarstjóri ÁTVR, Vínbúðin Vík 201701/142
Doktorsnemi Háskóli Íslands, Lífvísindasetur Reykjavík 201701/141
Sjúkraflutningamenn, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201701/140
Félagsráðgjafi Landspítali, blóð- og krabbameinsl. Reykjavík 201701/139
Hjúkrunardeildarstjóri Landspítali, göngudeild geðsviðs Reykjavík 201701/138
Lögfræðingar Háskóli Íslands Reykjavík 201701/137
Hjúkrunardeildarstjóri Landspítali, endurhæfingargeðdeild Reykjavík 201701/136
Hjúkrunardeildarstjóri Landspítali, svæfingadeild Reykjavík 201701/135
Ráðgjafi fyrir eldri borgara Þjónustu- og þekkingarmiðstöð Reykjavík 201701/134
Doktorsnemi Háskóli Íslands, sálfræðideild Reykjavík 201701/133
Skjalastjóri Vegagerðin Reykjavík 201701/132
Skrifstofumaður Hæstiréttur Íslands Reykjavík 201701/131
Doktorsnemi í ARCPATH Háskóli Íslands, Rannsóknasetur Húsavík 201701/130
Aðstoð í aðhlynningu, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201701/129
Hjúkrunarfræðingur, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201701/128
Sjúkraliði, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201701/127
Sjúkraliði, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201701/126
Hjúkrunarfræðingar Landspítali, lungnadeild Reykjavík 201701/125
Sérfr./staðgengill deildarstjóra Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201701/124
Móttökuritari Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201701/123
Sjúkraliðar Landspítali, lungnadeild Reykjavík 201701/122
Sérfræðilæknir Landspítali, öldrunarlækningar Reykjavík 201701/121
Verk- eða tæknifræðingur Hafrannsóknastofnun Reykjavík 201701/120
Sérfræðingur Hafrannsóknastofnun Reykjavík 201701/119
Iðjuþjálfi Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201701/118
Starfsm., tölvu-/upplýsingatæknid. Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201701/117
Starfsm., tölvu-/upplýsingatæknid. Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201701/116
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Kraftur hf. er elsta fyrirtæki landsins á sínu sviði.

Við leitum að sölumanni fyrir MAN atvinnubíla og  
Bucher götusópa og vetrarþjónustutæki.

Starfið er krefjandi, fjölbreytt og spennandi fyrir aðila, með áhuga á 
vörubílum og tækjum.
Sölumaður þarf að sækja nokkur námskeið erlendis í skamman tíma 
í senn.

Hæfniskröfur:
• Viðkomandi þarf að vera metnaðarfullur og þjónustulundaður,  
 snyrtilegur og með góða samskiptahæfileika.
• Góð kunnátta í bæði íslensku og ensku, bæði talmál og ritmál
• Góð tölvukunnátta
• Viðkomandi þarf að hafa meirapróf hvort sem þau réttindi eru til  
 staðar núna eða verður aflað síðar.

Áhugasamir vinsamlegast sendið umsókn ásamt ferilskrá á  
netfangið kraftur@kraftur.is

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

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

Árangur fyrirtækja ræðst af þekkingu, 

getu og reynslu starfsmanna. 

Hver einstök ráðning er mikilvæg 

fjárfesting og er hagur bæði fyrirtækis 

og viðkomandi einstaklings að vel 

takist til.

RÁÐNINGAR

Ertu að leita að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

www.talentradning.is
Umsækjendur, skráið ykkur á 

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



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

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

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

Vinnutími 07.45-17.00 virka daga og einstaka laugardaga frá 11.30-16.15. 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Sæktu um á brimborg.is fyrir 6. febrúar.

RÁÐGJAFI VARAHLUTA OG ÞJÓNUSTU
FYRIR FORD
Brimborg óskar eftir að ráða starfsmann í þjónustumóttöku fyrir Ford
að Bíldshöfða 6 í Reykjavík

Raðgjafi varahluta og þjónustu 4x18 atvinnuaugl 20170120_END.indd   1 23/01/2017   10:39

Háskólinn á Akureyri auglýsir lausa 100% stöðu lektors í íþróttafræði við 
kennaradeild hug- og félagsvísindasviðs

Nánari upplýsingar um starfið gefur Bragi 
Guðmundsson, formaður kennaradeildar, 
sími 460 8559, netfang bragi@unak.is.

Nánari upplýsingar um fylgigögn umsókna, laun og meðferð umsókna er að
finna á www.starfatorg.is og á vef Háskólans á Akureyri.

Lektor í íþróttafræði

Menntunar- og hæfniskröfur:
•	Umsækjandi	skal	hafa	þekkingu	og	reynslu	í	samræmi	við	alþjóðleg	viðmið	fyrir	

viðkomandi starfsheiti á fræðasviðinu, staðfest með áliti dómnefndar eða með 
doktorsprófi frá viðurkenndum háskóla.

•	Æskilegt	er	að	umsækjandi	hafi	leyfisbréf	til	kennslu.
•	Umsækjandi	skal	sýna	fram	á	hæfni	til	að	kenna	og	stunda	rannsóknir	á	háskólastigi	

á framangreindum sviðum. Þekking á menntunarfræði er æskileg.
•	Kennslureynsla	á	háskólastigi	og/eða	reynsla	af	vísindastörfum	er	kostur,	sem	og	

reynsla af kennslu á öðrum skólastigum.
•	Krafist	er	góðrar	hæfni	í	mannlegum	samskiptum	og	skipulagshæfni.
•	Við	mat	á	umsóknum	er	tekið	mið	af	hversu	vel	viðkomandi	uppfyllir	þarfir	

kennaradeildar.

Umsóknir	og	fylgigögn	skal	senda	rafrænt	
á skrifstofu rektors Háskólans á Akureyri á 
netfangið starfsumsokn@unak.is. 
Ekki	er	notað	staðlað	umsóknareyðublað.

Umsóknarfrestur	er	til	og	með 13. febrúar 2017

www.unak.is/lausstorf
Háskólinn	á	Akureyri	stuðlar	að	jafnrétti	kynjanna	og	hvetur	karla	jafnt	
sem	konur	til	að	sækja	um	laus	störf.

Leitað er að sérfræðingi í íþróttafræði til starfa við kennaradeild Háskólans á Akureyri. 
Öll	rannsókna-	og	kennslusvið	sem	tengjast	íþróttafræði	og	kennd	eru	á	íþróttakjörsviði	
koma til greina. Starfsstöðin er á Akureyri.
Miðað er við að viðkomandi geti hafið störf ekki síðar en 1. ágúst 2017. Ráðningartími 
er	tímabundinn	til	fimm	ára	í	samræmi	við	reglur	nr.	258/2016	um	störf	dómnefndar	
og ráðningar akademískra starfsmanna við Háskólann á Akureyri. Framgangur í stöðu 
dósents	eða	prófessors	kemur	til	greina	við	ráðningu	hafi	umsækjandi	til	þess	hæfi	að	
mati dómnefndar.
Helstu	verkefni	eru	rannsóknir	og	umsjón	kennslu	í	sérnámskeiðum	íþróttakjörsviðs	við	
kennaradeild Háskólans á Akureyri. Næsti yfirmaður er formaður kennaradeildar.

Innkaupadeild

Ný útboð/verkefni í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

•	 Vogabyggð	–	svæði	2.	Gatnagerð	og	lagnir		
	 Hönnun.	Forval nr. 13842.
•	 Sæbraut	–	hjólastígur.	Kringlumýrarbraut		 	
	 Laugarnes.		Útboð nr. 13840.
•	 Kirkjugarður	Úlfarsfelli	–	aðkomuvegur.		
 Útboð nr. 13847
•	 Þróttur	–	Þak	á	áhorfendastúku.	Útboð nr. 13827.
•	 Perlan	–	Lyftur.	Útboð nr. 13832.

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

ÚTBOÐ

ÚTBOÐ
Húsfélagið Vesturbergi 78 óskar eftir tilboðum í verk. 

Rífa þarf múrhúð og steinull utan af tveimur veggjum og laga 
steypuskemmdir sem þar eru undir. Laga þarf múrskemmdir á 

nokkrum stöðum í fjölbýlishúsinu.

Áhugasamir hafi samband við  
Pál Kristinsson húsvörð í síma 864 6678

THE SCANDINAVIA-JAPAN  
SASAKAWA FOUNDATION

AUGLÝSING UM STYRKI

Íslandsdeild Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation veitir á 
árinu 2017 nokkra styrki til að efla tengsl Íslands og Japans. 

Styrkirnir eru veittir til verkefna í samstarfi eða í tengslum við 
japanska aðila. Veittir eru m.a. ferðastyrkir, námsstyrkir og 
styrkir til skammtímadvalar í Japan. 

Allar upplýsingar um umsóknarferlið er að finna á heimasíðu 
Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation, www.sjsf.se

Fyrir hönd fulltrúa Íslands í stjórn Scandinavia-Japan Sasakawa 
Foundation, veitir ritari Íslandsdeildar, Björg Jóhannesdóttir, 
allar frekari upplýsingar, bjorgmin@gmail.com, sími: 820-5292.

Umsóknarfrestur rennur út 1. mars 2017.

Styrkir 2017
Fiskræktarsjóður starfar á grundvelli laga nr. 72/2008.  
Meginhlutverk sjóðsins er að veita lán og styrki til verk- 
efna sem þjóna þeim markmiðum að efla fiskrækt, bæta 
veiðiaðstöðu, styðja við rannsóknir í ám og vötnum og auka 
verðmæti veiði úr þeim. Umsóknarfrestur um lán og styrki 
úr Fiskræktarsjóði, sem koma til greiðslu árið 2017, er til og 
með 28. febrúar 2017. 
Þeir sem fengið hafa styrk úr sjóðnum og sækja aftur um 
vegna sama verkefnis, skulu skila inn framvinduskýrslu með 
nýrri umsókn.

Umsóknareyðublöð vegna styrkveitinga úr Fiskræktarsjóði 
má nálgast á http://www.fiskistofa.is undir lax- og silungs- 
veiði. Þar má einnig nálgast verklagsreglur sjóðsins.  Einnig 
er hægt að hafa samband við Höllu Björk Garðarsdóttur, 
starfsmann Fiskistofu, í síma 569 7900.  Umsóknum um styrki 
eða lán úr sjóðnum skal skila til formanns Fiskræktarsjóðs á 
eftirfarandi heimilisfang:

Fiskræktarsjóður
Bt. formanns stjórnar
Borgum v/Norðurslóð

600 Akureyri

FISKRÆKTARSJÓÐUR
Salmonid Enhancement Fund
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Jafnréttissjóður Íslands auglýsir eftir 
umsóknum um styrki

Í velferðarráðuneytinu er starfræktur Jafnréttis-
sjóður Íslands sem stofnaður var á grundvelli þings-
ályktunar nr. 13/144 sem samþykkt var í tilefni 
100 ára kosningaréttarafmælis íslenskra kvenna.  
Megintilgangur Jafnréttissjóðs Íslands er að fjár-
magna eða styrkja verkefni og rannsóknir sem efla 
eiga jafnrétti kynjanna í íslensku samfélagi og á al-
þjóðavísu. 

Jafnréttissjóður Íslands nýtur framlaga af fjárlögum 
í fimm ár, 100 milljónir króna á ári, frá ársbyrjun 
2016 til ársloka 2020. Stjórn sjóðsins ákveður fjölda 
styrkja og gerir tillögu til félags- og jafnréttismála-
ráðherra um veitingu þeirra hverju sinni. Úthlutað er 
úr sjóðnum við formlega athöfn 19. júní ár hvert.  

Hér með er auglýst eftir umsóknum um styrki úr 
sjóðnum árið 2017. Gerðar eru skýrar faglegar kröfur 
til umsækjenda. Niðurstöður verkefna og rannsókna 
verða gerðar aðgengilegar á vefsvæði Stjórnarráðs 
Íslands í þeim tilgangi að þær nýtist sem best til 
framfara á sviði jafnréttismála.

Við úthlutun úr sjóðnum leggur stjórn hans áherslu á 
að veita fé til verkefna sem: 

a. eru til þess fallin að vinna gegn launamun  
 kynjanna og efla almennt jafnrétti þeirra á vinnu- 
 markaði og í atvinnulífinu, 
b. varpa ljósi á samfélagslegan, umhverfislegan  
 og efnahagslegan ávinning af auknu jafnrétti og  
 styrkja jafnrétti á alþjóðavísu, t.d. með kynningu á  
 íslenskum lausnum og áherslu á bætta stöðu  
 kvenna í þróunarlöndum og á norðurslóðum, 
c. ætlað er að vinna gegn kynbundnu ofbeldi  
 og heimilisofbeldi, 
d. falla undir þróunarverkefni í skólakerfinu sem  
 ætlað er að stuðla að sterkri og jákvæðri sjálfs- 
 mynd pilta og stúlkna, svo sem með aukinni  
 fræðslu í kynjafræðum, 
e. eru til þess fallin að hvetja ungt fólk af báðum  
 kynjum til aukinnar samfélagsþátttöku og stjórn- 
 málastarfs og stuðla að aukinni kosningaþátttöku  
 þess, 
f. eru til þess fallin að varpa ljósi á stöðu kynjanna  
 jafnt í samtíð sem fortíð.

Við ákvörðun um styrkhæfi umsókna leggur stjórnin 
m.a. mat á gæði verkefnis eða rannsóknar, þ.m.t. 
markmið og skipulag verkefnis, hagnýtingargildi og 
mikilvægi með tilliti til reglna og markmiða sjóðsins 
um að auka jafnrétti kynjanna.

Umsóknarfrestur rennur út föstudaginn 31. mars 
2017 kl. 16.00.

Vakin er athygli á því að umsækjendum er gert að 
sækja rafrænt um á eyðublaðavef ráðuneytanna á  
minarsidur.stjr.is. Nánari upplýsingar má finna á vef-
svæði ráðuneytisins. 

Jafnréttissjóður starfar samkvæmt reglum 
nr. 965/2016, um úthlutun styrkja úr Jafnréttissjóði 
Íslands. 

Velferðarráðuneytinu, 28. janúar 2017

TIL KYNNIS- OG NÁMSFERÐA

Um er að ræða ferðastyrki til þeirra sem vinna að sam-
starfsverkefnum sem varða tvö af löndunum þremur hið 
minnsta. Hámarksstyrkur á hvern einstakling er 1.000 
danskar krónur vegna ferða milli Íslands og Grænlands 
annars vegar og Íslands og Færeyja hins vegar. Ekki eru 
veittir styrkir vegna gistingar og uppihalds. 

Sækja má um styrk til kynnis- og námsferða eftirtaldra:
  • Skóla 
  • Íþróttahópa
  • Tónlistarhópa
  • Annars menningarsamstarfs

TIL VERKEFNA Í FERÐAÞJÓNUSTU 

Allir sem starfa að eflingu ferðaþjónustu í samstarfi 
landanna þriggja geta sótt um styrki til samstarfs-
verkefna á eftirfarandi sviðum ferðaþjónustu:

  • Til sameiginlegra markaðssetningarverkefna
  • Til nýsköpunar- og vöruþróunarverkefna
  • Til þekkingarheimsókna og miðlunar 
 gagnkvæmrar reynslu milli ferðaþjónustuaðila 

  • Til gæða- og umhverfismála innan 
 ferðaþjónustunnar

Hámarksstyrkur til verkefnis er 100 þúsund danskar 
krónur, eða að hámarki 50% kostnaðaráætlunar.

Styrkir frá NATA

NATA er samstarfssamningur ferðamálaráðuneyta í Færeyjum, á Grænlandi og á Íslandi. Markmið samningsins er að auka skilvirkni í samstarfi aðila er sinna ferðamálum 
í Færeyjum, á Grænlandi og á Íslandi með því að styrkja, samhæfa og tryggja framboð samvinnuverkefna aðildarlandanna á þeim sviðum ferðamála þar sem þau eiga 
einkum sameiginlegra hagsmuna að gæta.

Samstarf Íslands, Grænlands og Færeyja á sviði ferðamála

Ítarlegar upplýsingar ásamt umsóknareyðublöðum á ensku og dönsku er að finna á vef NATA 
www.nata.is. Frekari upplýsingar veitir Birita Johansen hjá NATA - nata@industry.fo

Lokafrestur til að skila umsókn er 22. febrúar 2017

 og mun niðurstaða stjórnar NATA liggja fyrir 4. apríl.
Athugið að verkefni með áætluð verklok fyrir 4. apríl 2017 teljast ekki styrkhæf.

Í ár leggur stjórn NATA sérstaka áherslu á umsóknir sem tengjast sjálfbærri ferðamennsku.

Byggðarannsóknastyrkir
Byggðarannsóknasjóður auglýsir eftir umsóknum um styrki 

til rannsókna á sviði byggðamála. 

Í umsóknum skal meðal annars koma fram greinargóð lýsing á 
rannsókninni, markmiðum hennar, ávinningi, nýnæmi og hvernig 
hún styður við tilgang sjóðsins. Við mat á umsóknum er meðal 
annars litið til hvernig verkefnið styður við markmið sjóðsins, 
vísindalegs- og hagnýts gildis þess og hæfni umsækjenda.  

Umsækjendur geta verið einstaklingar, fyrirtæki, rannsókna-, 
þróunar- og háskólastofnanir eða aðrir lögaðilar.

Styrkir verða veittir til eins árs. Til úthlutunar eru 10 milljónir. 
Samkvæmt reglum sjóðsins er miðað við að styrkirnir séu ekki 
færri en þrír og ekki fleiri en fimm í hvert sinn.

Rafrænt umsóknarform, reglur Byggðarannsóknasjóðs og 
starfsreglur stjórnar sjóðsins er að finna á vef  
Byggðastofnunar www.byggdastofnun.is.

Nánari upplýsingar veitir Hólmfríður Sveinsdóttir. 
Netfang: holmfridur@byggdastofnun.is. Sími 545 8600.

Umsóknir þurfa að berast Byggðastofnun fyrir miðnætti 
8. mars 2017.

postur@byggdastofnun.is

byggdastofnun.isSími:   455 54 00       Fax: 455 54 99

Stjórn Flugþróunarsjóðs auglýsir 
eftir umsóknum um styrki 

Nýlega voru gerðar breytingar á reglum sjóðsins 
sem fela í sér að nú verða einnig styrkhæf flug sem 
koma erlendis frá en eru með beinum tengingum 
við önnur millilandaflug á öðrum flugvelli á Íslandi. 
Þannig geta flug t.d. sem millilenda á Keflavíkur
flugvelli en halda síðan áfram til Akureyrarflugvall
ar eða Egilsstaðaflug vallar fengið styrk.

Umsækjendur eru hvattir til að kynna sér vel  
reglur sjóðsins en nánari upplýsingar er hægt að 
nálgast á anr.is og með því að senda fyrirspurn á  
postur@anr.is 

Umsóknarfrestur er til 31. mars 2017. 

Umsóknum skal skilað rafrænt á sérstöku umsóknar
eyðublaði til atvinnuvega og nýsköpunarráðuneytis
ins á netfangið postur@anr.is. 

Umsókn í markaðsþróunardeild skal fylgja lýsing á 
fyrirhuguðum markaðsaðgerðum.

Við mönnum  
stöðuna

www.capacent.is 

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.
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Læknastofur til leigu
Tvær læknastofur eru til útleigu í Læknastöð  
Vesturbæjar, Melhaga 20-22. 107 Reykjavík.

Upplýsingar í síma 562 8090 (Helga).

St.Rv. óskar eftir orlofshúsum
Starfmannafélag Reykjavíkurborgar óskar eftir vönduðum 
sumarhúsum eða orlofsíbúðum til leigu og  framleigu 
til félagsmanna sinna. Leitað er eftir húsnæði á lands
byggðinni fyrir komandi sumar. 

Áhugasamir sendi upplýsingar á strv@bsrb.is fyrir  
10. febrúar n.k.
Eftirfarandi upplýsingar skulu fylgja:
• Lýsing á eign og því sem fylgir
• Ástand húss/íbúðar, byggingaár, staðsetning  
 og ljósmyndir
• Stærð og fjöldi svefnplássa 
• Mögulegar afþreyingar í næsta nágrenni 

Öllum tilboðum svarað

Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar, 
Grettisgötu 89, 105 Reykjavík. Sími 525 8330

Háskólinn í Reykjavík (HR) auglýsir eftir áhugasömum aðilum til að reka veitinga
starfsemi í stúdentabragga og frumkvöðlasetri sem verið er að endurbyggja rétt 
ofan við baðströndina í Nauthólsvík, í námunda við háskólabygginguna.

Í húsnæðinu verður félagsaðstaða, almennur samkomustaður, frumkvöðla- og nýsköpunar-
setur og veitingasala. Veitingaþjónustan verður bæði fyrir nemendur HR og almenning, m.a. 
þá sem heimsækja Nauthólsvíkina til baða og útiveru.

Húsnæðið er í heild um 450 fermetrar og til útleigu fyrir veitingaaðila eru um 300 fermetrar 
auk útisvæðis við suðurhlið. Áætlað er að endurbyggingunni verði lokið um mitt ár 2017 og 
húsnæðið verði tilbúið til rekstrar um miðjan ágúst, þegar skólastarf hefst.

Fyrirhugað er að velja einn aðila til samstarfs. Við val á samstarfsaðila verður m.a. litið til 
reynslu, orðspors, fjárhagslegrar stöðu, styrks og trúverðugleika hugmynda um reksturinn. 
Hugmyndum um rekstur og nánari upplýsingar um viðkomandi rekstraraðila skal skila til  
HR eigi síðar en 17. febrúar kl. 16.00. Stefnt er að því að velja rekstraraðila fyrir lok febrúar. 

Forvalsgögn verða afhent gegn 5.000 kr. greiðslu í móttöku Háskólans í Reykjavík,  
Menntavegi 1, frá og með 30. janúar 2017.

VEITINGAÞJÓNUSTA Í STÚDENTABRAGGA 
OG FRUMKVÖÐLASETRI HR Í NAUTHÓLSVÍK

Afhending forvalsgagna vegna reksturs veitingaþjónustu

Magnús Emilsson löggildur fasteignasali.

Hraunhamar kynnir:  
Hótel með 38 herbergjum í lyftuhúsi 
við Bæjahraun 4 Hfj. 

Frábær staðsetning í bænum. 
Um er að ræða þrjá eignarhluta í 
húsinu, þ.e. eignarhluta 02,02-01 600 
fm, eignarhluti 02,01-01 239,5 fm. og 
eignarhluti 02,03-01 432 fm. samtals 
stærð því 1.271.5 fm

Eignin er á þremur hæðum og skiptist þannig: 
Jarðhæð: móttaka, 8 rúmgóð herbergi en þau eru öll með baðherbergi og eldhúsi. 
2. hæð: 15 herbergi, öll með baðherbergi og eldhúsi. 
3.hæð: 15 herbergi, öll með baðherbergi og eldhúsi.

Eignin er fullbúin. Lyftuhús. Öll leyfi eru til staðar í dag fyrir hótelrekstur. 

Nánari uppl. gefur Helgi Jón Harðarson sölustj. 893-2233 eða helgi@hraunhamar.is

Bæjarhrauni 10 • Hafnarfirði • Sími 520 7500 • www.hraunhamar.is

Bæjahraun 4, Hafnarfjörður - Hótel

Framúrskarandi vörumerki 1

Merki

Til sölu 141fm atvinnuhúsnæði
Gott atvinnuhúsnæði á Smiðjuvegi.  

Góð aðkoma og bílastæði.
Verð 29,5m. Uppl. í síma 698-9030

Skiltagerð til sölu
Til sölu rótgróin skiltagerð á höfuðborgarsvæðinu með eigin 
framleiðslu og innflutning. Velta 2016 var 27m + vsk, og góð 
framlegð. Tryggir viðskiptavinir og góðir vaxtamöguleikar. 

Verðhugmynd 14m fyrir lager, tæki og viðskiptavild.

Fyrirspurnir sendist á:
Óskar Thorberg Traustason

Löggiltur fasteigna- og fyrirtækjasali
Fasteignasalan Bær

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

intellecta.is

RÁÐNINGAR



Vatnsstígur 3
101 REYKJAVÍK

Afar björt og falleg íbúð á þessu frábæra stað 
við Laugaveg. Góðar svalir. Rúmgóð stofa. 
Eldhús með góðum tækjum. Svefnherbergi með 
fataskápum. Baðherbergið með stórri sturtu.

STÆRÐ: 87 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

Tilboð óskast  
Heyrumst
Albert   821 0626
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    29. jan 15:00 – 15:45

Lómasalir 6-8
201 KÓPAVOGUR

Falleg þriggja herbergja 102,3 fm íbúð með 
timburverönd ásamt stæði í bílageymslu á eft-
irsóttum stað við Lómasali 6-8. Sér inngangur 
af svölum.

STÆRÐ: 102,3 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

41.900.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Baugakór 15-17
203 KÓPAVOGUR

Falleg og vel skipulögð endaíbúð á 2. hæð með 
sérinngangi af svölum. Íbúðinni fylgir 44,4 fm 
bílskúr auk stæðis í bílageymslu. Fjölskyldu-
vænt hverfi, stutt frá skóla og leikskóla.

STÆRÐ: 149,2 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

48.900.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Grundarstígur 24
101 REYKJAVÍK

Glæsileg þakíbúð við Grundarstíg 24. Björt 
og falleg 143,6 fm íbúð með frábæru útsýni. 
Einkastæði fylgir íbúðinni. Fimm herbergi, tvö 
svefnherbergi og  þrjár stofur.

STÆRÐ: 144 fm FJÖLBÝLI      HERB: 5

74.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Daggarvellir 4a
221 HAFNARFJÖRÐUR

Vel skipulögð 106,3 fm, fjögurra herbergja 
íbúð á þriðju hæð í lyftuhúsi ásamt stæði í 
bílageymslu. Íbúðin getur verið laus fljótlega.

STÆRÐ: 106,3 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

39.900.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Langalína 2
210 GARÐABÆR

Rúmgóð  og björt  þriggja herbergja íbúð með 
svölum og verönd á fyrstu hæð.Bílastæði í 
lokuðum bílakjallara. Stutt í skóla- og leikskóla. 
Eikarinnréttingar gólfefni og skápar

STÆRÐ: 122 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

48.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    29. jan 14:00 – 14:30

Norðurbrú 1
210 GARÐABÆR

Mjög falleg og björt þriggja herbergja rúmgóð 
íbúð með bílastæði í bílakjallara. Eikar- 
innréttingar, hurðir og skápar. Stórir gólfsíðir 
gluggar. Hús klætt að utan, viðhaldslítið.

STÆRÐ: 103 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

44.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    29. jan 15:00 – 15:30

Engjasel 58
109 REYKJAVÍK

Falleg og vel við haldin 4ra herbergja 119,3 
fm íbúð á 2. hæð auk stæðis í bílageymslu við 
Engjasel 58, 109 Reykjavík

STÆRÐ: 119,3 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

41.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Sölufulltrúi/Í námi til lögg. fasteignasala

OPIÐ HÚS    29. jan 14:00 – 14:30

OPIÐ HÚS    29. jan 15:00 – 15:30

OPIÐ HÚS    30. jan 17:00 – 17:30

OPIÐ HÚS    29. jan 16:00 – 16:30

OPIÐ HÚS    29. jan 14:30 – 15:00



- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir

Jón Rafn Valdimarsson
löggiltur fasteignasali

sími: 695 5520
jon@miklaborg.is

49,0 millj.Verð:

Glæsileg 4ra herbergja 
útsýnisíbúð á 3. hæð

Samtals 142 fm með bílskúr

Sérsmíðuð eldhúsinnrétting  
með vönduðum tækjum

Nýuppgert baðherbergið

OPIÐ HÚS
laugardaginn 28.jan. kl: 13:00 - 13:30

Háaleitisbraut 101

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

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

Atli S. Sigvarðsson
aðstoðm. fast.
sími: 899 1178
atli@miklaborg.is

53,9 millj.Verð:

Falleg og rúmgóð 124 fm 3ja herb. 
íbúð á efstu hæð
Mikil lofthæð, gólfsíðir gluggar og 
fallegt útsýni.
Vandaðar innréttingar og gólfefni, 
sólríkar svalir
Gott alrými, innfelld lýsing  
og ljósakerfi.
Eigninni fylgir stæði  
í bílageymslu

Strandvegur 16

OPIÐ HÚS 
sunnudaginn 29.jan. kl.16:00-16:30

Skógarvegur 12-14
Nýtt í Fossvogi

Sala fasteigna frá

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

Nokkrar íbúðir eru eftir við Skógarveg 12-14. Stærð íbúða er frá 111 til 
162 fm. Um er að ræða 3ja til 4ra herbergja íbúðir. Stæði í bílageymslu 
fylgir öllum íbúðum. Vandaðar innréttingar frá HTH. Mynddyrasími er í 
öllum íbúðunum. Tvö baðherbergi. Góð tenging við helstu útivistarperlur 
borgarinnar. Verð frá 61,8 m.

OPIÐ HÚS
Sunnudaginn 29. janúar 

MILLI KLUKKAN
13-14

Guðlaugur Ingi Guðlaugsson

Löggiltur fasteignasali

gudlaugur@eignamidlun.is

864 5464

Grensásvegur 3 – Nýtt skrifstofuhúsnæði 

Grensásvegi 3 | Opið mán. – fös. frá kl. 9–17 | www.heimili.is

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 og jafnvel meira. 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. Mögulegt er að bæta við þessa 157 fm ca 25 fm 
fundarherbergi.   Í sameign eru salerni og ræstingageymsla. Ljósleiðari er í húnæðinu og loftræsti- 
kerfi, dúkur á gólfum. Hentugt skrifstofuhúsnæði nálægt helstu stofnæðum borgarinnar.    
Myndir og teikning á heimasíðu okkar.  
Allar nánari upplýsingar veitir Bogi Molby Pétursson fasteignasali  6993444/Bogi@heimili.is  

Þrastarás 18,  
221 Hafnarfjörður

OPIÐ HÚS Á SUNNUD. 29/1 MILLI KLUKKAN 15.30-16.00
Snyrtileg 4ra herbergja 110,2 fm íbúð  á 2. hæð í Áslands
hverfi í Hafnarfirði. Íbúðin skiptist í samliggjandi stofu/
borðstofu, eldhús, þrjú herbergi með fataskápum, þvottahús 
innan íbúðar, forstofu og geymslu og baðherbergi. Rúmgóðar 
svalir eru út af stofu. Góð staðsetning í rólegu og sérstaklega 
fjölskylduvænu hverfi þar sem stutt er í alla helstu þjónustu. 
Verð: 42,9 m

Upplýsingar veitir Bryndís Bára  
sölufulltrúi í síma: 616-8985 eða  
á netfanginu bryndis@trausti.is og 
Kristján Baldursson hdl. og  
löggiltur fasteignasali á  
netfanginu kristjan@trausti.is

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

Kristján Baldursson
hdl. og lögg. fast.

sími 867 3040 
kristjan@trausti.is

Bryndís Bára I.  
Eyjólfsdóttir
sölufulltrúi 
s: 616-8985 
bryndis@trausti.is 

OPIÐ HÚS

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir

Gunnar S. Jónsson
löggiltur fasteignasali
sími: 899 5856
gunnar@miklaborg.is 48,5 millj.Verð:

98,6 fm - 3ja herbergja

Aukaherbergi í risi sem getur  
nýst sem útleigueining

Góð staðsetning þar sem stutt 
er í skóla, alla helstu þjónustu 
og iðandi mannlíf miðbæjarins

Falleg mikið endurnýjuð  
og vel skipulögð íbúð  
í góð húsi við Birkimel

Birkimelur 8-B 

OPIÐ HÚS 
þriðjudaginn 31. janúar kl 17.00-17.30 

Læknastofur til leigu
Tvær læknastofur eru til útleigu í Læknastöð  
Vesturbæjar, Melhaga 20-22. 107 Reykjavík.

Upplýsingar í síma 562 8090 (Helga).

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

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



Landmark leiðir þig heim!

Sími 512 4900 • landmark.is
Helga Snorradóttir

Skjalavinnsla
Ingibjörg Agnes 

Jónsdóttir  
Sölufulltrúi

Sími  897 6717  

Nadia Katrín
Sölufulltrúi

Sími 692 5002

Ásdís Rósa 
Ásgeirsdóttir  
Lögfræðingur /   

löggiltur  
fasteignasali

Sími 895 7784

 Benedikt
Ólafsson

Aðstoðarmaður 
fasteignasala
Sími 661 7788

Sigurður  
Samúelsson

Löggiltur 
 fasteignasali
Sími 896 2312

Sveinn  
Eyland
Löggiltur  

fasteignasali
Sími 690 0820

Kristján  
Ólafsson

Hrl.
Löggiltur  

fasteignasali

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Eggert  
Maríuson

Aðstoðarmaður 
fasteignasala
Sími 690 1472

Guðrún Diljá  
Lúðvíksdóttir

skjalagerð

Hlíðasmári 2, 201 Kópavogur.

VOGATUNGA 45 – 200 KÓP.
OPIÐ HÚS MÁN. 30. JAN. KL. 17:15 – 17:45 
• Fallegt 73,5 fm. parhús einstaklega vel stað sett í hjarta Kópavogs.  
• Eignin í afar góðu ástandi.  
• Stór stofa með mikilli lofthæð, útgengt á helluagða verönd.
• Eign fyrir 60 ára og eldri.
• V. 44,9 millj

MOSPRÝÐI – 210 GBÆ
• Glæsilegt ca. 240 fm fullbúið parhús.
• Vandaðar innréttingar og tæki í húsi.
• 4 svefnherb., 2 stofur., 2 baðherb.
• Innb.bílskúr m/millilofti.
• Vandaðar verandir í kringum hús
• Nánast viðhaldsfrítt hús.
• V. 89,5 millj.

BERGSTAÐASTRÆTI – 101 RVK
LAUS VIÐ KAUPSAMNING
• Vel skipulögð 2ja herb., íbúð
• Aðeins 3 íbúðir í húsi
• Endurnýjað baðherbergi
• Aukin lofthæð í íbúð
• Frábær leigueign
• V. 33 millj. 

FJÁRFESTINGARTÆKIFÆRI
 

Höfum til sölu 530 m2 einbýlishús á góðum stað á höfuðborgarsvæðinu!
Húsið er í dag leigt út sem 5 einingar og eru leigutekjur 820 þúsund krónur á mánuði. 
Húsið er í góðu ástandi og hefur fengið mjög gott viðhald.

Verð 115 milljónir. 

NORÐURBAKKI – 220 HFJ.

Lúxus endaíbúð með stórkostlegu útsýni á efstu hæð í Norðurbakkanum. 
Tvö bílastæði í lokuðum bílakjallara. 

TRÖLLAKÓR 2-4 – 203 KÓP
OPIÐ HÚS SUNNUD. 29. JANÚAR KL. 14:00 – 14:30
• Vönduð og falleg 3ja herbergja, um 112 fm íbúð á 1. hæð.
• Stæði í bílageymslu fylgir.  Lyftuhús.  Svalir í suður.  Hiti í gólfi m.a. í baðherbergi
• Steinn í borðplötum og sólbekkjum.  Innbyggð uppþvottavél og ísskápur.
• V. 42,4 millj.

MIKLABRAUT 48 - 105 RVK
Opið hús sunnudaginn 29. jan frá 13.00 – 13.30
• Opin og snyrtileg 126,1 fm íbúð miðsvæðis.
• 4 herbergi, gott eldhús og stofa.
• Nýtt dren og skolp.
• Nýtt harðparket á hluta íbúðar.
• V. 38,9 millj.

LEIRUBAKKI 14 – 109 RVK
Opið hús laugardaginn 28. Jan frá kl.16.00- 16.30
• Snyrtileg 64,3 fm 2ja herb íbúð.
• Björt stofa og suðursvalir.
• Laus við kaupsamning.
• Stutt í alla þjónustu.
• V. 26,9 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Hafðu samband 
EGGERT MARÍUSON  
sölufulltrúi. Sími 690 1472

Hafðu samband 
EGGERT MARÍUSON  
sölufulltrúi. Sími 690 1472

Hafðu samband 
EGGERT MARÍUSON  
sölufulltrúi. Sími 690 1472

Hafðu samband 
SIGURÐUR R. SAMÚELSSON  
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

Hafðu samband 
SIGURÐUR R. SAMÚELSSON  
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND  
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND  
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND  
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

OPIÐ HÚS

KÁRSNESBRAUT – 200 KÓP
• Rúmgóð 5 herbergja íbúð
• Íbúð er 126.7 fm & bílskúr 32 fm
• 4 svefnherbergi, mikil lofthæð
• Þvottaherbergi innan íbúðar
• Suður-svalir, gott bílaplan
• V. 51,9 millj. 

HRAUNBÆR 36 – 110 RVK
Opið hús sun. 29. jan frá kl.14.00 – 14.30
• Björt 90,9 fm 3ja herb íbúð á annarri hæð.
• Endaíbúð með glugga í þrjár áttir.
• Björt stofa og suðursvalir.
• Stutt í alla þjónustu.
• V. 31,9 millj.

OPIÐ HÚS

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN  
sölustjóri. Sími 770 0309

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN  
sölustjóri. Sími 770 0309



Erum við símann núna og sýnum 
með litlum fyrirvara - 6993444

Grensásveg 3 | Opið mán. – fös. frá kl. 9–17 | www.heimili.is

Vesturberg 74 - 2ja herb.
2ja herbergja íbúð á 3. 
hæð með vestursvölum 
og góðu útsýni. Eignin er 
skráð 55,3 fm.  Íbúðarrými 
50,6 fm og geymsla á 1. 
hæð  4,7 fm.    Komið er 
inn í parketlagt hol.  Bað-
herbergi flísalagt með baðkari og tengi fyrir þvottavélar.  Svefn-
herbergi með fataskápum og parketi á gólfi.  Eldhús með hvítri 
innréttingu og parket á gólfi.  Stofa parketlögð með útgengi 
á svalir í vestur.   Í sameign er sér geymsla ásamt vagna- og 
hjólageymslu.   Laus til afhendingar.  v  25,5m 

Álftahólar 6 - 4ra herb + bílsk. 
 4ra herbergja íbúð á 
7. hæð í lyftuhúsi með 
bílskúr og einstöku 
útsýni.    Eignin er 
skráð alls 142,8 fm  
fm.  Íbúðarrými 107,2 
fm, geymsla í kjallara 
5,7 fm og bílskúr 29,9 
fm.    Sjónvarpshol. þrjú 
svefnherbergi,   Eldhús með borðkrók.  Baðherbrgi með baðkari 
og rúmgóð stofa með útgengi á svalir með einstöku útsýni.   
Laus til afhendingar.  V.37,5m.  

Dvergaborgir 3 - 3ja herb.
3ja herbergja 
endaíbúð með 
sérinngangi. Íbúðin 
er á 3. hæð með 
svalir til vesturs 
og frá þeim útsýni.  
Eignin er skráð alls 
86,5 fm.  Íbúðarrými 
83,3 fm og geymsla 
á 1. hæð 3,2 fm.     Forstofa, stofa, baðherbergi með tengi fyrir 
þvottavélar, eldhús með borðkrók  og tvö svefnherbergi.  Laus 
til afhendingar.   V. 33,0 m 

Maríubaugur 73 - Raðhús á einni hæð
190 fma Tengi-
hús/Raðhús á 
einnin hæð með 
innbyggðum bílskúr.   
Íbúðarrými 156 fm 
og bílskúr 26,9 fm 
ásamt 54 fm  afgirtri 
verönd. .  Úr hjóna-
herbergi og stofum  
er gengið út á stóra verönd með steyptum veggjum.  Upptekin 
loft og innbyggð lýsing.   Hellulagt bílaplan með hitalögn.  Laus 
til afhendingar. V. 68,0 m. 

Rjúpufell 23 - 4ra herb.
4ra herbergja íbúð 
á 2. hæð með yfir-
byggðum svölum.  
Eignin er skráð 
99,3 fm.  Íbúðar-
rými 94,7 fm og 
geymsla á 1. hæð 
4,6 fm.    Þrjú svefn-
herbergi  teppa-
lögð.  Baðherbergi með baðkari og flísum.  Stofa með útgang á 
yfirbyggðar svalir.   Opið eldhús.  Þvottahús innan íbúðar.   Laus 
til afhendingar.  V. 32,5m.  

Langabrekka 16 - Sérhæð 
4ja herbergja neðri  
hæð með bílskúr í góðu 
hverfi í Kópavogi.  Eignin 
er skráð alls 128,5 fm 
með bílskúrnum sem 
er 21,3fm.  Endurbætt 
eldhús og baðher-
bergi ásamt gólfefnum.   
Góðar suðursvalir í 
kjallara er sameignlegt.  Laus til afhendingar.  V. 43,0m. Allar 
nánari upplýsingar og skoðunartíma veitir Bogi Molby Péturs-
son fasteignasala 6993444 – Bogi@heimili.is

Bogi Molby
Pétursson
lögg. fasteignasali

Í áfanga IV er samkvæmt núverandi deiliskipulagi gert ráð fyrir 113 íbúðum á 72 lóðum.
32 einbýlishúsalóðir - stærð lóða frá ca 700-1.000 fm
71 par- og raðhúsalóðir - stærð lóða frá ca 650-1.300 fm  
5 lóðir fyrir 10 eignir í tvíbýlishúsum - stærð lóða allt að 2.400 fm  
 
Mosfellsbær sér um gatnagerð á svæðinu og greiða þarf gatnagerðargjöld til bæjarins í samræmi 
við gjaldskrá þar um. Staðsetning lóðanna er mjög góð og eru lóðir undir einbýlishús staðsettar 
m.a. niður við Skammadalslæk. 

Áhugasömum kaupendum er bent á að hafa samband við 
undirritaða varðandi frekari upplýsingar um verð og söluskilmála.

Sala fasteigna frá

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

Helgafell IV
lóðir – heilt hverfi

Fasteignasala Mosfellsbæjar og Eignamiðlun kynna

Kjartan Hallgeirsson

Löggiltur fasteignasali

824 9093

Einar Páll Kærnested

Löggiltur fasteignasali 

899 5159

NÝTT 
Í SÖLU

- 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 29. janúar frá 14:15-15:00

 79,9 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 svefnherbergjum

Fallegt sérbýli á einni hæð með 
góða viðhaldssögu

Sævargarðar 5
Seltjarnarnes

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir

Atli S. Sigvarðsson
aðstoðm. fast.
sími: 899 1178
atli@miklaborg.is

Gunnar Helgi Einarsso
löggiltur fasteignasali
sími: 615 6181
gh@miklaborg.is

Óska eftir
Rað, par og einbýlishúsum í Kópavogi 
fyrir ákveðna kaupendur 

Linda, Sala eða 
Kórahverfi.
- Smárahverfi og Hvörfin  
geta líka komið til greina

Bein kaup eða skipti á minni eignum  

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi



Eitt glæsilegasta húsið 
í miðborg Reykjavíkur

TIL SÖLU

Um er að ræða heildareignina við Laugaveg 31 en húsið er staðsett á 
horni Laugavegs og Vatnsstígs. Eignin skiptist í kjallara, götuhæð og þrjár 
skrifstofuhæðir auk geymslulofts. Lyfta er í húsinu og nær hún úr kjallara 
og upp á 4. hæð. Einar Erlendsson húsameistari teiknaði húsið.

Húsið er reisulegt og mjög falleg bygging. Að innan eru á mörgum stöðum 
skrautlistar og ýmsar skreytingar sem gefa húsinu virðulegt yfirbragð og er mikil 
prýði af því. Reynt hefur verið að viðhalda upprunalegum glæsileika eignarinnar.

Óskað er eftir tilboðum í eignina.

Tilboð þurfa að berast á skrifstofu Eignamiðlunar eigi síðar en föstudaginn 
10. febrúar 2017 fyrir kl. 16.00. Gildistími tilboðs þarf að vera til kl. 17.00 
þann 17. febrúar 2017.

Sala fasteigna frá

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

Sverrir Kristinsson

Löggiltur fasteignasali

sverrir@eignamidlun.is

Kjartan Hallgeirsson

Löggiltur fasteignasali 

kjartan@eignamidlun.is

824 9093

NÁNARI 
UPPLÝSINGAR 
VEITA

Laugardaginn 28 janúar á  
milli kl. 14-16 verða kynntar  
nýjar íbúðir í Kópavogi,  
Garðabæ & Reykjavík. 

Léttar veitingar í boði.

Hlíðasmári 6    201 Kópavogur    www.FASTLIND.is

510 7900

Kristján  
Þórir Hauksson
Lögg. fasteignasali

696 1122
  kristjan@fastlind.is

Stefán  
Jarl Martin
Lögg. leigumiðlari

892 9966
  stefan@fastlind.is

Hannes 
Steindórsson 
Lögg. fasteignasali

699 5008
  hannes@fastlind.is

Vertu velkomin til okkar  
að Hlíðasmára 6 Kópavogi.

Uppspretta  
ánægjulegra  
viðskipta

Nýbyggingar  
á höfuðborgar- 
svæðinu 2017.

VIÐ KYNNUM



Til hvers að auglýsa ?

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

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

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

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

Með starf
fyrir þig

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

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

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

www.stra.is

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

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

Árangur fyrirtækja ræðst af þekkingu, 

getu og reynslu starfsmanna. 

Hver einstök ráðning er mikilvæg 

fjárfesting og er hagur bæði fyrirtækis 

og viðkomandi einstaklings að vel 

takist til.

Hafðu samband við okkur og sjáðu 

hvað við getum gert fyrir þig. 

RÁÐNINGAR


