
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

Frábær starfsandi
Great team spirit

Rútuferðir til og frá vinnu
Bus rides to and from work

2-2-3 vaktavinna eða dagvinna
2-2-3 shift or day shift

Góð fríðindi
Good benefits

Þjálfun og fræðsla
Training provided

NOW ACCEPTING APPLICATIONS

- Yfirmaður Concierge þjónustu
- Concierge þjónusta 
- Einkaþjónn
- Farangurs- og gestaþjónusta
- Bílastæðaþjónusta

- Yfirmaður gestamóttöku
- Gestamóttaka
- Yfirmaður herbergisþrifa
- Herbergisþrif
- Ræstingar

- Concierge manager
- Concierge
- Butler
- Luggage and guest services
- Valet services

- Reception manager
- Receptionists
- Housekeeping manager
- Housekeeping
- Cleaning crew

STÖRF Í BOÐI: AVAILABLE POSITIONS:

HÖFUM OPNAÐ 
FYRIR UMSÓKNIR

In autumn, 2017, Blue Lagoon will be opening an under-
ground spa, a 62-room luxury hotel, and signature 
restaurants. The search for ambitious individuals to take 
part in this adventure is officially on.

Bláa Lónið opnar í haust nýja heilsulind, hágæða hótel og 
veitingastaði þar sem áhersla verður lögð á einstaka upplifun 
gesta. Leitin að metnaðargjörnu fólki til að taka þátt í þessu 
ævintýri er nú formlega hafin.

Umsóknir og nánari upplýsingar á bluelagoon.is/atvinna eða í síma 420 8800
Umsóknarfrestur er til 25. mars nk.

For more info and applications go to  careers.bluelagoon.com or call 420 8800
Application deadline is March 25

ENIS

MOSS HOTEL    LAVA COVE
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Eleven Experience er alþjóðlegt ferðaþjónustufyrirtæki sem leitast við að veita viðskiptavinum sínum 
einstaka og persónulega þjónustu.  Eleven býður upp á lúxus gistingu á heimsmælikvarða og skipuleggur 
ógleymanlegar ævintýraferðir og upplifanir sérsniðnar að óskum hvers og eins.

Eleven Experience hóf rekstur á jörðinni Deplum í Skagafirði í apríl 2016. Deplar er gamalt bóndabýli sem búið er 
að breyta í lúxus gistiaðstöðu með 13 svítum. Á Deplum er fullbúið eldhús, tveir barir, heilsulind o.fl. ElevenExperience 
á Íslandi leitar nú að starfsmönnum fyrir Depla. Um er að ræða spennandi og krefjandi störf með mikla möguleika og 
tækifæri fyrir réttu manneskjurnar.

ASSISTANT LODGE MANAGER 
HELSTU VERKEFNI: 
Aðstoð við stjórn og rekstur Depla. 
Framfylgja stöðlum fyrirtækisins. 
Þróa verklagsreglur. 
Veita framúrskarandi þjónustu.
Þróa rekstraráætlanir.
Áætla og fylgjast með útgjöldum.

HÆFNISKRÖFUR: 
Mjög góð enskukunnátta í ræðu og riti er skilyrði.
Rík þjónustulund og frumkvæði.
Mikil skipulagshæfni og sveigjanleiki í starfi.
Góð tölvukunnátta er skilyrði 
Reynsla í stjórnun og þjálfun starfsfólks er kostur. 

EXPERIENCE MANAGER 
HELSTU VERKEFNI: 
Samskipti við gesti og söluskrifstofu Eleven erlendis.
Samskipti við innlenda og erlenda ferðaþjónustuaðila.
Skipulagning einstakra og ógleymanlegra ferða fyrir gesti.
Önnur tilfallandi verkefni.

HÆFNISKRÖFUR:  
Mjög góð enskukunnátta í ræðu og riti er skilyrði.
Rík þjónustulund og frumkvæði.
Góð tölvukunnátta er skilyrði.  
Mikil skipulagshæfni og sveigjanleiki í starfi.
Hæfileiki til að vinna að mörgum hlutum í einu.
Háskólamenntun sem nýtist í starfi er æskileg.
Reynsla úr ferðaþjónustu/leiðsögn er kostur.

ERT ÞÚ ELEVEN?  

Frekari upplýsingar má nálgast 
í síma 588-1800 á virkum 
dögum.

Umsóknarfrestur er til 10. mars nk. 
Umsóknir og ferilskrá á ensku sendist á 
JOB@ELEVENEXPERIENCE.COM 
merkt “EM Deplar” eða “ALM Deplar”. 

WWW.ELEVENEXPERIENCE.COM 

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

SÖLUMAÐUR ÓSKAST

ERUM VIÐ AÐ LEITA AÐ ÞÉR?
Hefurðu áhuga á ljósum og lýsingu? 

Okkur vantar sölumann í verslun okkar í 
Ármúla 24.  Í starfinu felast öll almenn 

verslunarstörf, s.s. sölumennska, 
vöruframsetning, innkaup, áfylling og fleira. 

Um fullt starf er að ræða, en hlutastarf 
kemur einnig til greina. Æskilegt er að 
viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 

Við erum að leita að einstaklingi sem hefur 
reynslu af verslunarstörfum, getur 

unnið sjálfstætt og hefur góða þjónustulund. 
Stundvísi, gott skipulag og góð 

íslenskukunnátta skilyrði. 

Ef þú hefur áhuga og telur að starfið henti 
þér, sendu þá umsókn og ferilskrá á 
atvinna@rafkaup.is fyrir 10. mars.

HEFUR ÞÚ ÁSTRÍÐU FYRIR MARKAÐSMÁLUM  
OG RANNSÓKNUM? 

Gallup leitar að öflugum liðmanni. Starfið sem í boði er felur í sér að veita viðskiptavinum framúrskarandi 
þjónustu á sviði markaðs- og viðhorfsrannsókna.

�

�

�

� 

�

Starfssvið:

Öflun nýrra viðskiptavina og verkefna

Þjónusta og samskipti við viðskiptavini

Hönnun rannsókna og verkefnastjórnun

Kynning og túlkun niðurstaðna sem og 
önnur eftirfylgni

Þróun rannsóknaraðferða og mælitækja

�

�

�

�

Menntunar- og hæfniskröfur:

Háskólamenntun sem nýtist í starfinu

Reynsla / þekking á sviði rannsókna

Reynsla / þekking á sviði markaðsmála

Mjög góð kunnátta í íslensku og ensku

�

� 

�

�

�

Viðkomandi þarf einnig að:

Hafa mikla þjónustulund

Eiga gott með að vinna sjálfstætt  
og með öðrum

Eiga auðvelt með að tala fyrir framan hóp

Vera metnaðarfull(ur)

Búa yfir miklu frumkvæði

Umsóknarfrestur er til og með 12. mars 2017

Umsókn ásamt ferilskrá og kynningarbréfi skal senda á  
Ragnheiði Dagsdóttur hjá Capacent ráðningum 

ragnheidur.dagsdottir@capacent.is

Gallup er stærsta rannsóknarfyrirtæki landsins og starfar m.a. á sviði  
markaðs-, ímyndar-, þjónustu- og starfsmannamála.
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Hönnunarsafn Íslands

Forstöðumaður

 Capacent — leiðir til árangurs

Hönnunarsafn Íslands er 
viðurkennt safn og leiðandi 
safnastofnun á sviði hönnunar. 
Þar fara fram rannsóknir, 
miðlun og varðveisla á hönnun, 
einkum frá aldamótunum 1900. 
 
 Í safninu er boðið upp á 
sýningar allt árið og ýmsa 
viðburði sem miðla þekkingu á 
hönnun til allra aldurshópa. Til 
safnsins er leitað álitsgjafar um 
íslenska hönnun en jafnframt 
hefur safnið frumkvæði að 
rannsóknum og kemur að 
samstarfsverkefnum með 
fjölda stofnana innanlands og 
utan á sviði hönnunarsögu.  
 
Safnið er ein af stofnunum 
Garðabæjar og er rekið í 
samræmi við mannauðsstefnu 
bæjarins. Það er staðsett í 
hjarta bæjarins á Garðatorgi.  
Heimasíða Hönnunarsafnsins 
er: www.honnunarsafn.is

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/4655 

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólamenntun sem nýtist í starfi, s.s. á sviði hönnunar 
eða lista. Framhaldsmenntun æskileg.
Reynsla af stjórnun og rekstri. 
Víðtæk þekking á innlendri og alþjóðlegri hönnun.
Hæfni til að veita forystu, stjórnunar- og skipulagshæfileikar.
Framsýni, áræðni og metnaður í starfi.
Þjónustu- og samskiptahæfni.
Góð tungumálakunnátta og mikil hæfni til að setja fram mál 
í ræðu og riti.

�

�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�

�

Umsóknarfrestur

20. mars 

Hlutverk og ábyrgð
Yfirumsjón með þeim málaflokkum sem undir safnið heyra.
Fagleg og fjárhagsleg ábyrgð á rekstri og starfsemi safnsins.
Ábyrgð á stefnumótun.
Frumkvæði í þróun og innleiðingu nýjunga.
Samstarf við stjórn safnsins, starfsmenn og aðra aðila sem 
tengjast því.
Skipulagning á þjónustu safnsins gagnvart gestum auk 
kynningarmála og markaðssetningar.

Forstöðumaður Hönnunarsafns Íslands er stjórnandi safnsins og mótar stefnu þess í samráði við stjórn. Hann stjórnar 
daglegum rekstri, skipuleggur sýningar á vegum safnsins og sér um aðra starfsemi þess. 
 
Í umsókn skal gera grein fyrir hvernig umsækjandi mætir öllum neðangreindum kröfum.  Jafnframt er óskað eftir greinargerð 
að hámarki 2 bls. þar sem umsækjandi lýsir framtíðarsýn sinni fyrir Hönnunarsafn Íslands. 
 
Ráðið verður í starfið tímabundið til fimm ára.

Verkefnastjórar 

Capacent — leiðir til árangurs

Hlutverk Framkvæmdasýslu 
ríkisins, FSR, er að vera 
leiðandi afl á sviði opinberra 
framkvæmda með það að 
markmiði að bæta verklag og 
auka skilvirkni, hagkvæmni og 
gæði við framkvæmdir ríkisins.    
 
FSR er í fararbroddi við 
að innleiða  vistvænar 
vinnuaðferðir og 
upplýsingalíkön mannvirkja 
(BIM) í byggingariðnaði á 
Íslandi.  FSR vinnur samkvæmt 
vottuðu gæðastjórnunarkerfi 
ISO 9001 og er stöðugt unnið 
að því að auka gæði í starfsemi 
stofnunarinnar.  
 
Um er að ræða tímabundna 
ráðningu í hvert starf til eins árs 
með möguleika á fastráðningu í 
framhaldi af því.

�
�

�
�
�

Verkefnastjóri útgáfu- og upplýsinga 

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/4647 

Helstu verkefni
Umsjón með upplýsingamiðlun FSR.
Umsjón með skilamötum og útgáfumálum, s.s. ársskýrslu, 
árangursskýrslum og ársáætlunum. 
Ritstjórn og umsjón með vef FSR.
Umsjón með innri vef FSR.
Ýmis textaskrif og önnur tilfallandi verkefni. 

Menntunar- og hæfniskröfur
Allar upplýsingar um menntunar- og hæfniskröfur er að finna á 
vefslóð starfsins á vef Capacent sem og á www.starfatorg.is

�
�

�
�
�
�

Verkefnastjóri mannvirkja  

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/4645 

Helstu verkefni
Umsjón með verklegum framkvæmdum.
Verkefnastjórnun við undirbúning framkvæmda og/eða við 
verklegar framkvæmdir.
Ráðgjöf til ráðuneyta og stofnana um húsnæðismál.
Rýni útboðsgagna og gerð umsagna um áætlunargerð.
Áætlana- og samningagerð.
Aðkoma að frumkvæðisverkefnum.

Menntunar- og hæfniskröfur
Allar upplýsingar um menntunar- og hæfniskröfur er að finna á 
vefslóð starfsins á vef Capacent sem og á www.starfatorg.is

Framkvæmdasýsla ríkisins (FSR) leitar að öflugum verkefnastjórum í krefjandi og skapandi verkefni.  FSR sækist eftir faglegu og 
metnaðarfullu starfsfólki og leggur áherslu á að allt starfsfólk sýni frumkvæði, fagmennsku og þjónustulund. Stofnunin starfar í 
krefjandi umhverfi og er hæft starfsfólk grunnstoð hennar. 

Umsóknarfrestur 

20. mars 

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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S TA R F S S T Ö Ð :
K E F L AV Í K

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.

Leitað er að starfsmönnum sem hafa lipra og þægilega framkomu, eiga auðvelt með að vinna 
undir álagi, sýna af sér frumkvæði í starfi, eru skipulagðir í verkum sínum og áhugasamir.

F L U G V A L L A R S T A R F S M E N N 

Helstu verkefni eru björgunar- og slökkviþjónusta, 
eftirlit með flugbrautum og flugvallarmannvirkjum. 
Umsjón og framkvæmd snjóruðnings og hálkuvarna 
ásamt ýmiss konar tækjavinnu sem og önnur störf 
tengd rekstri flugvallarins.

Hæfniskröfur:
• Aukin ökuréttindi
• Stóra vinnuvélaprófið er kostur
• Reynsla af snjóruðningi og hálkuvörnum  
 er æskileg
• Reynsla af slökkvistörfum er kostur
• Iðnmenntun sem nýtist í starfi er kostur
• Góð tök á íslenskri og enskri tungu,  
 ásamt grunntölvukunnáttu

Umsækjendur þurfa að standast læknisskoðun og 
gangast undir þolpróf áður en til ráðninga kemur.

B I F V É L A V I R K I / V É L V I R K I

Helstu verkefni eru viðgerðir og viðhald á öllum tækjum 
og bifreiðum Keflavíkurflugvallar. Einnig nýsmíði í 
málmi, rennismíði, suðuvinna og viðgerðir á gömlu efni. 
Viðkomandi tekur þátt í snjóruðningi, ísingarvörnum  
og öðrum verkefnum flugvallaþjónustu eftir þörfum.

Hæfniskröfur:
• Meirapróf er skilyrði
• Vinnuvélapróf er kostur
• Sveinspróf í bifvélavirkjun eða vélvirkjun  
 er æskilegt
• Starfsreynsla í faginu og reynsla af rafmagns-,  
 glussa- og tölvukerfum í bílum og tækjum
• Góð tök á íslenskri og enskri tungu,  
 ásamt grunntölvukunnáttu

Isavia hlaut gullmerki PwC fyrir launajafnrétti í jafnlaunaúttekt PwC 2015 og 2016.  
Við erum stolt af þeirri niðurstöðu og er hún í takt við jafnréttisáætlun félagsins  
sem hefur það að markmiði að nýta hæfni, krafta og kunnáttu starfsmanna til fulls 
án þess að kynbundin mismunun eigi sér stað.

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

U M S Ó K N A R F R E S T U R :
1 9 .  M A R S 2 0 1 7

Þau Maren og Jón Kolbeinn hafa fengist við verkfræðistörf  
hjá Isavia í tæp 4 ár og á þeim tíma unnið að uppbyggingu á  
Keflavíkurflugvelli. Þannig eru þau hluti af góðu ferðalagi.
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RÁÐNINGAR
RÁÐGJÖF

RANNSÓKNIR



Starfssvið:

• Greiðslur reikninga
• Eftirlit með greiðslum á kröfum gagnvart skuldunautum
• Innheimtur ógreiddra reikninga
• Samskipti við lánardrottna og skuldunauta, innlenda sem erlenda
• Samskipti við banka, þ.m.t. vegna faktoring þjónustu
• Önnur tengd verkefni sem upp kunna að koma

Hæfniskröfur:

  • Reynsla í gjaldkerastarfi
• Reynsla af innheimtustörfum, þ.m.t.  gagnvart erlendum aðilum
• Haldbær færni í ensku
• Þekking á NAV bókhaldskerfi æskileg
• Færni í mannlegum samskiptum

NÁNAR UM ORF LÍFTÆKNI

ORF Líftækni er íslenskt líftæknifyrirtæki sem framleiðir frumuvaka með plöntu-
erfðatækni, þar á meðal EGF frumuvakann (Epidermal Growth Factor). ORF Líftækni er 
eina fyrirtækið í heiminum í dag sem framleiðir húðvörur með þessari aðferð en þær 
eru markaðssettar undir vörumerkinu BIOEFFECT sem er nú þegar í fremstu röð á 
húðvörumarkaði. Vörurnar eru seldar í 28 löndum í y�r 1000 verslunum erlendis.  

GJALDKERI & INNHEIMTUSTÖRF
Félagið leitar eftir áreiðanlegum og dugmiklum einstaklingi 
til að taka að sér starf gjaldkera og innheimtur fyrir félagið 
og dótturfélag þess, BIOEFFECT ehf. Einnig koma til ýmis 
störf er tengjast umsýslu á skrifstofu félaganna.

Starfssvið:

• Heimsóknir í verslanir og taka niður pantanir
• Tryggja góða framsetningu á vörum í verslunum
• Kynningar í verslunum 
• Önnur tengd verkefni sem upp kunna að koma

Viðkomandi þarf að geta unnið að hluta til um helgar 
og á álagstímum og hafa bíl til umráða til að sinna star�nu.

Hæfniskröfur:

• Sterkir sölumannshæfileikar 
• Góð færni í mannlegum samskiptum
• Lipurt og jákvætt viðmót 
• Frábær þjónustulund
• Geta unnið sjálfstætt og í hópi
• Reynsla af sölu í snyrtivörum er kostur 

SÖLUFULLTRÚI BIOEFFECT Á ÍSLANDI
Félagið óskar eftir að ráða metnaðarfullan og dugmikinn 
einstakling í starf sölu-og kynningarfulltrúa  í söludeild 
BIOEFFECT vara fyrirtækisins. Um er að ræða 50-60% 
starf með möguleika á fullu starfi í framtíðinni. 

HJÁ ORF LÍFTÆKNI
STÖRF Í BOÐI

Nánari upplýsingar varðandi stör�n veitir 
Bylgja Björk Pálsdóttir (bylgja@intellecta.is) í síma: 511-1225. 

Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að 
fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf. 
Umsóknarfrestur er til og með 13. mars 2017. 

Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál og þeim svarað. 
Upplýsingar um félagið má �nna á www.orf.is og www.bioeffect.com

Umsóknir óskast sendar ásamt starfsferilsskrá á netfangið: atvinna@rannsokn.is fyrir 12. mars 2017. 

Við hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um

Íris Hrönn Guðjónsdóttir rekstrarstjóri í síma 5202800Frekari upplýsingar veitir:

www.rannsokn.is

• 
•
•

Íslenskt lækningaleyfi
Góð íslenskukunnátta
Reynsla af vísindavinnu er kostur

í 100% starf
læknir óskast

Læknirinn mun gegna mikilvægu hlutverki við skipulag rannsókna og 
umsjón klínískra prófa, m.a. áreynsluprófa og svefnmælinga, og veita 
þátttakendum ráðgjöf varðandi niðurstöður mælinga. 
Einnig mun læknirinn taka virkan þátt í gæðamati og þróun rannsókna.

Meðal rannsókna má nefna Heilsurannsókn ÍE (www.heilsurannsokn.is) 
sem er viðamikil rannsókn á áhrifum erfða á heilsu þar sem 
þátttakendur gangast undir ýmsar mælingar og klínísk próf

Þjónustumiðstöð rannsóknaverkefna annast klíníska 
hluta erfðafræðirannsókna Íslenskrar erfðagreiningar

Starfslýsing Hæfniskröfur



Fjörukráin auglýsir 
eftir söng- og hljóð-
færaleikara í 
Víkingasveitina sína. 

Hann þarf að geta gengið 
á milli borða og skemmt 
matargestum.

Einnig vantar okkur þjóna í
kvöld og -helgarvinnu.

Upplýsingar gefnar í síma 
893-6435 eða í tölvupósti 
á netfangið 
birna@fjorukrain.is. 

Um er að ræða líflegt og skemmtilegt starf á 
kvöldin og um helgar tvo til þrjá tíma í senn.

www.flugskoli.is 

Flugvirkjun haust 2017

Hagnýtt og krefjandi nám 
sem gefur góða 

atvinnumöguleika. Kennt í 
samstarfi við LRTT.  
Umsóknarfrestur til 

15.apríl - upplýsingar á 
Flugskoli.is 

LIND FASTEIGNASALA

Auglýsir eftir
fasteignasölum til 
starfa.
Reynsla af sölu 
fasteigna skilyrði.
Áhugasamir sendi 
tölvupóst og ferilskrá á 
hannes@fastlind.is

Hlíðasmára 6 201 Kópavogur www.FASTLIND.is/ /

Uppspretta ánægjulegra viðskipta

Sérfræðingar í                  
ráðningum   

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is
lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is



Sérfræðingur á skrifstofu  
heilbrigðisþjónustu.

Meginhlutverk velferðarráðuneytisins er að stuðla 
að heilbrigði og félagslegri velferð landsmanna. 
Ráðuneytið hefur virðingu, fagmennsku, framsýni og 
árangur að leiðarljósi í starfsemi sinni.

Velferðarráðuneytið auglýsir laust til umsóknar starf 
sérfræðings á skrifstofu heilbrigðisþjónustu. Skrifsto-
fan annast verkefni varðandi skipulag heilbrigðisþ-
jónustu og undir hana falla verkefni sjúkrahúsa, 
heilbrigðisstofnana, heilsugæslu sem og heilbrigðisþ-
jónusta utan stofnana, á hjúkrunar- og dvalarheimi-
lum, auk sjúkratrygginga. 

Starfið felst meðal annars í að vinna að stefnumörkun 
í heilbrigðismálum og fylgja eftir faglegri þróun 
heilbrigðisþjónustu. Starfið krefst lausnamiðaðrar og 
skapandi hugsunar sem gerir ríka kröfu um skipulag, 
faglega þekkingu og samskiptahæfni.
Um er að ræða tímabundið starf til eins árs.

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Háskólamenntun í klínískum greinum á sviði 
 heilbrigðisvísinda.
• Starfsreynsla úr heilbrigðisþjónustu.
• Þekking og reynsla af vinnu við stefnumörkun og 

stjórnun.
• Hæfni í að miðla upplýsingum með skýrum hætti.
• Frumkvæði, skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnu-

brögðum.
• Hæfni til að taka virkan þátt í teymisvinnu.
• Jákvæðni og framúrskarandi samskiptahæfni.
• Mjög gott vald á íslensku í ræðu og riti er skilyrði.
• Góð enskukunnátta er nauðsynleg og vald á einu 

Norðurlandamáli er kostur.
• Þekking á opinberri stjórnsýslu er æskileg.

Starfsmaður þarf að geta hafið störf sem fyrst. 

Um er að ræða áhugavert og fjölbreytt starf sem 
reynir á öguð vinnubrögð, ábyrgð og sjálfstæði. 

Um launakjör fer samkvæmt kjarasamningi Félags 
háskólamenntaðra starfsmanna Stjórnarráðsins og 
fjármála- og efnahagsráðherra. Ráðuneytið hvetur 
karla jafnt sem konur til að sækja um starfið.

Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfsferil 
og starfsheiti, ásamt rökstuðningi fyrir hæfni viðko-
mandi í starfið, skulu berast velferðarráðuneytinu, 
Skógarhlíð 6,  105 Reykjavík, eða á postur@vel.is 
eigi síðar en 15. mars 2017. Umsóknir geta gilt í sex 
mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út, sbr. re-
glur nr. 464/1996 um auglýsingar á lausum störfum, 
með síðari breytingum. Öllum umsóknum verður 
svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. 
Upplýsingar um starfið veitir Vilborg Ingólfsdóttir 
skrifstofustjóri, (vilborg.ingolfsdottir@vel.is).

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu HH Ráðgjafar
www.hhr.is og eru áhugasamir beðnir um að sækja um starfið þar.

SUMARSTARF

Reynsla í sölu- og þjónustustörfum er kostur auk færni í 
mannlegum samskiptum. Góð tölvukunnátta, stundvísi og 

heiðarleiki áskilinn.  Áhugi á vélum er kostur.

Vinnutími er frá kl. 08:00 – 18:00.  

Fyrirtæki í sölu- og þjónustu  á sláttuvélum óskar
eftir að ráða duglegan sumarstarfsmann.

Helstu verkefni og ábyrgð
•	 Þjónusta við viðskiptavini

•	 Sala, birgðahald og umhirða búðar

•	 Framstilling á vöru og vörumeðhöndlun

•	 Eftirfylgni þjónustu- og gæðastefnu fyrirtækisins

•	 Verkstjórn í fjarveru verslunarstjóra

Vínbúðin Akureyri óskar eftir 
aðstoðarverslunarstjóra
Við leitum að jákvæðum og þjónustuliprum einstaklingi sem er tilbúinn 
að veita framúrskarandi og ábyrga þjónustu.

Hæfnikröfur
•	 Reynsla af verslunarstörfum

•	 Reynsla af verkstjórn

•	 Góð framkoma, jákvæðni og rík þjónustulund

•	 Frumkvæði og metnaður í starfi

•	 Hæfni í mannlegum samskiptum

•	 Almenn tölvukunnátta er nauðsynleg og  
 þekking á Navision kostur

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

Nánari upplýsingar veita: Elsa Ágústa Eysteinsdóttir, akureyri@vinbudin.is, 462 1655  
og Emma Á. Árnadóttir, starf@vinbudin.is, 560 7700

Umsóknarfrestur er til og með 20. mars nk. Umsóknir óskast fylltar út á vinbudin.is

Starfshlutfall er 100% og viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.			
Umsækjendur þurfa að hafa náð 20 ára aldri og sakavottorðs er krafist.

ÁTVR rekur 50 Vínbúðir um allt land. 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.

Verkefnastjóri framkvæmda

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

Umsóknarfrestur er til og með 15. mars 2017. Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Landsnets, 
www.landsnet.is. Við hvetjum jafnt konur sem karla til þess að sækja um.

Umsóknum þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur 
fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Nánari upplýsingar veita Unnur Helga Kristjánsdóttir, yfirmaður verkefnastjórnunar framkvæmda, 
563 9300, unnur@landsnet.is og Ásta Þorsteinsdóttir, sérfræðingur mannauðsmála, 563 9300, mannaudur@landsnet.is.

Um Landsnet
Við flytjum raforku á Íslandi og stýrum 
uppbyggingu flutningskerfisins. Við 
sjáum fyrir okkur rafvædda framtíð sem 
er í takt við samfélagið og höfum sett 
okkur það markmið að tryggja örugga 
afhendingu á raforku til framtíðar og 
að ná sátt um þær leiðir sem farnar 
verða. Við viljum taka tillit til þarfa 
samfélagsins á hverjum tíma og sýnum 
ábyrgð í umgengni við náttúruna. 

Við berum umhyggju hvert fyrir öðru 
og viljum skapa góðan vinnustað með 
spennandi verkefnum. Við höfum 
að leiðarljósi gildin okkar: samvinnu, 
ábyrgð og virðingu.

Ert þú byggingarverkfræðingur eða byggingartæknifræðingur og langar að 
starfa sem verkefnastjóri við framkvæmdir Landsnets með aðsetur á Akureyri 
eða í Reykjavík?

Starfið heyrir undir framkvæmda- og rekstrarsvið. Hlutverk sviðsins er að stýra framkvæmdum við uppbyggingu 
og endurnýjun á flutningskerfi Landsnets ásamt viðhaldi og rekstri kerfisins. Um er að ræða áhugavert starf í 
öflugum hópi verkefnastjóra. 

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

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun í byggingarverkfræði eða byggingartæknifræði
• Haldbær reynsla og þekking á verkefnastjórnun framkvæmdaverka
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri
• Skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Hæfni í samskiptum og virðing fyrir samstarfsmönnum og umhverfi
• Gott vald á íslensku og ensku, talaðri sem ritaðri
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Lausar stöður hjá Heilbrigðisstofnun Austurlands

SÁLFRÆÐINGAR
Heilbrigðisstofnun Austurlands (HSA) óskar eftir að ráða 2 sálfræðinga til starfa hjá stofnuninni. 
Stöðurnar veitast frá 1. maí 2017 eða eftir nánara samkomulagi. 

Laun eru greidd skv. kjarasamningi Sálfræðingafélags Íslands  
við fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs og stofnanasamningi HSA. 
Umsóknum skal skilað rafrænt til HSA með því að fylla út 
umsóknarform á vefsíðu stofnunarinnar; www.hsa.is,  
undir flipanum „laus störf.“

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

Nánari upplýsingar veita: 
Guðjón Hauksson, forstjóri HSA, s. 470-3050 og 774-5030, 
netf. gudjonh@hsa.is og Pétur Heimisson, framkvæmdastjóri 
lækninga, s. 470-3052 og 860-6830, netf. petur@hsa.is

Umsóknarfrestur er til 23. mars 2017. 

www.hsa.is

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

  100% starf verkefnisstjóra ABG verkefnis  
  og barna- og unglingasálfræðings.

Helstu verkefni og ábyrgð
Óskað er eftir sálfræðingi í starf verkefnisstjóra verkefnisins 
Aðstoð við börn og ungmenni með geðrænan vanda á Austurlandi 
(ABG verkefnið).
ABG verkefnið er á vegum HSA, sem vinnur það í samstarfi við 
Skólaskrifstofu Austurlands, Félagsþjónustu Fljótsdalshéraðs, 
Félagsþjónustu Fjarðabyggðar, Verkmenntaskóla Austurlands og 
Menntaskólann á Egilsstöðum. Markmið þess er að efla, bæta 
og samþætta þjónustu fyrir börn, ungmenni og fjölskyldur á öllu 
Austurlandi, sem glíma við geðræn vandamál.  Auk þess að stýra 
verkefninu starfar verkefnisstjórinn sem klínískur barna- og ungl-
ingasálfræðingur innan þess.  

Hæfniskröfur
Starfsleyfi sem sálfræðingur frá Embætti landlæknis.
Æskilegt:
• Reynsla af verkefnastjórnun og samstarfi stofnana á sviði 

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

unglinga/fullorðinna.
• Þekking og reynsla af hugrænni atferlismeðferð (HAM).
• Lögð er áhersla á faglegan metnað, jákvæðni og sveigjanleika. 
• Lipurð og áreiðanleiki í samskiptum eru skilyrði. 
• Íslenskukunnátta áskilin.

  100% starf sálfræðings innan heilsugæslu HSA.

Helstu verkefni og ábyrgð
Óskað er eftir sálfræðingi í heilsugæslu HSA til að veita almenna 
sálfræðiþjónustu.
Hæfniskröfur
Starfsleyfi sem sálfræðingur frá Embætti landlæknis.
• Lögð er áhersla á faglegan metnað, jákvæðni og sveigjanleika. 
• Lipurð og áreiðanleiki í samskiptum eru skilyrði. 
• Íslenskukunnátta áskilin.

Lögfræðingur á skrifstofu  
heilbrigðisþjónustu

Meginhlutverk velferðarráðuneytisins er að stuðla 
að heilbrigði og félagslegri velferð landsmanna. 
Ráðuneytið hefur virðingu, fagmennsku, framsýni og 
árangur að leiðarljósi í starfsemi sinni. 

Velferðarráðuneytið auglýsir laust til umsóknar starf 
lögfræðings á skrifstofu heilbrigðisþjónustu. Skrifsto-
fan annast verkefni varðandi skipulag heilbrigðisþ-
jónustu og undir hana falla verkefni sjúkrahúsa, 
heilbrigðisstofnana, heilsugæslu sem og heilbrigðisþ-
jónusta utan stofnana, á hjúkrunar- og dvalarheimi-
lum og sjúkratryggingar. 

Starfið felst einkum í meðferð lögfræðilegra við-
fangsefna, svo sem samningu lagafrumvarpa og re-
glugerða, afgreiðslu stjórnsýsluerinda, gerð álitsgerða 
og þátttöku í stefnumótun í málaflokknum. Starfið 
krefst lausnamiðaðrar og skapandi hugsunar sem 
gerir ríka kröfu um skipulag, faglega þekkingu og 
samskiptahæfni.

Um er að ræða tímabundið starf til eins árs.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• BA/BS gráða og embættis- eða meistarapróf í 

lögfræði.
• Starfsreynsla á sviði lögfræði sem nýtist í starfi.
• Æskilegt er að umsækjendur hafi góða þekkingu á 

sviði stjórnsýslu- og stjórnskipunarréttar.
• Frumkvæði, skipulagshæfni  og sjálfstæði í vinnu- 

brögðum. 
• Hæfni til að taka virkan þátt í teymisvinnu.
• Mjög gott vald á íslensku í ræðu og riti er skilyrði.
• Góð enskukunnátta er skilyrði og vald á einu 

Norðurlandamáli er kostur.
• Jákvæðni og framúrskarandi samskiptahæfni.
• Kostur er að umsækjandi hafi þekkingu á þeim 

málaflokkum sem undir skrifstofuna heyra. 

Starfsmaður þarf að geta hafið störf sem fyrst. 

Um er að ræða áhugavert og fjölbreytt starf í 
krefjandi starfsumhverfi þar sem reynir á öguð 
vinnubrögð, ábyrgð og sjálfstæði. 

Um launakjör fer samkvæmt kjarasamningi Félags 
háskólamenntaðra starfsmanna stjórnarráðsins og 
fjármála- og efnahagsráðherra. Ráðuneytið hvetur 
karla, jafnt sem konur, til að sækja um störfin. 

Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfsferil 
og starfsheiti, ásamt rökstuðningi fyrir hæfni viðko-
mandi í starfið, skulu berast velferðarráðuneytinu, 
Skógarhlíð 6, 105 Reykjavík, eða á postur@vel.is 
eigi síðar en 15. mars 2017. Umsóknir geta gilt í sex 
mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út, 
sbr. reglur nr. 464/1996 um auglýsingar á lausum 
störfum, með síðari breytingum. Öllum umsóknum 
verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur 
fyrir. Upplýsingar um starfið veitir Vilborg Ingólfs-
dóttir skrifstofustjóri, (vilborg.ingolfsdottir@vel.is).

Leiðsögumenn
Við leitum að leiðsögumönnum til að hafa umsjón með 
og skipuleggja ferðir fyrirtækisins. Eftirfarandi atriði og 
bakgrunnur er kostur í starfi leiðsögumanns:

∙ Leiðsögumannapróf er kostur en ekki nauðsyn.
∙ Reynsla úr störfum innan ferðaþjónustu.
∙ Reynsla úr starfi björgunarsveita. 
∙ Þekking og þjálfun í skyndihjálp (wilderness first response 

mikill kostur).
∙ Aukin ökuréttindi eru kostur. 
∙ Jarðfræðiáhugi og áhugi á útivist.
∙ Reynsla úr fjalla- og gönguferðum.
∙ Þokkaleg, líkamleg hreysti.
∙ Enskukunnátta nauðsynleg en önnur tungumálkunnátta kostur.
∙ Góð mannleg samskipti, þjónustulund og jákvæðni.

Afgreiðsla
Við leitum að einstaklingi í móttöku ferðamanna, miðasölu, 
bókanir og önnur tilfallandi verkefni. Eftirfarandi atriði eru 
nauðsynleg:

∙ Enskukunnátta nauðsynleg en önnur tungumálkunnátta kostur.
∙ Góð mannleg samskipti, þjónustulund og jákvæðni.
∙ Færni í að bregðast við óvæntum aðstæðum.

Vinsamlega sendið umsóknir og ferilskrá til  
info@thelavatunnel.is merkt „umsókn“ 
fyrir 15. mars 2017.

Spennandi störf 
í ferðaþjónustu
Raufarhóll ehf. er fyrirtæki sem er að byggja upp aðstöðu við 
Raufarhólshelli í Þrengslum þar sem boðið verður upp á skipulagðar 
hellaferðir frá og með júní mánuði.  Við leitum að glaðværum og 
áhugasömum einstaklingum til að starfa með okkur á nýjum og 
spennandi vettvangi í ferðaþjónustu á Íslandi.

Gert er ráð fyrir að viðkomandi starfsmenn hefji störf um 
miðjan maí eða eftir samkomulagi. Um framtíðarstörf er 
að ræða en einnig verður ráðið í sumarstörf. 

Frekari upplýsingar um starfsemina má finna á  
www.thelavatunnel.is eða í síma 760 1000.

www.thelavatunnel.is
Sími:  519 1616 / 760 1000
Info@thelavatunnel.is

SIGLÓ - ATVINNA
JE vélaverkstæði á Siglufirði óskar eftir að ráða 
starfskraft til framtíðar í víðtæka vélaverkstæðisvinnu. 
Menntun og eða reynsla sem nýtist á því sviði æskileg.
Vinsamlegast sendið inn umsókn á netfangið 
starfsumsokn.je@simnet.is 
Öllum fyrirspurnum verður svarað.



Viltu vera með á 
spennandi vegferð?

Við leitum að starfsfólki á þjónustusvæði okkar í 
Kringlunni sem mun taka þátt í að móta 
bankaþjónustu til framtíðar.

Hlutverk starfsmanna er að mæta viðskiptavinum með 
jákvæðu og glaðlegu viðmóti, sýna áhuga, þjónustulund 
og leiðbeina með stafrænar lausnir.

Bankaþjónusta snýst um samskipti. Hæfileikann til að setja 
sig í spor viðskiptavinarins, mæta honum þar sem hann er 
staddur og leiðbeina um hvernig best er að leysa 
viðfangsefni hans, stór og smá.

Um er að ræða full störf og hlutastörf og vinnutími 
getur verið sveigjanlegur.
 
Opnunartími þjónustusvæðisins mun fylgja 
opnunartíma Kringlunnar.

Þú getur sótt um á arionbanki.is/storf

Nánari upplýsingar um störfin veita 
Ingvar Breiðfjörð forstöðumaður, sími 444 6736,
netfang ingvar.breidfjord@arionbanki.is 
og Hildur Sigurðardóttir mannauðsstjóri, sími 444 6364, 
netfang hildur.sigurdardottir@arionbanki.is

Umsóknarfrestur er til og með 19. mars  

 

Arion banki er líflegur og spennandi vinnustaður. Við vinnum með viðskiptavinum okkar að því að búa í haginn fyrir framtíðina. Við 
ræktum jákvæðan starfsanda og leggjum áherslu á að starfsfólk okkar þroskist og þróist í starfi með markvissri fræðslu og þjálfun. 
Straumlínustjórnun er hluti af daglegri menningu með stöðugum umbótum og samvinnu allra starfsmanna. Jafn réttur kvenna og karla 
til starfa er okkur hjartans mál og árið 2015 hlutum við Jafnlaunavottun VR.
 
Saman látum við góða hluti gerast.

H
V

ÍT
A

 H
Ú

SI
Ð

 –
 1

7–
05

79 Hæfileikar:

Færni í samskiptum

Á auðvelt með að læra
á nýja tækni og miðla henni

Ástríða fyrir þjónustu

Brennandi áhugi á fólki 

Tekur breytingum og nýjum  
áskorunum fagnandi



Director of Financial 
Planning & Analysis

The person will lead and manage the 
FP&A team of CCP which act as the 
analytical engine of the company to 
provide insights and support optimal 
business decision making. This role 
reports to the CFO.

CCP
Please apply at ccpgames.com/jobs

IS HIRING!

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef
Sérnámsst. Í  heilsugæsluhjúkrun Heilbrigðisstofnun Suðurlands Suðurland 201703/440
Sérnámsstaða,heimilislækningar Heilbrigðisstofnun Suðurlands Hveragerði 201703/439
Aðstoðarverslunarstjóri ÁTVR, Vínbúðin Akureyri 201703/438
Húsasmiður Vegagerðin Hvammstangi 201703/437
Vélamaður Vegagerðin Akureyri 201703/436
Yfirlæknir barnaskurðlækninga Landspítali, Barnaspítali Hringsins Reykjavík 201703/434
Sérfræðingur í barnahjúkrun Landspítali, Barnaspítali Hringsins Reykjavík 201703/433
Hjúkrunardeildarstjóri Landspítali, fíknigeðdeild Reykjavík 201703/432
Deildarlæknir Landspítali, húð- og kynsjúkdómadeild Reykjavík 201703/431
Verkefnisstjóri Háskóli Íslands, uppl.- og þjónustuborðReykjavík 201703/430
Tölfræðingur Háskóli Ísalnds, heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201703/429
Sjúkraliði, tímabundið Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201703/428
Sjúkraliði Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201703/427
Sálfræðingur, ABG verkefnið Heilbrigðisstofnun Austurlands Austurland 201703/426
Sálfræðingur Heilbrigðisstofnun Austurlands Austurland 201703/425
Hjúkrunarfræðingur Sjúkrahúsið á Akureyri, barnadeild Akureyri 201703/424
Ljósmæður Landspítali, meðg.- og sængurlegud. Reykjavík 201703/423
Ljósmæður Landspítali, fæðingarvakt Reykjavík 201703/422
Starfsmaður, vísindarannsóknir Landspítali, lungnadeild Reykjavík 201703/421
Yfirlæknir Landspítali, fíknigeðdeild Reykjavík 201703/420
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201702/419
Hjúkrunardeildarstjóri Landspítali, skurðstofur Reykjavík 201702/418
Sérnámsst. í heilsugæsluhjúkrun Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201702/417
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201702/416
Sumarstörf, hlutastörf ÁTVR, Vínbúðin Landið 201702/415
Sumarstörf ÁTVR, Vínbúðin Landið 201702/414
Sumarstörf ÁTVR, dreifingarmiðstöð Reykjavík 201702/413
Lífeindafræðingur Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201702/412
Starfsmaður Landspítali, vísindaranns. lungnad. Reykjavík 201702/411
Afgreiðslumaður í veitingasölu Vatnajökulsþjóðgarður Skaftafell 201702/410
Vaktstjóri í veitingasölu Vatnajökulsþjóðgarður Skaftafell 201702/409

101 Hotel - Hverfisgata 10, - 101 Reykjavik – Iceland  
Tel: +354 580-0101 | 101hotel@101hotel.is 

101 Hótel auglýsir eftir brosmildum og lífsglöðum einstakling-
um á dagvaktir (8:00-20:00) og næturvaktir (20:00-8:00)
Starfið er fjölbreytt og felst m.a í móttöku gesta, bókunum, 
uppgjöri og símavörslu. 
Unnið er á 2 -2 -3 vöktum allt árið um kring og viðkomandi þarf 
að geta hafið störf sem fyrst.

Hæfniskröfur
• Reynsla af störfum í gestamóttöku og/eða önnur þekking 
   sem nýtist í starfi. 
• Góð tölvukunnátta og/eða Navision kerfi.  
• Góð töluð og rituð íslenska og enska
• Snyrtimennska
• Stundvísi og sveigjanleiki í starfi
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Jákvætt lífsviðhorf
• Reyklaus

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

Umsóknarfrestur er til og með 18. mars 2017

Starfsmaður í gestamóttöku
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ÍRIS HLÍN VÖGGSDÓTTIR 
ÖRYGGISSTJÓRN

Það sem fékk mig til að he�a störf 
hjá RB var vinnustaðurinn og hve 

vel er hugsað um starfsfólkið. 
Ég hlakka til að koma til 

vinnu á hverjum degi að 
hitta þetta yndislega fólk.

RB er traust og öflugt þjónustufyrirtæki á sviði upplýsingatækni sem hefur 

þróað hinar ýmsu �ármálalausnir, þar á meðal öll megin greiðslukerfi landsins. 

Helstu viðskiptavinir RB eru �ármálafyrirtæki og vátryggingafélög. 

Framtíðarsýn RB er að auka gæði og hagkvæmni �ármálaþjónustu á Íslandi.

BJÖRGVIN SMÁRI KRISTJÁNSSON
STARFSMAÐUR Á FJÁRMÁLASVIÐI

Það skemmtilegasta við RB er fólkið – það 
kemur skemmtilega á óvart, ásamt því sem 
er í boði til að brjóta upp daginn, til dæmis 
pool, fússball og fleira. Margir halda eflaust 
að hér séu einungis risaeðlur sem séu fastar 
í kassanum sínum en það gæti ekki verið 
mikið �arri sannleikanum.

100% 
krefjandi og skemmtilegt

Markaðsstjóri
Markaðsstjóri starfar í teymi með öðrum sérfræðingum sviðsins 

og framkvæmdastjóra þess og kemur að nokkuð fjölbreyttum 

verkefnum, þó með sérstaka áherslu á markaðssetningu, 

viðburði og ímyndarmál. RB starfar á fyrirtækjamarkaði og hefur 

fáa en stóra viðskiptavini.

HELSTU VERKEFNI

• Markaðssetning RB

• Innri markaðssetning

• Almannatengsl

• Skipulag og stýring ýmissa viðburða, t.d. árleg fagráðstefna,   

 hjólreiðamótið RB Classic o.fl.

Sérfræðingur í fræðslu- 
og starfsþróunarmálum
Viðkomandi mun starfa í teymi með öðrum sérfræðingum 

sviðsins og framkvæmdastjóra þess og kemur því að fjölbreyttum 

verkefnum, þó með sérstaka áherslu á fræðslu- og 

starfsþróunarmál fyrirtækisins, enda þekking okkar starfsfólks 

okkur sérlega mikilvæg.

HELSTU VERKEFNI

• Uppfærsla og viðhald starfs- og hæfnigreininga 

• Greining þjálfunarþarfa 

• Skipulag innanhúss fræðslustarfs og mælingar á árangri fræðslu

• Mælingar, greiningar og úrvinnsla tölulegra upplýsinga, m.a.   

 fyrir Intellectual Capital Report

Nánari upplýsingar um störfin er að finna á www.rb.is eða hjá Herdísi Pálu Pálsdóttur, framkvæmdastjóra Mannauðs- og 

markaðsstjórnar, herdis@rb.is, sími 569 8877. Hægt er að sækja um á www.rb.is til 12. mars 2017.

Vilt þú taka þátt í að móta 
eftirsóknarverðan vinnustað?

100%
ÁSTRÍÐA

100%
FAGMENNSKA

100%
ÖRYGGI

Mannauðs- og markaðsstjórn RB leitar að öflugu samstarfsfólki í tvö krefjandi og skemmtileg störf. 

Um er að ræða teymi sem vinnur á sviði Mannauðs- og markaðsstjórnar og telur níu manns. 

Helsta hlutverk sviðsins er að styðja við markmið RB – að auka gæði og hagkvæmni í upplýsingatækni 

fyrir fjármálaþjónustu á Íslandi. Teymið sinnir mjög ólíkum og fjölbreyttum verkefnum, þar sem góð 

þjónusta og aukinn árangur eru helstu markmiðin. Í teyminu er áhugamaður um heildræna heilsu, 

ljóðskáld, hlaupari, hjólari og fleira skemmtilegt fólk. 
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Get bætt við mig verkefnum 
á höfuðborgarsvæðinu.

 
Löggiltur rafverktaki með áratuga reynslu. 

Áhugasamir hafi samband: box@frett.is

Vantar þig 
rafvirkja?

Íslandsdeild Amnesty International auglýsir tvær stöður 
á skrifstofu samtakanna  í Reykjavík í sumar.
Amnesty International er alþjóðleg hreyfing fólks sem 
berst fyrir því að alþjóðlega viðurkennd mannréttindi séu 
virt og að allir njóti verndar þeirra. www.amnesty.is

Hópstjóri götukynninga í 
sumar – 100% starfshlutfall
Verk- og ábyrgðarsvið:
• Skipulagning og yfirumsjón með starfi götukynna
• Dagleg samskipti og stuðningur við götukynna
• Skráningar og uppgjör
• Önnur tilfallandi störf

Hæfnis- og menntunarkröfur:
• Menntun sem nýtist eða reynsla af sambærilegum 

störfum
• Mikil skipulagshæfni og sjálfstæði í starfi
• Reynsla og þekking á sölu- og markaðsmálum er kostur
• Góð tölvukunnátta 
• Mjög góð færni í íslensku og ensku
• Hæfni í mannlegum samskiptum, sveigjanleiki og 

samstarfshæfni

Umsóknir skal senda á Jóhönnu Guðmundsdóttur, sem 
einnig veitir upplýsingar um starfið, á jg@amnesty.is. 
Umsóknarfrestur er til 15. mars 2017. Umsækjandi þarf 
að geta hafið störf um miðjan maí.

Afleysing á skrifstofu í 
sumar – 100% starfshlutfall
Verk- og ábyrgðarsvið:
• Umsjón netákalls og SMS-aðgerðanets
• Þýðingar og textavinna
• Uppgjör og skráningar
• Skipulagning, framkvæmd og þátttaka  

í aðgerðum ungliða
• Fræðsla til götukynna og ungliða
• Skráningar og uppgjör
• Almenn skrifstofuvinna
• Önnur tilfallandi verkefni

Hæfnis- og menntunarkröfur:
• Menntun eða reynsla sem nýtist í starfi
• Mikil skipulagshæfni og sjálfstæði í starfi
• Góð tölvukunnátta
• Reynsla af störfum með ungu fólki kostur
• Mjög góð færni í íslensku og ensku
• Hæfni í mannlegum samskiptum, sveigjanleiki og 

samstarfshæfni
• Brennandi áhugi á mannréttindum

Umsóknir skal senda á Torfa Jónsson, sem einnig 
veitir upplýsingar um starfið, á tgj@amnesty.is. 
Umsóknarfrestur er til 15. mars 2017. Umsækjandi þarf 
að geta hafið störf í byrjun sumars.

Nánari upplýsingar um ráðningaferlið veitir:
Tómas Oddur Hrafnsson, Human Resource Manager hjá Alvotech, tomas.hrafnsson@alvotech.com.

Sótt er um starfið á Alvotech.is. Umsækjendur eru beðnir um að senda inn ítarlega starfsferilskrá.

Umsóknarfrestur er til og með 18. mars.

Nauðsynlegir eiginleikar eru frumkvæði, metnaður og sjálfstæði

• Iðnmenntun skilyrði

• Þekking á rekstri hreinkerfa kostur

• Þekking á gæðakerfi lyfjaiðnaðar (GMP) kostur

Nauðsynlegir eiginleikar eru frumkvæði, metnaður og sjálfstæði

• Raungreina- eða tæknimenntun er skilyrði

• Reynsla af tæknilegu umhverfi nauðsynleg

• Þekking á gæðakerfi lyfjaiðnaðar (GMP) mikill kostur

Alvotech óskar eftir að ráða annars vegar rafvirkja og hins vegar vélvirkja í viðhalds og 

tækniteymi fyrirtækisins. Unnið er í dagvinnu við viðhald á  framleiðslutækjum og hreinkerfum 

svo sem  vatnshreinsikerfum, loftræsikerfum, þrýstiloftkerfi, gaskerfi og kælikerfum.

Alvotech óskar eftir að ráða sérfræðing í tækniteymi fyrirtækisins. Helstu verkefni snúa að 

uppsetningu á kvörðunar- og viðhaldsgrunni, gerð skriflegra leiðbeininga, vinnu við gæðamál 

auk ýmissa sérverkefna.

Alvotech er alþjóðlegt lyfjafyrirtæki sem sérhæfir 

sig í þróun og framleiðslu líftæknilyfja. Innan nýs 

Hátækniseturs í Vatnsmýrinni starfa um 150 

vísindamenn sem vinna að þróun, framleiðslu        

og markaðssetningu lyfjanna. 

Alvotech er systurfyrirtæki lyfjafyrirtækisins 

Alvogen og starfsemi þess er á Íslandi, í Sviss   

og í Þýskalandi.

RAFVIRKI OG VÉLVIRKI

SÉRFRÆÐINGUR Í TÆKNITEYMI Um Alvotech

Sæmundargötu 15-19, 
101 Reykjavík  

ÞÚSUND FERMETRA
HÁTÆKNISETUR

NÝ STÖRF
Á ÁRINU

100 7

Nánari upplýsingar um ráðningaferlið veitir Tómas 
Oddur Hrafnsson, Human Resource Manager hjá 
Alvotech, tomas.hrafnsson@alvotech.com. Ekki 
séna sað ég láti gemsanúmerið á auglýsinguna!!
 
Skulum hafa umsóknarfrestur til og með 18. mars
 

TÖLFRÆÐINGUR ÓSKAST TIL STARFA VIÐ RANNSÓKN Á HEIMSVÍSU

Auglýst er eftir tölfræðingi til starfa við vísindarannsóknina Blóðskimun til bjargar – Þjóðarátak gegn mergæxlum. 
Markmið hennar er að rannsaka árangur skimunar fyrir góðkynja einstofna mótefnahækkun (MGUS) sem er forstig 
mergæxlis. Verkefnið er unnið í samstarfi við Háskóla Íslands, Landspítala, Krabbameinsfélag Íslands, Binding Site
í Bretlandi og Memorial Sloan Kettering krabbameinsmiðstöðina í New York. 

Helstu verkefni:

• Tölfræðileg úrvinnsla tengd rannsókninni 
• Tölfræðivinna við fjölda doktorsverkefna sem tengjast  
 blóðskimunarverkefninu beint sem og ótengd verkefni. 
• Lifunargreiningar, áhættugreiningar sem og önnur  
 tilfallandi tölfræðileg úrvinnsla gagna.

Helstu verkefni:

• Tölfræðileg úrvinnsla tengd rannsókninni 
• Tölfræðivinna við fjölda doktorsverkefna sem tengjast  
 blóðskimunarverkefninu beint sem og ótengd verkefni. 
• Lifunargreiningar, áhættugreiningar sem og önnur  
 tilfallandi tölfræðileg úrvinnsla gagna.

Hægt er að sækja um og fá allar nánari upplýsingar
á heimasíðu HÍ: http://www.hi.is/laus_storf

Umsóknarfrestur er til og með 20. mars 2017

Helstu menntunar- og hæfniskröfur:

• BS próf í tölfræði, stærðfræði
 eða sambærilegur raungreinagrunnur
• Reynsla af úrvinnslu stærri rannsóknarverkefna  
 á sviðum heilbrigðisvísinda er kostur
• Reynsla af því að vinna í teymi er æskileg

  

Helstu menntunar- og hæfniskröfur:

• BS próf í tölfræði, stærðfræði
 eða sambærilegur raungreinagrunnur
• Reynsla af úrvinnslu stærri rannsóknarverkefna  
 á sviðum heilbrigðisvísinda er kostur
• Reynsla af því að vinna í teymi er æskileg
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Nánari upplýsingar og lýsingar á störfunum 
má finna á heimsíðu Garðabæjar 
www.gardabaer.is. 

Umsóknafrestur er til og með 1. apríl 2017. 
Umsækjendur skulu sækja um ofangreind 
störf rafrænt á ráðningavef Garðabæjar 
https://starf.gardabaer.is. 

GARÐABÆR AUGLÝSIR LAUS TIL UMSÓKNAR 
EFTIRFARANDI SUMARSTÖRF ÁRIÐ 2017 
FYRIR UNGT FÓLK

GARÐATORGI 7  •  SÍMI 525 8500  •  GARDABAER.IS

Umsækjendur skulu vera fæddir árið 2000 eða fyrr. 
Hægt er að sækja um í umhverfishópum, fjölbreytt 
störf á stofnunum, skapandi sumarstörf, 
atvinnutengd frístundarúrræði fyrir fötluð 
ungmenni, sem stuðningur við fatlað fólk og á 
sumarnámskeiðum íþrótta- og tómstundafélaga.

Verkefnastjóri, aðstoðarmaður 
verkefnastjóra og flokkstjórar 
Stuðningur við fatlað fólk
Verkefnastjóri, stuðningur við fatlað fólk við  
sumarstörf og frístund, skal helst vera með 
þroskaþjálfamenntun og reynslu af störfum með 
fötluðu fólki.

Aðstoðarmaður verkefnastjóra, stuðningur við 
fatlað fólk við sumarstörf og frístund, skal helst 
vera með þroskaþjálfamenntun og reynslu af 
störfum með fötluðu fólki.  

Skapandi sumarstörf
Starf aðstoðarmanns verkefnastjóra felst í 
skipulagningu og stýringu á vinnu ungmenna í 
skapandi sumarstarfi í samvinnu við 
verkefnastjóra. 

Flokkstjórar í leikskólum
Störf flokkstjóra í leikskólum felast í skipulagningu 
og stýringu í samvinnu við leikskólastjóra á vinnu 
ungmenna á aldrinum 17 – 20 ára sem eru 
sumarstarfsmenn leikskólanna. 

Flokkstjórar umhverfishópa
Flokkstjórar umhverfishópa skulu vera fæddir árið 
1996 eða fyrr og vera stundvísir, jákvæðir, liprir og 
eiga auðvelt með að vinna með öðru fólki.  

Hönnunarsafn Íslands
Umsækjendur skulu vera fæddir árið 1999 eða fyrr. 
Vera með ríka þjónustulund, nákvæmir og 
samviskusamir. Áhugi á íslenski hönnun og 
þekking á söfnum er kostur. 

Bókasafn 
Umsækjendur skulu vera fæddir árið 1997 eða fyrr. 
Vera með ríka þjónustulund, liprir í samskiptum og 
hafa áhuga á starfsemi almenningsbókasafna.

Almenn garðyrkjustörf
Umsækjendur skulu vera fæddir árið 1999 eða fyrr.

Flokkstjórar við garðyrkju
Hafa umsjón með garðyrkjuhópum. Umsækjendur 
um flokkstjórastörf skulu vera fæddir árið 1996 
eða fyrr. 

Störf í slætti
Umsækjendur skulu vera fæddir árið 1999 eða fyrr.

Flokkstjóri við slátt
Hefur umsjón með sláttuhóp og tækjabúnaði. 
Umsækjendur um flokkstjórastörf skulu vera 
fæddir árið 1996 eða fyrr.

GARÐYRKJUDEILD

Almennir verkamenn
Umsækjendur skulu vera fæddir árið 1999 eða fyrr.

ÞJÓNUSTUMIÐSTÖÐ

Starf við launavinnslu 
Umsækjendur skulu vera fæddir árið 1995 eða 
fyrr. Vera talnaglöggir, með góða rökhugsun, 
nákvæmir og með þekkingu og reynslu af helstu 
aðgerðum í excel.

Aðstoð á tæknideild
Umsækjendur skulu vera fæddir árið 1997 eða 
fyrr.  Vera nákvæmir og samviskusamir. 

Aðstoð í þjónustuveri
Umsækjendur skulu vera fæddir árið 1997 eða 
fyrr. Vera með stúdentspróf, ríka þjónustulund og 
vera liprir í samskiptum.

BÆJARSKRIFSTOFUR

Yfirflokkstjóri 
Æskilegt er að umsækjendur hafi menntun og 
reynslu af uppeldismálum, list- eða verkmenntun 
og/eða garðyrkjustörfum og séu fæddir árið 1992 
eða fyrr.

Flokkstjórar
Æskilegt er að umsækjendur hafi menntun og 
reynslu af uppeldismálum, list- eða verkmenntun 
og/eða garðyrkjustörfum og séu fæddir árið 1997 
eða fyrr.

VINNUSKÓLINN

FJÖLBREYTT SUMARSTÖRF
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Vilt þú vinna á
Þingvöllum ?

Landvarsla - Þingvellir
Þjóðgarðurinn á Þingvöllum auglýsir eftir landvörðum.

Starfstímabil og fyrirkomulag
Um er að ræða sumarstarf frá maí til ágúst. Um vaktavinnu er að 
ræða og er starfsmönnum ekið til og frá vinnu. Landverðir geta 
þurft að gista á Þingvöllum. 

Helstu verkefni
Starf við landvörslu felst m.a. í eftirliti með náttúru og umh-
verfi Þingvalla, umgengni, veiði, tjaldsvæðum og þjónustu við 
ferðamenn ásamt því að sinna umferðarstjórnun. Landverðir sjá 
um fræðslu, upplýsingagjöf og móttöku gesta, sinna léttu viðhaldi 
á innviðum ásamt upplýsingagjöf í þjónustumiðstöð og á Haki. 
Landverðir hafa einnig eftirlit með því að lög þjóðgarðsins séu virt.

Hæfniskröfur og starfskjör
•	 Reynsla af landvörslu eða landvarðarréttindi er kostur  

en ekki skilyrði
•	 Grunnþekking í skyndihjálp er kostur en ekki skilyrði
•	 Kunnátta í íslensku og ensku er skilyrði. Frekari  

tungumálakunnátta er kostur
•	 Ökuréttindi og hæfni til að aka jeppum, bæði sjálf-  

og beinskiptum er skilyrði
•	 Umsækjendur skulu hafa hreint sakarvottorð 
•	 Reynsla af útivist og náttúrutúlkun er kostur
•	 Umsækjandi þarf að búa yfir frumkvæði, vera jákvæður 

og með ríka þjónustulund
•	 Umsækjendur þurfa að hafa náð 20 ára aldri
•	 Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytis 

og Starfsgreinasambands Íslands.

Afreiðslustarf – Þingvellir
Þjóðgarðurinn á Þingvöllum óskar eftir afgreiðslufólki.

Starfstímabil og vaktafyrirkomulag
Um er að ræða sumarstarf frá maí til ágúst. Um vaktavinnu  
er að ræða og er starfsmönnum ekið til og frá vinnu.

Helstu verkefni
Starfið felur í sér afgreiðslu, upplýsingagjöf, bílastæðavörslu 
og aðra þjónustu í gestastofu þjóðgarðsins á Hakinu og/eða í 
þjónustumiðstöð.
Hæfniskröfur og starfskjör
•	 Viðkomandi verður að vera jákvæður, snyrtilegur, ábyrgur 

og með ríka þjónustulund og tala a.m.k. íslensku og ensku.
•	 Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytis 

og Starfsgreinasambands Íslands.

Umsóknarfrestur er til 18.3.2017
Ferilskrá skal fylgja umsókn og skulu umsóknir sendar á gudjona@thingvellir.is

Bæði konur og karlar eru hvött til að sækja um starfið.
Allar nánari upplýsingar um störfin veitir Guðjóna Sigurðardóttir rekstrarstjóri, á netfangið gudjona@thingvellir.is

Vegna aukinna umsvifa leitum við að  

HÓPFERÐABÍLSTJÓRUM   
 

Hæfniskröfur:  
- Aukin ökuréttindi D 
- Íslensku– og/eða enskukunnátta 
- Rík þjónustulund 
- Góð mannleg samskipti 
- Hreint sakavottorð 

 
 
Fjölbreytt verkefni í boði! 

100% störf, hlutastörf og sumarstörf 2017 

Nánari upplýsingar veita  
Hildur Guðjónsdóttir í s. 599-6070 
Ágúst Haraldsson í s. 599-6073 
Umsókn ásamt ferilskrá sendist á  
netfangið atvinna@hopbilar.is 
 
   
www.hopbilar.is  - 599-6000 
 

Háskólinn í Reykjavík    |    Menntavegi 1    |    101 Reykjavík    |    Sími 599 6200    |    www.hr.is

Hlutverk Háskólans í Reykjavík er að skapa og miðla þekkingu til að 

auka samkeppnis hæfni og lífsgæði fyrir einstaklinga og samfélag 

með siðgæði, sjálfbærni og ábyrgð að leiðarljósi. Akademískar 

deildir háskólans eru fjórar: Lagadeild, tölvunarfræðideild, tækni- og 

verkfræðideild og viðskiptadeild. Kennsla og rannsóknir við Háskólann í 

Reykjavík mótast af sterkum tengslum við atvinnulíf og samfélag. Lögð er 

áhersla á þverfagleika, alþjóðlegt umhverfi, nýsköpun og góða þjónustu. 

Nemendur Háskólans í Reykjavík eru um 3600 í fjórum deildum og starfa 

um 240 fastir starfsmenn við háskólann auk fjölda stundakennara.

AKADEMÍSK STAÐA  
Í FJÁRMÁLAVERKFRÆÐI
Tækni- og verkfræðideild Háskólans í Reykjavík auglýsir eftir akademískum starfs manni 
í fjármálaverkfræði. Ráðið verður í stöðu lektors, dósents eða prófessors og verður 
starfsheitið ákvarðað út frá hæfismati. 

STARFSSVIÐ:
– Kennsla námsgreina tengdum fjármálaverkfræði í grunn- og meistaranámi. 
– Uppbygging rannsókna og leiðbeining framhaldsnema.
– Þátttaka í stjórnsýslu deildar og kynningarstarfi.

HÆFNISKRÖFUR:
– Doktorsgráða í fjármálaverkfræði, fjármálastærðfræði eða skyldum greinum.
– Reynsla af rannsóknum tengdum fjármálaverkfræði.
– Reynsla af kennslu og metnaður í þróun kennsluaðferða.
– Starfsreynsla af fjármálamörkuðum er kostur.
– Hæfni í mannlegum samskiptum, frumkvæði og sjálfstæði í starfi.

Tækni- og verkfræðideild býður upp á nám á grunn- og framhaldsnámsstigi í meðal annars 
rafmagnsverkfræði, vélaverkfræði, hátækniverkfræði, heilbrigðisverkfræði, byggingarverkfræði, 
fjármálaverkfræði, rekstrarverkfræði og orkuverkfræði.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðrún Sævarsdóttir, forseti tækni- og verkfræðideildar, 
gudrunsa@ru.is. 

Umsóknum ásamt starfsferilskrá, afriti af viðeigandi prófskírteinum, yfirliti yfir fræðastörf og reynslu  
af kennslu, afritum af helsta birta efni og meðmælum, skal skilað á vef Háskólans í Reykjavík: 
radningar.hr.is/storf, fyrir 7. apríl  2017. 

Farið er með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál. 
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PENNINN ÓSKAR EFTIR LAUNAFULLTRÚA & GJALDKERA
Starfssvið: Hæfniskröfur:

• Launavinnsla, þ.m.t. útreikningur og greiðsla 
launa og skil á launatengdum gjöldum. 

• Upplýsingagjöf og samskipti við starfsfólk 
vegna launa- og kjaratengdra mála.

• Tímaskýrslur.
• Aðstoð og upplýsingagjöf til stjórnenda.
• Skýrslugerð til stjórnenda.
• Greiðsla innlendra og erlendra reikninga.
• Reikningagerð.
• Afstemmingar.
• Önnur tilfallandi verkefni.

• Reynsla af launavinnslu og færslu bókhalds.
• Þekking á DK launakerfi.
• Þekking á Bakverði tímaskráningarkerfi.
• Þekking á kjarasamningum og réttindum .
• Þekking á Navision er kostur.
• Góð almenn tölvukunnátta.
• Frumkvæði í starfi, nákvæmni 

og öguð vinnubrögð skilyrði.
• Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum.

Um 100% starfshlutfall er að ræða 
og er æskilegt að viðkomandi geti 
hafið störf sem fyrst. 

Áhugasamir vinsamlegast sækið 
um starfið á penninn.rada.is.  

Umsóknarfrestur er til og með 13. 
mars nk. Nánari upplýsingar um 
starfið veitir Hildur Halldórsdóttir, 
hildurh@penninn.is.

Austurstræti 18
Skólavörðustíg 11
Laugavegi 77
Hallarmúla 4

Álfabakka 16, Mjódd
Kringlunni norður
Kringlunni suður
Smáralind

Hafnarfirði - Strandgötu 31
Keflavík - Sólvallagötu 2
Akureyri - Hafnarstræti 91-93
Akranesi - Dalbraut 1

Ísafirði - Hafnarstræti 2
Vestmannaeyjum - Bárustíg 2 
Húsavík - Garðarsbraut 9 
Flugstöð Leifs Eiríkssonar 540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is
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Flugstöð Leifs Eiríkssonar 540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is

PATENT 
ADMINISTRATOR

Marel seeks a reliable and resourceful individual for the position of patent administrator. 
The administrator will work closely with in-house administrators, patent specialists and 
innovation managers. 

Main responsibilities:
•  Administration of Marel´s intellectual property (IP) matters
•  Management of a web hosted patent database (CPI)
•  Communication with patent offices and agents
•  Back-up and quality check for a second patent formalities officer
•  Managing EPO deposit accounts
•  Standard administrative tasks

Requirements:
•  Excellent language skills, English in particular
•  Excellent interpersonal, verbal and written communication skills
•  Ability to use sound judgment and discretion in dealing with highly
   confidential information
•  Paralegal certificate is an advantage
•  Critical attention to detail

Closing date for applications is March 19, 2017. 
Please apply online at marel.com/jobs.

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

For further information, please contact Guðmundur Reynaldsson, 
Patent Attorney, gudmundur.reynaldsson@marel.com, 
tel: +354 853 8523 or Erla Hrönn Diðriksdóttir, HR Manager 
Innovation, erla.didriksdottir@marel.com, tel: +354 563 8000.
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Hlutverk Háskólans í Reykjavík er að skapa og miðla þekkingu til að 

auka samkeppnis hæfni og lífsgæði fyrir einstaklinga og samfélag 

með siðgæði, sjálfbærni og ábyrgð að leiðarljósi. Akademískar 

deildir háskólans eru fjórar: Lagadeild, tölvunarfræðideild, tækni- og 

verkfræðideild og viðskiptadeild. Kennsla og rannsóknir við Háskólann í 

Reykjavík mótast af sterkum tengslum við atvinnulíf og samfélag. Lögð er 

áhersla á þverfagleika, alþjóðlegt umhverfi, nýsköpun og góða þjónustu. 

Nemendur Háskólans í Reykjavík eru um 3600 í fjórum deildum og starfa 

um 240 fastir starfsmenn við háskólann auk fjölda stundakennara.

AKADEMÍSK STAÐA Á SVIÐI 
STÝRITÆKNI OG VÉLMENNA 
Tækni- og verkfræðideild HR auglýsir eftir akademískum starfsmanni á sviði stýritækni, 
vélmenna, hátækni (mekatróník) eða sambærilegra greina. Ráðið verður í stöðu lektors, 
dósents eða prófessors og verður starfsheitið ákvarðað út frá formlegu hæfismati.

Tækni- og verkfræðideild býður upp á nám á grunn- og framhaldsnámsstigi í meðal annars 
rafmagnsverkfræði, vélaverkfræði, hátækniverkfræði, heilbrigðisverkfræði, byggingarverkfræði, 
fjármálaverkfræði, rekstrarverkfræði og orkuverkfræði.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðrún Sævarsdóttir, forseti tækni- og verkfræðideildar, 
gudrunsa@ru.is.

Umsóknum ásamt starfsferilskrá, afriti af viðeigandi prófskírteinum, yfirliti yfir fræðastörf og reynslu  
af kennslu, afritum af helsta birta efni og meðmælum, skal skilað á vef Háskólans í Reykjavík: 
radningar.hr.is/storf, fyrir 7. apríl  2017. 

Farið er með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál. 

STARFSSVIÐ:
– Rannsóknir á sviði stýritækni, vélmenna (e. robotics), hátækni (mekatróník) eða tengdra greina.
– Kennsla í grunn- og framhaldsnámi.
– Leiðsögn nemenda í grunn- og framhaldsnámi.
– Þátttaka í stjórnsýslu sviðsins, þar með talið þróun námsframboðs deildarinnar  

og uppbygging tilraunastofa til kennslu. 

HÆFNISKRÖFUR:
– Doktorspróf í verkfræði með sérhæfingu í stýritækni eða vélmennum. 
– Færni og reynsla af rannsóknastörfum og öflun rannsóknastyrkja.
– Skýr framtíðarsýn í rannsóknum á sviðinu. 
– Reynsla af kennslu og metnaður í þróun kennsluaðferða.
– Hæfni í mannlegum samskiptum, frumkvæði og sjálfstæði í starfi.

VANTAR ÞIG VINNU?

Umsóknir sendist á grandi@netto.is
Umsóknarfrestur er til 19. mars nk.

Allar nánari upplýsingar veitir:
Ari Páll Samúelsson, verslunarstjóri  

Í síma: 773 - 3007

Nettó Granda leitar að öflugum starfskrafti:
 

• Starfsmann á kvöldvakt í 100% starf
 

Áhersla er lögð á styrkleika í mannlegum  
samskiptum, sjálfstæð vinnubrögð, skipulags- 

hæfni, reglusemi og árverkni í hvívetna.

Responsibilities include cleaning and maintenance of all
Doka rental parts.

 
 Qualifications:

• Service-rich
• Disciplined
• Punctuality
• Clean record 
• Good physical health
• Minimum 22 years of age. 

 Interested send applications or contact gummi@altak.is
before 10th of March.

Wishes to hire hard working and energetic
worker in our concrete formwork rent. 

Áltak ehf. - Doka Rental

Langholtsvegi 109 · 104 Reykjavik · Iceland 

Flotastjórnandi
Einnig er laust starf bílstjóra til afleysinga

Snæland Grímsson ehf. er eitt af elstu ferðaþjónustufyrirtækum landsins.

Snæland Grímsson auglýsir eftir starfsmanni  
til starfa við flotastjórnun. Í starfinu felst yfir-
umsjón með niðurröðun og mönnun hópferða-
bíla í ferðir, þróun á kerfum félagsins og fleira. 

Hæfniskröfur
•  Skipulagshæfileikar, nákvæmni og  
  góð mannleg samskipti
•  Góð Excel kunnátta
•  Íslensku- og enskukunnátta

Einnig er óskað eftir að ráða í stöðu bílstjóra til 
afleysinga.
Nánari upplýsingar um störfin veitir Hrafn í síma  
647 2227. Áhugasamir sendi umsókn á job@snaeland.is, 
merkt Flotastjórnun, eða Afleysingar fyrir 7.mars.
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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.

VIÐ VILJUM KYNNAST ÞÉR BETUR.

STARFSSVIÐ 
• Daglegur rekstur deildar ásamt stjórnun 

og þróun mannauðs
• Kynningar og sala, öflun nýrra viðskipta
• Stýring þjónustu við núverandi viðskiptavini
• Áætlanagerð og eftirfylgni
• Upplýsingagjöf til annarra stjórnenda

HÆFNISKRÖFUR
• Reynsla af stjórnun og rekstri æskileg
• Vátryggingaþekking æskileg
• Skipulagshæfni og árangurssækni
• Framúrskarandi þjónustulund og samskiptafærni

STARFSSVIÐ 
• Móttaka og skráning tjónagagna
• Úrvinnsla og uppgjör smærri mála
• Samskipti og þjónusta við viðskiptavini

HÆFNISKRÖFUR
• Gott vald á íslensku og ensku, talað og ritað mál
• Sjálfstæði og vandvirkni
• Skipulagshæfni og frumkvæði
• Framúrskarandi þjónustulund og samskiptafærni

VEISTU HVAÐ ÞÚ VILT?

Starfið er bæði fjölbreytt og krefjandi og felur í sér að halda utan um 
rekstur deildar sem þjónustar fyrirtæki og aðra viðskiptavini félagsins. 
Stjórnun og leiðtogahlutverk eru mikilvægir þættir í starfinu sem krefst 
góðra samskiptahæfileika.

Starfið er bæði fjölbreytt og krefjandi og felur í sér þjónustu við viðskipta- 
vini sem hafa orðið fyrir tjóni. Mannleg samskipti eru ríkur þáttur í starfinu 
ásamt móttöku og skráningu gagna, úrlausn mála og uppgjöri smærri 
tjónamála.

DEILDARSTJÓRI FYRIRTÆKJAÞJÓNUSTU ÞJÓNUSTUFULLTRÚI Á TJÓNASVIÐI

UMSÓKNARFRESTUR ER TIL 13. MARS 2017 Eingöngu er tekið við umsóknum á vef félagsins, vordur.is

Nánari upplýsingar um starfið veitir Valtýr Guðmundsson, 
framkvæmdastjóri sölu- og þjónustusviðs, valtyr@vordur.is

Nánari upplýsingar um starfið veitir Steinunn Hlíf Sigurðardóttir, 
framkvæmdastjóri tjónasviðs, steinunn@vordur.is

Vörður tryggingar er framsækið vátryggingafélag sem hefur vaxið hratt á undanförnum árum. Í dag starfa um 80 starfsmenn hjá félaginu. Vörður er áhugaverður vinnustaður fyrir fólk sem vill taka 
þátt í að móta frekari uppbyggingu og vöxt félagsins. Vörður hefur hlotið jafnlaunavottun VR en hjá félaginu er bæði jafnlauna- og jafnréttisstefna. Starfsánægja mælist há hjá Verði sem og ánægja 
viðskiptavina en Vörður fékk hæstu einkunn tryggingafélaga í Íslensku ánægjuvoginni. 
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Danmarks Ambassade i Reykjavik 
søger akademisk medarbejder

Ambassaden søger pr. 1. juni 2017 eller snarest derefter en 
lokal ansat akademisk medarbejder til ambassadens  
ledelsesteam. 

Arbejdsopgaver 
Du vil indgå i ambassadens team, som består af en udsendt 
ambassadør, tre lokalt ansatte medarbejde og en praktikant. Et 
tæt og godt team, hvor vi værdsætter frugtbare  
samarbejdsrelationer, ansvarlighed, fleksibilitet og godt humør. 

Du vil arbejde tæt sammen med ambassadøren, som dennes 
nærmeste rådgiver, og du vil indgå i alle ambassadens  
arbejdsområder, som en mindre, bilateral ambassade varetager 
herunder; politisk og økonomisk indberetningsvirksomhed, 
håndtering af konsulære sager, handels- og investerings- 
fremme, administration og regnskab, sikkerhed samt IT. 

Kvalifikationer
•	 Du	har	en	akademisk	uddannelse,	gode	analytiske	evner	og 
 gerne mindst 5 års erfaring fra tidligere arbejde med  
 økonomisk-politiske spørgsmål samt administrativ erfaring.
•	 Du	er	god	til	at	samarbejde	og	har	mod	på	at	løfte	en	bred		
 pallet af opgaver politisk, økonomisk, administrativt  
 og konsulært.  
•	 Du	taler	og	skriver	dansk/skandinavisk,	islandsk	og	engelsk		
 på højt niveau. Ambassadens daglige arbejdssprog  
 er dansk.
•	 Du	har	et	indgående	kendskab	til	islandske	forhold	–	 
 og kendskab til og interesse for danske forhold.
•	 Du	er	udadvendt,	klar	til	at	tage	fra,	engageret,	god	til	at		
 skabe kontakter og ansvarsfuld. 

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelses- og arbejdsvilkår vil følge lokale regler. Lønnen 
vil være baseret på kvalifikationer.  
Ansættelse pr. 1. juni 2017 eller snarest derefter.  

Ansøgning
Motiveret ansøgning bilagt CV samt relevante  
eksamenspapirer fremsendes senest den 29. marts 2017 pr. 
email til rekamb@um.dk  mærket ”akademisk medarbejder”  
samt dit navn. 

Ansøgningssamtaler forventes at finde sted i første halvdel af 
april 2017.

Hvis	du	ønsker	yderligere	information	om	stillingen	er	du	
velkommen til at kontakte ambassadør Mette Kjuel Nielsen 
tlf.: 575 0311

Lausar eru til umsóknar stöður nema í áfengis- og vímu- 
efnaráðgjöf við Sjúkrahúsið Vog. Starfshlutfall er 100%.
Um vaktavinnu er að ræða.

Helstu verkefni og ábyrgð
Námið fer fram á heilbrigðisstofnunum SÁÁ þar sem 
áfengis- og vímuefnaráðgjafanemar fá starfs- og náms- 
aðlögun auk kennslu. Sjá nánar á www.saa.is.

Kjör fara eftir kjarasamningi SÁÁ og SFR. Til að sækja 
um þarf að senda ferilskrá þar sem fram koma upplýsingar 
um menntun og fyrri störf, hvers vegna þú hefur áhuga á 
starfinu og meðmælendur. Umsóknum skal skilað á 
Sjúkrahúsið Vog, Stórhöfða 45, 110 Reykjavík 
eða í tölvupósti á: ingunnh@saa.is.

Nánari upplýsingar veitir 
Ingunn Hansdóttir, yfirsálfræðingur SÁÁ,
s. 8247608, netfang: ingunnh@saa.is.

Nám í áfengis- og
vímuefnaráðgjöf 

Stúdentspróf æskilegt

Góð færni í mannlegum samskiptum 
og skipulögð vinnubrögð

Hæfniskröfur

Greiðslumiðlun óskar eftir að ráða ráðgjafa 
í sölu á greiðslulausnum.

Í starfinu felst ráðgefandi sala á Pei™ og öðrum greiðslulausnum fyrirtækisins, samskipti 

við viðskiptavini, greining og ráðgjöf auk tilboða- og samningagerðar.

Viðkomandi þarf að búa yfir brennandi áhuga á rafrænum viðskiptum, söluhæfileikum, 

frumkvæði, jákvæðni og drifkrafti. Í starfinu reynir á sjálfstæð vinnubrögð og virka 

þátttöku í teymisvinnu. Viðskiptafræðimenntun og/eða reynsla af sölustörfum er kostur 

en ekki skilyrði. Um er að ræða 100% framtíðarstarf hjá traustu fyrirtæki í nýju og 

glæsilegu vinnuumhverfi við Borgartún.

Hefur þú það sem þarf?

Nánari upplýsingar um starfsemina er að finna á www.greidslumidlun.is og www.pei.is.

Vinsamlega sækið um að heimasíðu Greiðslumiðlunar. 
Umsóknarfrestur er til og með 12. mars 2017. 

C: 80% M: 50% Y: 10% K: 0%

C: 40% M: 25% Y: 5% K: 50%

SIGLÓ - ATVINNA
JE vélaverkstæði á Siglufirði óskar eftir að ráða 
starfskraft til framtíðar í víðtæka vélaverkstæðisvinnu. 
Menntun og eða reynsla sem nýtist á því sviði æskileg.
Vinsamlegast sendið inn umsókn á netfangið 
starfsumsokn.je@simnet.is 
Öllum fyrirspurnum verður svarað.
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Menntunar- og hæfnikröfur
• Háskólamenntun á sviði vörustjórnunar , verkfræði eða 

önnur menntun sem nýtist í starfið
• Haldbær reynsla af rekstri og stjórnun vöruhúsa
• Góð almenn tölvuþekking með áherslu á vöruhúsakerfi 

ásamt sérstakri færni í vinnu með Excel
• Góð íslensku- og  enskukunnátta 

> Forstöðumaður vörumiðstöðvar

Umsækjendur eru beðnir um að skila inn ítarlegri ferilskrá ásamt greinargóðu kynningarbréfi sem tilgreinir á skilmerkilegan hátt 
hvernig umsækjandi uppfyllir kröfur um menntun, reynslu og eiginleika.

Sótt er um starfið á vef Samskipa, samskip.is. Umsóknarfrestur er til og með 12. mars n.k

Nánari upplýsingar um starfið  veitir Gísli Arnarson framkvæmdastjóri innanlandssviðs, gisli.arnarson@samskip.com

Samskip leita að áhugasömum og metnaðarfullum einstaklingi til að veita forstöðu 
vörumiðstöð Samskipa við Kjalarvog. Forstöðumaður vöruhúsadeildar ber ábyrgð á rekstri 
vörumiðstöðvar Samskipa. 

Hlutverk vörumiðstövðar er móttaka, birgðahald, tiltekt og afhending vöru fyrir viðskiptavini. 
Vörumiðstöð sinnir jafnframt vöruhúsaþjónustu fyrir millilandaflutninga fyrirtækisins sem felst í  móttöku, 
geymslu, hleðslu og afhendingu allrar vöru sem flutt er í lausu (LCL) til og frá Íslandi. 

Forstöðumaður ber ábyrgð á gerð rekstrar-, fjárfestingar- og markmiðsáætlana og fylgir þeim eftir með 
virku kostnaðareftirliti. Forstöðumaður ber ábyrgð á daglegum rekstri, reikningagerð, starfsmannamálum 
og samskiptum við viðskiptavini vörumiðstöðvar. Forstöðumaður er ábyrgur gagnvart framkvæmdastjóra 
innanlandssviðs fyrir úrvinnslu og framkvæmd verkefna á hans starfssviði.

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

Eiginleikar
• Skipulagshæfileikar 
• Afburða samskiptahæfni og færni í 

mannlegum samskiptum
• Metnaður til að ná árangri í starfi
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Byggjum á betra verði

Leitum að öflugum ráðgjafa  í krefjandi og spennandi  
starf í sölu stálgrindarhúsa, yleininga og annarra 
byggingasérhluta

Ábyrgðarsvið 
• Ráðgjöf, tilboðsgerð, þjónusta og sala til viðskiptavina 
• Samskipti við erlenda birgja

Hæfniskröfur
• Frumkvæði í starfi
• Rík þjónustulund og samskiptahæfni
• Byggingariðnfræði eða önnur tæknimenntun kostur en ekki skilyrði
• Góð íslensku og enskukunnátta æskileg

Umsóknir berist fyrir 
17. mars n.k. 
og sendast til 
atvinna@husa.is

Metnaður
Þjónustulund
Sérþekking

Húsasmiðjan leggur metnað sinn í 
að veita fyrsta flokks þjónustu og 
hafa gott aðgengi að vörum sínum 
og starfsfólki.  Það sem einkennir 
starfsmenn Húsasmiðjunnar eru 
eftirfarandi gildi:

SÖLURÁÐGJAFI Á FAGSÖLUSVIÐ 
HÚSASMIÐJUNNAR

 LANDSPÍTALI ... ÞÚ Í LIÐIÐ!
STJÓRNENDASTÖÐUR Á LANDSPÍTALA
Landspítali auglýsir lausar til umsóknar  eftirfarandi stjórnendastöður; 

Yfirlæknir fíknigeðdeildar á geðsviði 
Yfirlæknir barnaskurðlækninga við Barnaspítala Hringsins
Hjúkrunardeildarstjóri fíknigeðdeildar á geðsviði
Hjúkrunardeildarstjóri á skurðstofum við Hringbraut
Hjúkrunardeildarstjóri HNE-, lýta- og æðaskurðdeildar 

Stjórnendur eru leiðtogar og hafa þríþætta ábyrgð sem stjórnandi, þ.e.a.s. faglega ábyrgð, starfsmannaábyrgð og 
rekstrarábyrgð. Ráðið er í störfin til 5 ára, sbr. 9. gr. laga nr. 40/2007 og stefnu Landspítala í ráðningum stjórnenda.

LJÓSMÆÐUR Á MEÐGÖNGU OG SÆNGURLEGUDEILD
Leitað er eftir faglega sterkum ljósmæðrum sem hafa áhuga á að taka þátt í faglegri uppbyggingu á deildinni. Um er að 
ræða þrjú framtíðarstörf, 70-100%. 

SÉRFRÆÐILÆKNIR VIÐ LÍKNARDEILD LANDSPÍTALA Í KÓPAVOGI
Starfið hentar vel sérfræðilækni sem vill bæta við sig reynslu í líknarlækningum. Starfið veitist til eins eða tveggja ára en 
semja má um styttri ráðningu.

FLEIRI STÖRF ERU Í BOÐI 
Sérfræðingur í barnahjúkrun / Deildarlæknir við húð- og kynsjúkdómadeild 

Kíktu á starfasíðu Landspítala www.landspitali.is/mannaudur og á Facebook www.facebook.com/storfalandspitala

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.

STÖRF HJÁ 
GARÐABÆ
Hofsstaðaskóli
 • Deildarstjóri
 • Umsjónarkennari
 
Akrar
 • Leikskólakennari 50% starf 
  frá 13:00 – 17:00
 
Kirkjuból
 • Leikskólakennari
 
Fjölskyldusvið
 • Forstöðumaður í félagslegri 
  heimaþjónustu
 
Sigurhæð
 • Þroskaþjálfi 2

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

Nánari upplýsingar á www.gardabaer.is.

GARÐATORGI 7  •  SÍMI 525 8500  •  GARDABAER.IS



Sérfræðingur á starfsstöð  
í Ólafsvík 

Sérfræðingur á starfsstöð í Ólafsvík
Hafrannsóknastofnun óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa í 
Ólafsvík. Helstu verkefni eru rannsóknir á lífríki Breiðafjarðar, úrvinns-
la og birting niðurstaðna gagna þeim tengdum.  Starfsmaður er hluti 
af teymi og vinnur með öðrum rannsóknasviðum stofnunarinnar. 

Menntunar- og hæfniskröfur
Umsækjandi skal hafa meistarapróf í líffræði eða sambærilegum 
fögum og reynslu á sviði líffræði. Þá þarf umsækjandi að búa yfir 
haldgóðri þekkingu á tölvuvinnslu og hæfni til að vinna sjálfstætt og 
í teymisvinnu.  Í umsókn skulu vera upplýsingar um menntun (afrit af 
prófskírteinum) og fyrri störf, ásamt nöfnum tveggja meðmælenda 
sem leita má til varðandi frekari upplýsingar.

Um er að ræða fullt starf og heyrir staðan undir sviðsstjóra botn-
sjávar. Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytis og 
viðeigandi stéttarfélags. 

Umsóknarfrestur er til og með 25. mars n.k. Umsóknir með  
ítarlegum upplýsingum um menntun, starfsreynslu og nöfnum tveggja 
meðmælenda skulu sendar á póstfangið umsokn@hafogvatn.is eða á 
skrifstofu Hafrannsóknastofnunar, Skúlagötu 4, 101 Reykjavík. Konur, 
jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um starfið. Öllum umsóknum 
verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

Nánari upplýsingar veitir Kristín Helgadóttir, mannauðsstjóri (kristin.
helgadottir@hafogvatn.is) og Guðmundur Þórðarson, sviðsstjóri 
botnsjávarsviðs (gudmundur.thordarson@hafogvatn.is).

Hafrannsóknastofnun, rannsókna- og ráðgjafarstofnun hafs og vatna er stærsta 
rannsóknastofnun landsins á sviði haf- og vatnarannsókna og gegnir auk þess 
ráðgjafarhlutverki varðandi skynsamlega nýtingu og verndun auðlinda hafs 
og vatna. Mikill hluti starfseminnar tengist alþjóðlegu samstarfi við erlendar  
hafrannsóknastofnanir og háskóla. Stofnunin rekur auk aðalstöðva í Reykjavík 
starfsstöðvar vítt og breytt um landið, tilraunaeldisstöð, tvö rannsóknaskip og 
hefur að jafnaði um 170 starfsmenn í þjónustu sinni.

Sérfræðingur á  
starfsstöð í Ólafsvík

Hafrannsóknastofnun óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa í 
Ólafsvík. Helstu verkefni eru rannsóknir á lífríki Breiðafjarðar, úrvinns-
la og birting niðurstaðna gagna þeim tengdum.  Starfsmaður er hluti 
af teymi og vinnur með öðrum rannsóknasviðum stofnunarinnar. 

Menntunar- og hæfniskröfur
Umsækjandi skal hafa meistarapróf í líffræði eða sambærilegum 
fögum og reynslu á sviði líffræði. Þá þarf umsækjandi að búa yfir 
haldgóðri þekkingu á tölvuvinnslu og hæfni til að vinna sjálfstætt og 
í teymisvinnu.  Í umsókn skulu vera upplýsingar um menntun (afrit af 
prófskírteinum) og fyrri störf, ásamt nöfnum tveggja meðmælenda 
sem leita má til varðandi frekari upplýsingar.

Um er að ræða fullt starf og heyrir staðan undir sviðsstjóra umh-
verfis. Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytis og 
viðeigandi stéttarfélags. 
Umsóknarfrestur er til og með 25. mars n.k. Umsóknir með ítarle-
gum upplýsingum um menntun, starfsreynslu og nöfnum tveggja 
meðmælenda skulu sendar á póstfangið umsokn@hafogvatn.is  
eða á skrifstofu Hafrannsóknastofnunar, Skúlagötu 4, 101 Reykjavík. 
Konur, jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um starfið. Öllum 
umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

Nánari upplýsingar veitir Kristín Helgadóttir, mannauðsstjóri (kristin.
helgadottir@hafogvatn.is) og Héðinn Valdimarsson, sviðsstjóri umh-
verfissviðs (hedinn.valdimarsson@hafogvatn.is).

Hafrannsóknastofnun, rannsókna- og ráðgjafarstofnun hafs og vatna er stærsta 
rannsóknastofnun landsins á sviði haf- og vatnarannsókna og gegnir auk þess 
ráðgjafarhlutverki varðandi skynsamlega nýtingu og verndun auðlinda hafs 
og vatna. Mikill hluti starfseminnar tengist alþjóðlegu samstarfi við erlendar  
hafrannsóknastofnanir og háskóla. Stofnunin rekur auk aðalstöðva í Reykjavík 
starfsstöðvar vítt og breytt um landið, tilraunaeldisstöð, tvö rannsóknaskip og 
hefur að jafnaði um 170 starfsmenn í þjónustu sinni.

kopavogur.is

Kópavogsbær

Velferðarsvið Kópavogsbæjar leitar að einstaklingi til að leiða starfsemi Örva starfsþjálfun fyrir fatlað fólk. 
Nýr forstöðumaður mun stýra innleiðingu breytinga á starfstöðinni og stuðla að nýjungum í vinnu fatlaðra 
starfsmanna. 

Um er að ræða 100% starfshlutfall í dagvinnu. 

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

Helstu verkefni og ábyrgð 
•	 Stýrir faglegu starfi og þróar innra starf í samræmi við stefnu bæjarins. 
•	 Ber ábyrgð á rekstri Örva í samræmi við fjárhagsáætlun
•	 Sér um og hefur frumkvæði að skipuleggja verkefnaleit á meðal fyrirtækja ásamt því að sinna   
 markaðsmálum
•	 Sér um vöruþróun og framleiðslu. 
•	 Sér um starfsmannamál
•	 Ber ábyrð á að þjálfunaráætlunum og annast samskipti við stofnanir um vinnumál fatlaðra

Frekari upplýsingar

Laun eru samkvæmt kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags og Launanefndar sveitarfélaga. 

Umsóknarfrestur er til og með 19. mars 2017.

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

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

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

Forstöðumaður óskast í Örva starfsþjálfun 

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu HH Ráðgjafar
www.hhr.is og eru áhugasamir beðnir um að sækja um starfið þar.

SUMARSTARF

Reynsla í sölu- og þjónustustörfum er kostur auk færni í 
mannlegum samskiptum. Góð tölvukunnátta, stundvísi og 

heiðarleiki áskilinn.  Áhugi á vélum er kostur.

Vinnutími er frá kl. 08:00 – 18:00.  

Fyrirtæki í sölu- og þjónustu  á sláttuvélum óskar
eftir að ráða duglegan sumarstarfsmann.

HRAFNISTA   REYKJAVÍK   HAFNARFJÖRÐUR  KÓPAVOGUR  GARÐABÆR  REYKJANESBÆR

Hrafnista leitar að starfsfólki í fjölbreytt umönnunarstörf. 
Störfin eru gefandi og lærdómsrík. Flestir sem vinna við 
umönnun öðlast jákvæða starfs- og lífsreynslu sem 
nýtist vel í framtíðinni.

Aðhlynning Sjúkraliðar

Laus störf á Hrafnistu

 

Reykjavík    Hafnarfjörður 
Kópavogur    Reykjanesbær    Garðabær

HRAFNISTA
I 

I I

Þekking, reynsla, frumkvæði og ánægja starfsmanna Hrafnistuheimilanna tryggir gæði þeirrar þjónustu sem veitt er. Störfin 
hjá Hrafnistu eru fjölbreytt og skemmtileg. Umsækjendur þurfa að hafa ríka samskipta- og samstarfshæfni og hafa gaman 
af því að umgangast eldra fólk. Gerð er krafa um heiðarleika, dugnað, stundvísi og góða framkomu. Íslensku kunnátta er 
nauðsynleg. Við hlökkum til að vinna með þér!

Við leitum að sjúkraliðum til starfa á Hrafnistuheimilin. 
Sjúkraliðar þurfa að hafa starfsleyfi Embættis landlæknis. 
Ýmis konar vaktafyrirkomulag í boði. Um er að ræða 
bæði dag og kvöldvaktir.

Umsóknarfrestur er til 17. mars. Sótt er um á www.hrafnista.is. Allar nánari upplýsingar 
eru veittar hjá Fast ráðningum í síma 552 1606, einnig hjá lind@fastradningar.is
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Verkefnastjóri við  
Sjávarútvegsskóla Háskóla  

Sameinuðu þjóðanna
Hafrannsóknastofnun leitar eftir verkefnisstjóra við Sjávarútvegs- 
skóla Háskóla Sameinuðu þjóðanna. Starfsmaðurinn þarf að geta 
sinnt margvíslegum verkefnum við rekstur skólans, meðal annars 
fylgja eftir umsóknum, skipuleggja og annast komu og móttöku nema, 
lesa yfir lokaverkefni og búa þau til birtingar á heimasíðu skólans. 
Taka þátt í skipulagningu og framkvæmd verkefna sem krefjast 
þekkingar á fiskveiði, sjávarútvegi og þróunarsamvinnu. Starfið er 
mjög fjölbreytt og krefjandi. 

Menntunar- og hæfniskröfur

Umsækjandi skal hafa lokið háskólamenntun, æskileg er framhalds-
menntun á háskólastigi. Þá þarf umsækjandi að hafa mjög gott vald 
á ensku, jafnt í ræðu sem riti, hafa gott vald á Microsoft Office, auk 
áhuga á sjávarútvegi og þróunarsamvinnu.

Umsækjandi verður að búa yfir hæfni til að vinna sjálfstætt og í 
teymisvinnu og vera góður í mannlegum samskiptum. Í umsókn skulu 
vera upplýsingar um menntun (afrit af prófskírteinum) og fyrri störf, 
ásamt nöfnum tveggja meðmælenda sem leita má til varðandi frekari 
upplýsingar.

Um er að ræða fullt starf. Laun eru samkvæmt kjarasamningi 
fjármálaráðuneytisins og viðeigandi stéttarfélags. 

Umsóknarfrestur er til og með 25. mars n.k. og æskilegt er að 
umsækjandi  geti hafið störf sem fyrst, ekki seinna en 1. maí 2017. 
Umsóknir með ítarlegum upplýsingum um menntun, starfsreynslu 
skulu sendar á póstfangið umsokn@hafogvatn.is eða á skrifstofu 
Hafrannsóknastofnunar, Skúlagötu 4, 101 Reykjavík. Konur, jafnt sem 
karlar eru hvattar til að sækja um starfið. Öllum umsóknum verður 
svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

Nánari upplýsingar veitir Kristín Helgadóttir, mannauðsstjóri  
(kristin.helgadottir@hafogvatn.is) 

Hafrannsóknastofnun, rannsókna- og ráðgjafarstofnun hafs og vatna er stærsta 
rannsóknastofnun landsins á sviði haf- og vatnarannsókna og gegnir auk þess 
ráðgjafarhlutverki varðandi skynsamlega nýtingu og verndun auðlinda hafs og 
vatna. Mikill hluti starfseminnar tengist alþjóðlegu samstarfi við erlendar haf-
rannsóknastofnanir og háskóla. Stofnunin rekur auk aðalstöðva í Reykjavík 
starfsstöðvar vítt og breytt um landið, tilraunaeldisstöð, tvö rannsóknaskip 
og hefur að jafnaði um 170 starfsmenn í þjónustu sinni. Hafrannsóknastofnun 
hefur um tveggja áratuga skeið rekið Sjávarútvegsskóla Háskóla Sameinuðu 
þjóðanna á Íslandi, í samstarfi við Matís, HÍ, HA,. Hólaskóla og önnur fyrirtæki og 
stofnanir á Íslandi og erlendis. Starfsemi skólans er að mestu leyti fjármögnuð 
með hluta af framlögum Íslands til þróunarsamvinnu.

Starfsmaður við Sjávarútvegsskóla 
Háskóla Sameinuðu þjóðanna

Hafrannsóknastofnun leitar eftir starfsmanni í 50% starf við Sjávarút-
vegsskóla Háskóla Sameinuðu þjóðanna. Starfsmaðurinn þarf að 
geta sinnt margvíslegum verkefnum við skólann, meðal annars fylgja 
eftir og aðstoða nema, skipuleggja og annast móttöku þeirra, búa 
lokaverkefni til birtingar á heimasíðu skólans. 

Menntunar- og hæfniskröfur
Umsækjandi skal hafa lokið háskólamenntun og hafa mjög gott vald 
á ensku, jafnt í ræðu sem riti.  Gott vald á Microsoft Office forritum og 
vef og samskiptamiðlum.

Umsækjandi verður að búa yfir hæfni til að vinna sjálfstætt og í 
teymisvinnu og vera góður í mannlegum samskiptum. Í umsókn skulu 
vera upplýsingar um menntun (afrit af prófskírteinum) og fyrri störf, 
ásamt nöfnum tveggja meðmælenda sem leita má til varðandi frekari 
upplýsingar.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytisins og 
viðeigandi stéttarfélags. 

Umsóknarfrestur er til og með 25. mars n.k
Umsóknir með ítarlegum upplýsingum um menntun og starfsreynslu 
skulu sendar á póstfangið umsokn@hafogvatn.is eða á skrifstofu 
Hafrannsóknastofnunar, Skúlagötu 4, 101 Reykjavík. Konur, jafnt sem 
karlar eru hvattar til að sækja um starfið. Öllum umsóknum verður 
svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.
Nánari upplýsingar veitir Kristín Helgadóttir, mannauðsstjóri (kristin.
helgadottir@hafogvatn.is) 

Hafrannsóknastofnun, rannsókna- og ráðgjafarstofnun hafs og vatna er stærsta 
rannsóknastofnun landsins á sviði haf- og vatnarannsókna og gegnir auk þess 
ráðgjafarhlutverki varðandi skynsamlega nýtingu og verndun auðlinda hafs og 
vatna. Mikill hluti starfseminnar tengist alþjóðlegu samstarfi við erlendar haf-
rannsóknastofnanir og háskóla. Stofnunin rekur auk aðalstöðva í Reykjavík 
starfsstöðvar vítt og breytt um landið, tilraunaeldisstöð, tvö rannsóknaskip 
og hefur að jafnaði um 170 starfsmenn í þjónustu sinni. Hafrannsóknastofnun 
hefur um tveggja áratuga skeið rekið Sjávarútvegsskóla Háskóla Sameinuðu 
þjóðanna á Íslandi, í samstarfi við Matís, HÍ, HA,. Hólaskóla og önnur fyrirtæki og 
stofnanir á Íslandi og erlendis. Starfsemi skólans er að mestu leyti fjármögnuð 
með hluta af framlögum Íslands til þróunarsamvinnu.

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ráðningarþjónusta 

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

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

Starfssvið

Hæfniskröfur

Skrifstofustarf í ferðaþjónustu

· Samskipti við innlenda birgja og samstarfsaðila erlendis

· Samskipti við leiðsögumenn

· Umsjón með dagsferðum 

· Önnur tilfallandi störf

· Mjög góð þýskukunnátta, bæði í töluðu og rituðu máli er skilyrði

· Íslenskukunnátta mikill kostur

· Menntun og reynsla í ferðaþjónustu mikill kostur

· Góð almenn tölvukunnátta

· Rík hæfni í mannlegum samskiptum

Ferðaþjónustufyrirtæki í Reykjavík óskar eftir að ráða starfsmann í sumara�eysingar í hópadeild. 
Æskilegt er að viðkomandi geti ha�ð störf sem allra fyrst. 

· Nákvæm vinnubrögð

· Vilji og geta til að vinna í hópi

· Geta til að vinna undir álagi

· Metnaður og frumkvæði í star�

SUMARSTARF

Menntunar- og hæfniskröfur:
•  Íslenskt hjúkrunarleyfi
•  Reynsla af stjórnun
•  Viðbótarnám er kostur
•  Góð þekking og reynsla af Rai-mælitækinu kostur
•  Frumkvæði og metnaður í starfi
•  Jákvæðni og framúrskarandi samskiptahæfileikar

Menntunar- og hæfniskröfur:
•  Íslenskt hjúkrunarleyfi
•  Frumkvæði og metnaður í starfi
•  Sveigjanleiki og sjálfstæð vinnubrögð
•  Góðir samskiptahæfileikar og jákvætt viðmót

HRAFNISTA   REYKJAVÍK   HAFNARFJÖRÐUR  KÓPAVOGUR  GARÐABÆR  REYKJANESBÆR

Hrafnista leitar að metnaðarfullum hjúkrunarfræðingi með áhuga 
á öldrunarhjúkrun og stjórnun. Aðstoðardeildarstjóri er staðgengill 
deildarstjóra í fjarveru hans og aðstoðar hann að jafnaði með ýmis 
verkefni tengd rekstri og stjórnun deildarinnar. Um er að ræða 
100% starf, unnið er aðra hvora helgi. 

Aðstoðardeildarstjóri Hjúkrunarfræðingar

Laus störf hjá Hrafnistu

 

Reykjavík    Hafnarfjörður 
Kópavogur    Reykjanesbær    Garðabær

HRAFNISTA
I 

I I

Umsóknarfrestur er til 17. mars. Sótt er um á www.hrafnista.is. Allar nánari upplýsingar 
eru veittar hjá Fast ráðningum í síma 552 1606, einnig hjá lind@fastradningar.is

Hrafnista leitar að hjúkrunarfræðingum til starfa í 
fjölbreytt og skemmtileg störf.

Þekking, reynsla, frumkvæði og ánægja starfsmanna Hrafnistuheimilanna tryggir gæði þeirrar þjónustu sem veitt er. Störfin 
hjá Hrafnistu eru fjölbreytt og skemmtileg. Gerð er krafa um heiðarleika, dugnað, stundvísi og góða framkomu. Íslensku-
kunnátta er nauðsynleg. Við hlökkum til að vinna með þér!
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Starfsmaður við Sjávarútvegsskóla 
Háskóla Sameinuðu þjóðanna

Hafrannsóknastofnun leitar eftir starfsmanni í 50% starf við 
Sjávarútvegsskóla Háskóla Sameinuðu þjóðanna. Sjávarútvegs
skólinn er eining innan Hafrannsóknastofnunar og að mestu 
fjármagnaður með framlögum Íslands til þróunarsamvinnu. 
Starfsemi skólans tekur mið af heimsmarkmiðum Sameinuðu 
þjóðanna. Verkefni og hlutverk skólans snýr aðallega að eflingu 
stofnana í samstarfslöndum til að þróa sjávarútveg og stuðla að 
sjálfbærri nýtingu lifandi auðlinda sjávar og vatna. Aðal verkefni 
Sjávarútvegsskólans er sex mánaða nám á Íslandi fyrir starfandi 
fagfólk í sjávarútvegi í samstarfslöndum skólans í Afríku, Asíu og 
eyríkjum Karíbahafsins. Námið er á framhaldsstigi með áherslu á 
hagnýtingu þekkingar. Frekari upplýsingar má finna á heimasíðu 
skólans: www.unuftp.is. 

Starfsmaðurinn þarf að geta sinnt margvíslegum verkefnum við 
skólann, meðal annars fylgja eftir umsóknum, skipuleggja og 
undirbúa komur nema og annarra gesta skólans, annast móttöku 
þeirra og vera þeim til aðstoðar meðan á dvöl þeirra stendur hér á 
landi, auk þess að sinna ýmsum tilfallandi verkefnum.  

Menntunar- og hæfniskröfur
Umsækjandi skal hafa lokið háskólamenntun og hafa gott vald á 
ensku. Góð tölvufærni áskilin. 

Umsækjandi verður að vera skipulagður, búa yfir hæfni til að 
vinna sjálfstætt og í teymisvinnu, og vera góður í mannlegum 
samskiptum. Í umsókn skulu vera upplýsingar um menntun (afrit af 
prófskírteinum) og fyrri störf, ásamt nöfnum tveggja umsagnaraði
la sem leita má til varðandi frekari upplýsingar.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytisins og 
viðeigandi stéttarfélags. 

Umsóknarfrestur er til og með 25. mars n.k

Umsóknir með ítarlegum upplýsingum um menntun og starfs
reynslu skulu sendar á póstfangið umsokn@hafogvatn.is eða á 
skrifstofu Hafrannsóknastofnunar, Skúlagötu 4, 101 Reykjavík. 
Starfið hentar jafnt konum sem körlum. Öllum umsóknum verður 
svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.
Nánari upplýsingar veitir Kristín Helgadóttir, mannauðsstjóri 
(kristin.helgadottir@hafogvatn.is) 

Hafrannsóknastofnun, rannsókna og ráðgjafarstofnun hafs og vatna sinnir 
rannsóknum og ráðgjöf um nýtingu og verndun auðlinda hafs og vatna. Mikill 
hluti starfseminnar tengist alþjóðlegu samstarfi við erlendar hafrannsókna
stofnanir og háskóla. Hafrannsóknastofnun hefur um tveggja áratuga skeið 
rekið Sjávarútvegsskóla Háskóla Sameinuðu þjóðanna á Íslandi, í samstarfi við 
Matís, HÍ, HA, Hólaskóla og önnur fyrirtæki og stofnanir á Íslandi og erlendis. 

Ráðgjafi óskast á Stígamót
Stígamót óska eftir ráðgjafa til þess að sinna  

viðtalsþjónustu og hópastarfi með fólki sem beitt hefur 
verið kynferðisofbeldi. 

Hæfni:
• Gerð er krafa um háskólanám sem nýtist í starfi, t.d. í 
 félagsráðgjöf, sálfræði, náms- og starfsráðgjöf,  
 kynjafræði eða skyldum greinum. 
• Hvers kyns þekking eða reynsla af vinnu með kynbundið  
 ofbeldi er kostur
• Reynsla af ráðgjöf er kostur
• Góðir samskipta- og samstarfshæfileikar
 
Um er að ræða fullt starf. Starfsemi Stígamóta er krefjandi, 
gefandi og fjölbreytt grasrótarstarf sem byggir á femínískri 
sýn á samfélagið.

Umsóknir sendist til Steinunnar Gyðu- og Guðjónsdóttur á 
netfangið steinunn@stigamot.is fyrir 20. mars.  
Öllum umsóknum verður svarað. 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ráðningarþjónusta 

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

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

Starfssvið

Hæfniskröfur

Sölumaður

· Litaráðgjöf, sala og almenn vöruráðgjöf
  til viðskiptavina

· Menntun og/eða reynsla af málningar- eða
  myndlistarstörfum kostur en ekki skilyrði

· Rík þjónustulund og söluhæ�leikar 

· Reynsla og þekking sem nýtist í star�nu

Vegna aukinna umsvifa óskar rótgróin málningarvöruverslun á höfuðborgarsvæðinu eftir að ráða
sölumann í verslun og lagerstarfsmann. Vinnutími er frá kl. 08:00/09:00 til kl. 17:00/18:00 virka
daga og frá kl. 10:00 til kl. 14:00 einn laugardag í mánuði.

Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um stör�n.

Starfssvið

Hæfniskröfur

Lagerstarfsmaður

· Almenn lagerstörf

· Vörumóttaka og pantanatiltekt

· Reynsla af sambærilegum störfum kostur

· Heiðarleiki, stundvísi og hæfni í mannlegum
  samskiptum

· Skipulagshæ�leikar og vönduð vinnubrögð

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

Upplýsingar veitir Hallur Vilhjálmsson þjónustustjóri í síma 5200 800 eða hv@ronning.is. 

Umsóknum skal skilað fyrir 17. mars. 

Johan Rönning hf. var stofnað árið 1933. Fyrirtækið er leiðandi á sviði rafbúnaðar og rekur jafnframt verslunar-
og þjónustufyrirtækin Sindra, Sindra Vinnuföt og Efnissölu G.E. Jóhannssonar. Hjá félaginu starfa 95 starfsmenn
í Reykjavík, Kópavogi, Fjarðabyggð, Reykjanesbæ, Hafnarfirði, á Grundartanga, Selfossi og Akureyri. Höfuðstöðvar 
félagsins eru að Klettagörðum 25 í Reykjavík. Johan Rönning hf. er góður og eftirsóttur vinnustaður.

REYKJAVÍK
Klettagörðum 25 
Sími 5 200 800

SELFOSSI
Eyravegi 67
Sími 4 800 600

AKUREYRI
Draupnisgötu 2
Sími 4 600 800

REYÐARFIRÐI
Nesbraut 9
Sími 4 702 020

REYKJANESBÆ
Hafnargötu 52
Sími 4 207 200

HAFNARFIRÐI
Bæjarhrauni 12
Sími 5 200 800

GRUNDARTANGA
Mýrarholtsvegi 2
Sími 5 200 830 

www.ronning.is

Starfsmaður í þjónustudeild
Johan Rönning óskar eftir að ráða hörkuduglegan liðsmann í þjónustudeild fyrirtækisins 

að Klettagörðum 25, Reykjavík. Þjónustudeild sér um alla umsýslu á vörum félagsins 

gagnvart viðskiptavinum og útibúum. Um er að ræða framtíðarstarf þar sem viðkomandi 

hefur möguleika á að vinna sig upp innan fyrirtækisins.

Hæfniskröfur: 
• Öguð og áreiðanleg vinnubrögð

• Rík þjónustulund

• Samskiptahæfni

• Lyftararéttindi kostur

Starfið felst í: 
• Tiltekt og frágangi á pöntunum

• Samskiptum við viðskiptavini

• Öðrum tilfallandi störfum innan þjónustudeildar

Er kraftur í þér?
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Leikskólinn Krummakot í  
Eyjafjarðarsveit vill ráða  
starfsfólk - framtíðarstarf. 

Um er að ræða tvær 100% stöður leikskólakennara/
leiðbeinanda
Leikskólakennari, leikskólaliði eða starfsmaður með aðra 
menntun sem nýtist í starfi og/eða reynslu af vinnu með ungum 
börnum óskast til starf í leikskólann Krummakot.

Leikskólinn er í Hrafnagilshverfi, aðeins tíu kílómetra sunnan 
Akureyrar.

Við mat á umsóknum er horft til eftirfarandi:
• Leyfisbréf sem leikskólakennari, uppeldismenntun eða önnur  
 menntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum með ungum  
 börnum æskileg
• Metnaður og áhugi til að þróa gott skólastarf 
•  Lipurð í samskiptum
• Góð íslenskukunnátta 

Sjá nánar á heimasíðu Eyjafjarðarsveitar www.esveit.is

Frekari upplýsingar veitir Hugrún Sigmundsdóttir leikskólastjóri 
í síma 464-8120, netfang hugruns@krummi.is.

Umsóknarfrestur er til og með 17. mars 2017. Umsóknum skal 
fylgja ferilskrá og upplýsingar um meðmælendur. Umsóknir skal 
senda til leikskólastjóra á netfangið hugruns@krummi.is

Í störfunum felst m.a. móttaka gesta, veitinga- og 
minjagripasala ásamt öðrum tilfallandi störfum. 
Í starfi umsjónarmanns felst til viðbótar öll almenn 
umsjón með daglegum rekstri. Viðkomandi aðilar þurfa 
að hafa gott vald á íslensku og ensku og fleiri tungumál 
er kostur, jákvætt hugarfar, þjónustulund og færni í 
mannlegum samskiptum.

Skrímslasetrið opnar 15. maí 
og er opið til 15. september.

Skrímslasetrið 
auglýsir eftir starfsfólki

Skrímslasetrið á Bíldudal auglýsir eftir 
umsjónarmanni og tveimur almennum 

starfsmönnum í sumar

Áhugasamir hafi samband 
í síma 894 8503 eða sendi 
póst á netfangið skrimsli@skrimsli.is

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

Sótt er um störfin á heimasíðu Seðlabanka Íslands, www.sedlabanki.is en umsóknarfrestur er til og með 20. mars 
2017. Við ráðningar í störf hjá Seðlabanka Íslands er tekið mið af jafnréttisstefnu og jafnréttisáætlun bankans. 
Umsóknir gilda í sex mánuði og öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Nánari upplýsingar um störfin veita Arnar Freyr Guðmundsson, forstöðumaður upplýsingatækniþjónustu, netfang 
afg@cb.is, sími 569-9600 eða Íris Guðrún Ragnarsdóttir, starfsmannastjóri, netfang iris.g.ragnarsdottir@sedla-
banki.is

Seðlabanki Íslands auglýsir eftir starfsmönnum í upplýsingatækniþjónustu. Um er að ræða 100% starfshlutfall 
með starfsstöð í Reykjavík.

Störf í upplýsingatækniþjónustu

Helstu verkefni: 
• Uppbygging á viðskiptagreindarumhverfi bankans.
•  Framsetning upplýsinga með þar til gerðum BI 

tólum.
•  Þarfagreining, skjölun og gerð leiðbeininga fyrir  

notendur umhverfisins.

Menntunar- og hæfniskröfur:
•  Háskólapróf í tölvunarfræðum, hugbúnaðarverk-

fræði eða sambærileg menntun sem nýtist í starfi
•  Þekking á viðskiptagreind og uppbyggingu vöruhúsa
•  Þekking á upplýsingasöfnun, gagnaskilum og 

gæðum gagna
•  Þekking á SQL Server og tengdum tólum
•  Hæfni til að starfa sjálfstætt og í hópi 
•  Þekking á verkefnastjórnun er kostur
•  Færni í mannlegum samskiptum

Helstu verkefni: 
• Uppbygging og umsjón með SQL Server umhverfi 

bankans.
•  Gagnagrunnshönnun og tæknileg úrlausnarefni.
•  Aðgangsstýringar og öryggismál.

Menntunar- og hæfniskröfur:
•  Háskólapróf í tölvunarfræðum, hugbúnaðarverk-

fræði eða sambærileg menntun sem nýtist í starfi
•  Þekking og reynsla á SQL Server og tengdum tólum
•  Þekking á viðskiptagreind og uppbyggingu vöruhúsa 

er kostur
•  Hæfni til að starfa sjálfstætt og í hópi 
•  Færni í mannlegum samskiptum

Upplýsingatækniþjónusta er eining innan rekstrar- og starfsmannasviðs bankans og annast þróun, rekstur og við-
hald á tölvukerfi og hugbúnaði bankans.

Seðlabankinn leitar eftir starfskröftum með þjónustulund, metnað, frumkvæði, sjálfstæði, ögun í vinnubrögðum 
og áhuga á að takast á við krefjandi verkefni. Bankinn býður upp á gott starfsumhverfi og góða möguleika á 
endurmenntun/símenntun.

Sérfræðingur í viðskiptagreind (BI) Gagnagrunnsstjóri

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



Starfskraftur með þekkingu á 
málefnum fatlaðs fólks óskast 

á Stígamót
Stígamót óska eftir starfskrafti til að sinna  
þróunarverkefni um málefni fatlaðs fólks.

Helstu verkefni:
• Þróa áfram þjónustu Stígamóta við fatlað fólk og auka  
 sýnileika hennar
• Efla tengsl við hagsmunasamtök fatlaðs fólks og  
 faghópa sem vinna með fötluðu fólki
• Fræðsla um kynferðisofbeldi og þjónustu Stígamóta
• Viðtalsráðgjöf fyrir fólk sem beitt hefur verið  
 kynferðisofbeldi

Hæfni:
• Háskólanám sem nýtist í starfi, t.d. í þroskaþjálfafræði,  
 fötlunarfræði, félagsráðgjöf, sálfræði, kynjafræði eða  
 öðrum skyldum greinum
• Þekking og reynsla af vinnu með kynbundið ofbeldi  
 er kostur
• Reynsla af kynningar- og fræðslustarfi er kostur
• Reynsla af ráðgjöf er kostur
• Frumkvæði, sjálfsstæð vinnubrögð og góðir samstarfs-  
 og samskiptahæfileikar

Gert er ráð fyrir að verkefnið sé til 9 mánaða með mögu-
leika á framtíðarstarfi ef vel tekst til. Hlutastarf kemur 
einnig til greina. Starfsemi Stígamóta er krefjandi, gefandi 
og fjölbreytt grasrótarstarf sem byggir á femínískri sýn á 
samfélagið. Fólk með fötlun er hvatt til þess að sækja um 
starfið.  

Umsóknir sendist til Steinunnar Gyðu- og Guðjónsdóttur  
á netfangið steinunn@stigamot.is fyrir 20. mars.  
Öllum umsóknum verður svarað.

Vegna aukinna umsvifa leitum við að  

BÍLSTJÓRA Í FULLT STARF 
TIL AÐ SINNA AKSTRI Í AKSTURSÞJÓNUSTU 
         FATLAÐS FÓLKS OG ALDRAÐRA  

Hæfniskröfur:  
- D/D1 réttindi (rútupróf) 
- Íslenskukunnátta 
- Rík þjónustulund 
- Góð mannleg samskipti 
- Hreint sakavottorð 
 

Nánari upplýsingar og 
móttöku umsókna veita: 
Ágúst gusti@hopbilar.is 
s. 599-6073 
Hildur hildur@hopbilar.is 
s. 599-6070 
        www.hopbilar.is  
 

Motus óskar eftir að ráða ráðgjafa 
í sölu á þjónustulausnum.

Í starfinu felst ráðgefandi sala á þjónustulausnum Motus, 

samskipti við viðskiptavini, greining og ráðgjöf, auk 

tilboða- og samningagerðar.

Viðkomandi þarf að búa yfir söluhæfileikum, frumkvæði, 

jákvæðni og drifkrafti. Í starfinu reynir á sjálfstæð 

vinnubrögð og virka þátttöku í teymisvinnu. 

Viðskiptafræðimenntun og/eða reynsla af sölustörfum er 

kostur en ekki skilyrði. Um er að ræða 100% framtíðarstarf 

hjá traustu fyrirtæki í nýju og glæsilegu vinnuumhverfi við 

Borgartún.

Nánari upplýsingar veitir Sigurbjörg D. Hjaltadóttir starfsmannastjóri 
Motus í síma 440 7122. Vinsamlegast sækið um á heimasíðu okkar 
www.motus.is. Ráðið verður í starfið sem fyrst.

Motus ehf. er leiðandi fyrirtæki 

á sviði kröfustjórnunar (Credit 

Management Services). 

Hjá Motus starfa rúmlega 150 

starfsmenn á 12 starfsstöðvum 

um land allt. Meðal viðskipta-

vina Motus eru fjölmörg af 

stærstu fyrirtækjum og 

stofnunum landsins.

Motus er samstarfsaðili Intrum 

Justitia, sem er markaðsleiðandi 

fyrirtæki í Evrópu á sviði 

kröfustjórnunar.

Umsóknarfrestur er til 
og með 12. mars 2017. 

      Ert þú 
ekki gera ekki neitt 
             týpa?

Helstu verkefni og ábyrgð
•	 Þjónusta við viðskiptavini

•	 Sala, birgðahald og umhirða búðar

•	 Framstilling á vöru og vörumeðhöndlun

•	 Eftirfylgni þjónustu- og gæðastefnu fyrirtækisins

•	 Verkstjórn í fjarveru verslunarstjóra

Vínbúðin Akureyri óskar eftir 
aðstoðarverslunarstjóra
Við leitum að jákvæðum og þjónustuliprum einstaklingi sem er tilbúinn 
að veita framúrskarandi og ábyrga þjónustu.

Hæfnikröfur
•	 Reynsla af verslunarstörfum

•	 Reynsla af verkstjórn

•	 Góð framkoma, jákvæðni og rík þjónustulund

•	 Frumkvæði og metnaður í starfi

•	 Hæfni í mannlegum samskiptum

•	 Almenn tölvukunnátta er nauðsynleg og  
 þekking á Navision kostur

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

Nánari upplýsingar veita: Elsa Ágústa Eysteinsdóttir, akureyri@vinbudin.is, 462 1655  
og Emma Á. Árnadóttir, starf@vinbudin.is, 560 7700

Umsóknarfrestur er til og með 20. mars nk. Umsóknir óskast fylltar út á vinbudin.is

Starfshlutfall er 100% og viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.			
Umsækjendur þurfa að hafa náð 20 ára aldri og sakavottorðs er krafist.

ÁTVR rekur 50 Vínbúðir um allt land. 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.



Umsóknir berist fyrir 17. mars n.k. 
og sendast til  atvinna@husa.is 

Leitum að sterkum leiðtoga í 
krefjandi stjórnunarstarf
Ábyrgðarsvið
• Rekstur og stjórnun verslunar
• Að framfylgja stefnu fyrirtækisins
• Ráðgjöf, þjónusta  og sala til viðskiptavina
• Tilboðsgerð

Hæfniskröfur
• Þjónustulund, áhugi og metnaður
• Reynsla af rekstri og stjórnun 
• Reynsla af verslun og þjónustu æskileg
• Frumkvæði í starfi og skipulögð vinnubrögð
• Menntun sem nýtist í starfi

Í boði er
• Krefjandi stjórnunarstarf hjá góðu fyrirtæki 
• Gott og öruggt starfsumhverfi
• Góður starfsandi 
• Rekstrarstjóri tilheyrir hópi 
 lykilstjórnenda fyrirtækisins

REKSTRARSTJÓRI HÚSASMIÐJUNNAR
Í REYKJANESBÆ

Metnaður
Þjónustulund
Sérþekking

Húsasmiðjan leggur metnað sinn í 
að veita fyrsta flokks þjónustu og 
hafa gott aðgengi að vörum sínum 
og starfsfólki.  Það sem einkennir 
starfsmenn Húsasmiðjunnar eru 
eftirfarandi gildi:

Byggjum á betra verði

 Verkefnastjóri við Sjávarútvegsskóla 
Háskóla Sameinuðu þjóðanna

Hafrannsóknastofnun leitar eftir verkefnastjóra í 100% starf við 
Sjávarútvegsskóla Háskóla Sameinuðu þjóðanna. Sjávarútvegs
skólinn er eining innan Hafrannsóknastofnunar og að mestu 
fjármagnaður með framlögum Íslands til þróunarsamvinnu. 
Starfsemi skólans tekur mið af heimsmarkmiðum Sameinuðu 
þjóðanna. Verkefni og hlutverk skólans snýr aðallega að eflingu 
stofnana í samstarfslöndum til að þróa sjávarútveg og stuðla að 
sjálfbærri nýtingu lifandi auðlinda sjávar og vatna. Aðal verkefni 
Sjávarútvegsskólans er sex mánaða nám á Íslandi fyrir starfandi 
fagfólk í sjávarútvegi í samstarfslöndum skólans í Afríku, Asíu og 
eyríkjum Karíbahafsins. Námið er á framhaldsstigi með áherslu á 
hagnýtingu þekkingar. Frekari upplýsingar má finna á heimasíðu 
skólans: www.unuftp.is. 

Hæfnis- og menntunarkröfur
Umsækjandi þarf að búa yfir hæfni til að vinna sjálfstætt og í 
teymisvinnu og geta sinnt fjölþættum verkefnum.  Jafnframt þarf 
viðkomandi að vera góður í mannlegum samskiptum og hafa 
mjög gott vald á ensku. Starfið krefst færni í upplýsingatækni og 
miðlun. Umsækjandi skal hafa lokið framhaldsnámi og hafa áhuga 
á að kynna sér sjávarútveg og þróunarsamvinnu. 

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytisins og 
viðeigandi stéttarfélags. Í umsókn skulu vera upplýsingar um 
menntun (afrit af prófskírteinum) og viðeigandi reynslu, ásamt 
nöfnum tveggja umsagnaraðila sem leita má til varðandi frekari 
upplýsingar.
Umsóknarfrestur er til og með 25. mars n.k. og æskilegt er að 
umsækjandi geti hafið störf sem fyrst. 

Umsóknir með ítarlegum upplýsingum um menntun og starfs
reynslu skulu sendar á póstfangið umsokn@hafogvatn.is eða á 
skrifstofu Hafrannsóknastofnunar, Skúlagötu 4, Starfið hentar 
jafnt konum sem körlum. Öllum umsóknum verður svarað þegar 
ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

Nánari upplýsingar veitir Kristín Helgadóttir, mannauðsstjóri 
(kristin.helgadottir@hafogvatn.is) 

Hafrannsóknastofnun, rannsókna og ráðgjafarstofnun hafs og vatna 
sinnir rannsóknum og ráðgjöf um nýtingu og verndun auðlinda hafs og 
vatna. Mikill hluti starfseminnar tengist alþjóð legu samstarfi við erlendar 
hafrannsóknastofnanir og háskóla. Hafrannsóknastofnun hefur um  
tveggja áratuga skeið rekið Sjávar útvegsskóla Háskóla Sameinuðu 
þjóðanna á Íslandi, í samstarfi við Matís, HÍ, HA, Hólaskóla og önnur 
fyrirtæki og stofnanir á Íslandi og erlendis. 

Project Manager at the United Nations 
University Fisheries  

Training Programme (UNU-FTP)
The Marine and Freshwater Research Institute (MFRI) seeks a 
project manager at the UNUFTP, which is a unit within the MFRI 
and is financed primarily by Icelandic development cooperation.  
The work of the UNUFTP is guided by the Sustainable Develop
ment Goals of the UN and focuses on building capacity in insti
tutions tasked with the development of fisheries and sustainable 
use of marine living resources. The core activity of the UNUFTP 
is a sixmonth postgraduate training in Iceland for fisheries pro
fessionals in partner countries in Africa, Asia, and the Caribbean. 
The training emphasises applied policy relevant research in 
fisheries. Further information can be found on the website of the 
programme: www.unuftp.is. 

Qualifications
Applicants must be able to work in teams and independently.   
The project manager is responsible for complex tasks.  
An excellent command of spoken and written English is required.  
The project manager must have good communication skills 
and proficiency in webbased media. Applicants should have 
completed graduate studies and have an interest in fisheries and 
development cooperation. 

Salaries are according to wage agreements between the Ministry 
of Finance and the appropriate union. Information on education 
(copies of certificates) and relevant experience, and the names of 
two people able to give professional reference should be included 
in the application. 

The deadline for applications is 25th of March 2017 and the  
applicant should be able to start work as soon as possible. 
Applications should be sent to  umsokn@hafogvatn.is or delivered 
to the reception of the Marine and Freshwater Research Institute, 
Skúlagata 4, 101 Reykjavik. The job is equally suited for men and 
women. All applicants will be informed when the position has 
been filled. 
For further information contact Kristin Helgadottir, human  
resources manager (kristin.helgadottir@hafogvatn.is) 

The Marine and Freshwater Research Insitute conducts research and 
monitoring of marine and freshwater ecosystems and provides advice on 
the sustainable utilsation and conservation of living aquatic resources. 
For the past two decades, the MFRI has administered the UNUFTP in 
cooperation with Matís Food Research Insitute, The University of Iceland, 
the Univeristy of Akureyri, Holar University College and other institutions 
and companies in Iceland and abroad.

TÖLFRÆÐINGUR ÓSKAST TIL STARFA VIÐ RANNSÓKN Á HEIMSVÍSU

Auglýst er eftir tölfræðingi til starfa við vísindarannsóknina Blóðskimun til bjargar – Þjóðarátak gegn mergæxlum. 
Markmið hennar er að rannsaka árangur skimunar fyrir góðkynja einstofna mótefnahækkun (MGUS) sem er forstig 
mergæxlis. Verkefnið er unnið í samstarfi við Háskóla Íslands, Landspítala, Krabbameinsfélag Íslands, Binding Site
í Bretlandi og Memorial Sloan Kettering krabbameinsmiðstöðina í New York. 

Helstu verkefni:

• Tölfræðileg úrvinnsla tengd rannsókninni 
• Tölfræðivinna við fjölda doktorsverkefna sem tengjast  
 blóðskimunarverkefninu beint sem og ótengd verkefni. 
• Lifunargreiningar, áhættugreiningar sem og önnur  
 tilfallandi tölfræðileg úrvinnsla gagna.

Helstu verkefni:

• Tölfræðileg úrvinnsla tengd rannsókninni 
• Tölfræðivinna við fjölda doktorsverkefna sem tengjast  
 blóðskimunarverkefninu beint sem og ótengd verkefni. 
• Lifunargreiningar, áhættugreiningar sem og önnur  
 tilfallandi tölfræðileg úrvinnsla gagna.

Hægt er að sækja um og fá allar nánari upplýsingar
á heimasíðu HÍ: http://www.hi.is/laus_storf

Umsóknarfrestur er til og með 20. mars 2017

Helstu menntunar- og hæfniskröfur:

• BS próf í tölfræði, stærðfræði
 eða sambærilegur raungreinagrunnur
• Reynsla af úrvinnslu stærri rannsóknarverkefna  
 á sviðum heilbrigðisvísinda er kostur
• Reynsla af því að vinna í teymi er æskileg

  

Helstu menntunar- og hæfniskröfur:

• BS próf í tölfræði, stærðfræði
 eða sambærilegur raungreinagrunnur
• Reynsla af úrvinnslu stærri rannsóknarverkefna  
 á sviðum heilbrigðisvísinda er kostur
• Reynsla af því að vinna í teymi er æskileg

  



RARIK ohf   •   Dvergshöfða 2   •  110 Reykjavík   •   Sími 528 9000   •   www.rarik.is

Fréttablaðið, Morgunblaðið 4.-5.03.2017 - 167 x 220 mm:

Verkstjóri RARIK á Austurlandi

Starfssvið

 ● Skipulagning vinnuflokks og  

utanumhald um verk

 ● Vinna við dreifikerfið

 ● Ábyrgð á tækjum og búnaði

 ● Samskipti við verktaka og viðskiptavini

 ● Vinna samkvæmt öryggisreglum 

Við hvetjum bæði konur og karla til að sækja um, nánari upplýsingar veitir Bergur Már Hallgrímsson, 
deildarstjóri framkvæmdasviðs á Austurlandi eða starfsmannastjóri RARIK í síma 528 9000. Umsóknarfrestur 
er til 15. mars n.k. og skal skila umsóknum með ferilskrá á netfangið atvinnuumsokn@rarik.is.

RARIK ohf. er rekið sem opinbert hlutafélag í eigu ríkisins. Hlutverk RARIK er að dreifa raforku auk þess að afla, dreifa og annast 
sölu á heitu vatni. Starfsmenn RARIK eru um 200, aðalskrifstofa er í Reykjavík og um 20 starfsstöðvar eru dreifðar vítt og breitt 
um landið.

RARIK ohf. auglýsir eftir verkstjóra rafiðnaðarmanna fyrirtækisins á Austurlandi. Hér er um fjölbreytt starf að 
ræða við stjórnun á öflugum vinnuflokki sem vinnur við viðhald, viðgerðir og nýframkvæmdir á dreifikerfi 
RARIK á Austurlandi. Verkstjóri er með aðsetur í starfstöð RARIK á Egilsstöðum.

Hæfniskröfur

 ● Góðir skipulags- og stjórnunarhæfileikar

 ● Sveinspróf í rafvirkjun

 ● Góð hæfni í mannlegum samskiptum

 ● Öryggisvitund

 ● Drifkraftur og sjálfstæð vinnubrögð

 ● Bílpróf

BIRTINGARÁÐGJAFI 
Á BETRI STOFU

Við leitum að þér

Þú þarft:
    • að hafa gaman að tölum
    • að hafa góða þekkingu á Excel og tölvum almennt
    • að njóta þess að vinna hratt og að mörgu í einu

Við leitum að öflugum og skemmtilegum starfsfélaga til að vinna 
framúrskarandi birtingarráðgjöf.
Þekking á markaðsfræðum og reynsla af fjölmiðlum kostur. 

Staðan er laus fljótlega.

Umsóknir sendist á atvinna@bestun.is
fyrir 12. mars nk.

www.bestun.is 

562 2700    

101 reykjavík      

bankastræti 9      

1. Kokkur í Ferðaþjónustu sumarið 2017
 
Ferðaþjónustan Fjalladýrð á Möðrudal á Fjöllum óskar 
eftir kokk í vel búið eldhús veitingastaðarins Fjallakaffi frá 
15.maí – 1.okt. 

2. Matráður tímabundið ( 15.mars – 15.maí) 

Óskum sem fyrst eftir heiðarlegum, snyrtilegum, skipu
lögðum og þjónustulunduðum einstaklingi við elda
mennsku fyrir nokkra öðlinga við smíðavinnu í þrjá mánuði 
– möguleiki á sumarstarfi eða út árið. Einnig þarf við
komandi að geta sinnt léttum afgreiðslustörfum og þrifum 
í ferðaþjónustu staðarins. Enskukunnátta æskileg. 

3. Leiðsögumaður í Öskju- og  
Kverkfjallaferðir sumarið 2017 

Óskum eftir reyndum, staðkunnum einstaklingi með góða 
almenna þekkingu og hæfni í mannlegum samskiptum.  
Rík þjónustulund, glaðlyndi og góð enskukunnátta skilyrði.

Nánari upplýsingar og umsóknir sendist á:  
fjalladyrd@fjalladyrd.is

Tímaritin Land og saga og Icelandic Times leitar að öflugu 
sölufólki sem hefur brennandi áhuga á ferðamanna- 
iðnaðinum og reynslu og þekkingu á sölumennsku!

Góð laun í boði fyrir rétta manneskju. 

Sendu umsókn ásamt ferilskrá á netfangið  
info@icelandictimes.com

IcelandIc TImes
Laus staða í sölu-og markaðsdeild Icelandic Times og Lands & Sögu.

Hæfniskröfur 
• Góðir sölu- og  
   samskiptahæfileikar
• Almenn tölvukunnátta
• Frumkvæði og metnaður  
  til að ná árangri

IcelandIc TImes

Land og Saga media er útgáfufyrirtæki í örum vexti, hérlendis sem og á 
Norðurlöndum. Fyrirtækið gefur út vönduð tímarit sem miða að því að 
upplýsa væntanlega - og hingað komna ferðamenn, um allt sem viðkemur 
ferðamennsku, menningu og viðskiptum á Íslandi. 
Ritin Icelandic Times og Land og Saga eru ein útbreiddustu ferða- 
tímarit landsins og eru gefin út á fimm tungumálum; ensku, íslensku, 
frönsku, þýsku og kínversku. Land og Saga media býður einnig upp 
á margvíslega þjónustu s.s. myndbandagerð, vefumfjallanir ofl. 
 
Hlutverk sölumanns er að sinna helstu viðskiptavinum fyrirtækisins 
með tilliti til þarfa og lausna í kynningarmálum þess. Sölumaður ber 
ábyrgð á samskiptum við núverandi viðskiptavini ásamt þróun nýrra 
viðskiptasambanda.

Við viljum ráða einstakling með brennandi áhuga á því nýjasta í 
ferðamannaiðnaðinum og góða samskiptahæfileika. Viðkomandi þarf að 
vera söludrifinn, hugmyndaríkur og óhræddur við að afla nýrra viðskipta.

Laun eru árangurstengd og geta því verið mjög góð fyrir réttan aðila.

Áhugasamir sendið umsókn með ferilskrá á info@icelandictimes.com
merkta: „Atvinnuumsókn október 2016”.
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Helstu verkefni eru sala á þjónustu fyrirtækisins,  
öflun  og viðhald viðskiptasambanda.

• Sjálfstæð vinnubrögð  
   og skipulagshæfileikar 
• Reiprennandi í einu  
   Norðurlandatungumáli er kostur
• Reynsla af sölumennsku er skilyrði

Leiðsögumenn
Við leitum að leiðsögumönnum til að hafa umsjón með 
og skipuleggja ferðir fyrirtækisins. Eftirfarandi atriði og 
bakgrunnur er kostur í starfi leiðsögumanns:

∙ Leiðsögumannapróf er kostur en ekki nauðsyn.
∙ Reynsla úr störfum innan ferðaþjónustu.
∙ Reynsla úr starfi björgunarsveita. 
∙ Þekking og þjálfun í skyndihjálp (wilderness first response 

mikill kostur).
∙ Aukin ökuréttindi eru kostur. 
∙ Jarðfræðiáhugi og áhugi á útivist.
∙ Reynsla úr fjalla- og gönguferðum.
∙ Þokkaleg, líkamleg hreysti.
∙ Enskukunnátta nauðsynleg en önnur tungumálkunnátta kostur.
∙ Góð mannleg samskipti, þjónustulund og jákvæðni.

Afgreiðsla
Við leitum að einstaklingi í móttöku ferðamanna, miðasölu, 
bókanir og önnur tilfallandi verkefni. Eftirfarandi atriði eru 
nauðsynleg:

∙ Enskukunnátta nauðsynleg en önnur tungumálkunnátta kostur.
∙ Góð mannleg samskipti, þjónustulund og jákvæðni.
∙ Færni í að bregðast við óvæntum aðstæðum.

Vinsamlega sendið umsóknir og ferilskrá til  
info@thelavatunnel.is merkt „umsókn“ 
fyrir 15. mars 2017.

Spennandi störf 
í ferðaþjónustu
Raufarhóll ehf. er fyrirtæki sem er að byggja upp aðstöðu við 
Raufarhólshelli í Þrengslum þar sem boðið verður upp á skipulagðar 
hellaferðir frá og með júní mánuði.  Við leitum að glaðværum og 
áhugasömum einstaklingum til að starfa með okkur á nýjum og 
spennandi vettvangi í ferðaþjónustu á Íslandi.

Gert er ráð fyrir að viðkomandi starfsmenn hefji störf um 
miðjan maí eða eftir samkomulagi. Um framtíðarstörf er 
að ræða en einnig verður ráðið í sumarstörf. 

Frekari upplýsingar um starfsemina má finna á  
www.thelavatunnel.is eða í síma 760 1000.

www.thelavatunnel.is
Sími:  519 1616 / 760 1000
Info@thelavatunnel.is



VANTAR ÞIG
NÝTT HLUTVERK?

Starf hjá skemmtilegu og líflegu fyrirtæki

Helstu verkefni: 
• Teymisvinna og umsjón með einstökum verkefnum
• Samskipti við auglýsingastofu
• Samskipti við hagsmunaaðila innan 365
• Notkun samfélagsmiðla í markaðsstarfi

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

Félagið á auk þessa Midi.is sem annast miðasölu á mannfagnaði og viðburði, 
svo sem á leiksýningar, tónleika, kvikmyndasýningar, íþróttaleiki og fleira. 
Hjá 365 starfa rúmlega 400 manns.

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun eða reynsla sem nýtist í starfi
• Reynsla af markaðsstarfi
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Færni í mannlegum samskiptum
• Góð færni í ræðu og riti á íslensku

VERKEFNASTJÓRI Í MARKAÐSDEILD

Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á: 
www.365.is undir „laus störf“.
 
Umsóknarfrestur er til og með 12. mars.

Stefnt er að því að umsækjandi hefji 
störf hið fyrsta.

Markaðsdeild 365 leitar að öflugum og metnaðarfullum verkefnastjóra.
Viðkomandi þarf að geta unnið vel í hópi sem og tekið sjálfstæða ábyrgð á eigin verkefnum.



 
Karlar jafnt sem konur er 
hvött til að sækja um starfið.

kopavogur.is

Kópavogsbær

Aðstoðarskólastjóri í Kópavogsskóla

Kópavogsskóli er heildstæður grunnskóli með um 340 nemendur og 60 starfsmenn.  Í skólanum er sérdeild 
fyrir nemendur á mið- og unglingastigi og dægradvöl fyrir nemendur í 1. – 4. bekk. Unnið er samkvæmt  
uppeldisstefnunni Uppeldi til ábyrgðar og skólinn er heilsueflandi grunnskóli. Lögð er áhersla á skapandi og 
framsækið skólastarf og ýmis þróunarverkefni eru í gangi. Í Kópavogsskóla er allir nemendur í 5. – 10. bekk 
með spjaldtölvur og mikil áhersla er lögð á einstaklingsmiðun náms og fjölbreytta kennsluhætti. Einkennisorð 
skólans er vinátta, virðing, vellíðan. Góður starfsandi er í skólanum og vinnuaðstæður góðar.   

Ráðningarhlutfall og tími

Starfshlutfall er 100% og ráðning frá 1. ágúst 2017. Um framtíðarstarf er að ræða.

Menntunar- og hæfniskröfur 
•	 Kennsluréttindi og kennslureynsla á grunnskólastigi er skilyrði.
•	 Viðkomandi verður að vera með framhaldsmenntun (MA, MEd, MBA eða diplóma að lágmarki) á sviði  
 uppeldis- og menntunarfræða, stjórnunar eða sambærilegrar menntunar sem fellur að skólastarfinu.
•	 Reynsla af stjórnun og/eða faglegri forystu á sviði kennslu og þróunar í grunnskólastarfi er skilyrði.
•	 Umsækjendur þurfa að hafa metnað og búa yfir hæfni til að skipuleggja krefjandi og framsækið skólastarf  
 í samvinnu við alla aðila skólasamfélagsins.
•	 Mjög góð þekking á kennslu- og uppeldisfræðum.
•	 Metnaður í starfi og áhugi á skólaþróun.
•	 Mikilvægt er að viðkomandi hafi  forystu- og skipulagshæfileika og góða samskiptahæfni.

Frekari upplýsingar

Umsókn skal fylgja yfirlit yfir nám og störf, leyfisbréf grunnskólakennara, greinargerð um sýn umsækjanda á 
skólastarf og önnur gögn sem umsækjandi telur að styðji umsókn sína. Laun eru samkvæmt kjarasamningi 
Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ. Bent er á að samkvæmt lögum verða umsækjendur að skila 
sakavottorði. Viðamiklar upplýsingar um Kópavogsskóla og skólastarfið er að finna á  www.kopavogsskoli.is. 
Einungis er hægt að sækja um starfið á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

Umsóknarfrestur er til og með 31. mars 2017.

Nánari upplýsingar gefur Guðmundur Ásmundsson skólastjóri í síma 441 3400 eða gsm. 899 0137. Einnig 
má senda fyrirspurnir á netfangið goa@kopavogur.is.

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

Vilt þú vinna á
Þingvöllum ?

Landvarsla - Þingvellir
Þjóðgarðurinn á Þingvöllum auglýsir eftir landvörðum.

Starfstímabil og fyrirkomulag
Um er að ræða sumarstarf frá maí til ágúst. Um vaktavinnu er að 
ræða og er starfsmönnum ekið til og frá vinnu. Landverðir geta 
þurft að gista á Þingvöllum. 

Helstu verkefni
Starf við landvörslu felst m.a. í eftirliti með náttúru og umh-
verfi Þingvalla, umgengni, veiði, tjaldsvæðum og þjónustu við 
ferðamenn ásamt því að sinna umferðarstjórnun. Landverðir sjá 
um fræðslu, upplýsingagjöf og móttöku gesta, sinna léttu viðhaldi 
á innviðum ásamt upplýsingagjöf í þjónustumiðstöð og á Haki. 
Landverðir hafa einnig eftirlit með því að lög þjóðgarðsins séu virt.

Hæfniskröfur og starfskjör
•	 Reynsla af landvörslu eða landvarðarréttindi er kostur  

en ekki skilyrði
•	 Grunnþekking í skyndihjálp er kostur en ekki skilyrði
•	 Kunnátta í íslensku og ensku er skilyrði. Frekari  

tungumálakunnátta er kostur
•	 Ökuréttindi og hæfni til að aka jeppum, bæði sjálf-  

og beinskiptum er skilyrði
•	 Umsækjendur skulu hafa hreint sakarvottorð 
•	 Reynsla af útivist og náttúrutúlkun er kostur
•	 Umsækjandi þarf að búa yfir frumkvæði, vera jákvæður 

og með ríka þjónustulund
•	 Umsækjendur þurfa að hafa náð 20 ára aldri
•	 Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytis 

og Starfsgreinasambands Íslands.

Afreiðslustarf – Þingvellir
Þjóðgarðurinn á Þingvöllum óskar eftir afgreiðslufólki.

Starfstímabil og vaktafyrirkomulag
Um er að ræða sumarstarf frá maí til ágúst. Um vaktavinnu  
er að ræða og er starfsmönnum ekið til og frá vinnu.

Helstu verkefni
Starfið felur í sér afgreiðslu, upplýsingagjöf, bílastæðavörslu 
og aðra þjónustu í gestastofu þjóðgarðsins á Hakinu og/eða í 
þjónustumiðstöð.
Hæfniskröfur og starfskjör
•	 Viðkomandi verður að vera jákvæður, snyrtilegur, ábyrgur 

og með ríka þjónustulund og tala a.m.k. íslensku og ensku.
•	 Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytis 

og Starfsgreinasambands Íslands.

Umsóknarfrestur er til 18.3.2017
Ferilskrá skal fylgja umsókn og skulu umsóknir sendar á gudjona@thingvellir.is

Bæði konur og karlar eru hvött til að sækja um starfið.
Allar nánari upplýsingar um störfin veitir Guðjóna Sigurðardóttir rekstrarstjóri, á netfangið gudjona@thingvellir.is

kopavogur.is

Kópavogsbær

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Leikskólakennari í leikskólann Baug

Leikskólakennari í leikskólann Kópastein

Grunnskólar

· Skólaliði í Álfhólsskóla

· Stuðningsfulltrúi í Álfhólsskóla

Velferðasvið

· Ritari í afgreiðslu

· Stuðningsaðili í liðveislu, tilsjón og   
 persónulega ráðgjöf

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

Fjármálasvið
»    Innheimtufulltrúi - sumarstarf

Fjölskylduþjónusta
»    Félagsráðgjafi í barnavernd - afleysing
»    Félagsráðgjafi í ráðgjafateymi - afleysing

Grunnskólar
»    Deildarstjóri á yngsta stigi - Hraunvallaskóli
»    Deildarstjóri tómstundamiðstöðvar - Áslandsskóli
»    Deildarstjóri tómstundamiðstöðvar - Víðistaðaskóli
»    Frístundaleiðbeinandi - Víðistaðaskóli
 
Leikskólar
»    Deildarstjóri - Hvammur
»    Leikskólakennari - Hvammur
»    Leikskólakennari - Tjarnarás
 
Málefni fatlaðs fólks
»    Þroskaþjálfi - Blikaás
»    Þroskaþjálfi - heimili fatlaðs fólks í Berjahlíð
»    Þroskaþjálfi - heimili fatlaðs fólks í Setbergi
»    Sumarstarf á skammtímavistun fyrir fatlað fólk

Framtíðarstörf, sumarstörf og tímabundin störf á        
heimilum fatlaðs fólks:
»    Setbergi
»    Blikaási
»    Erluási
»    Steinahlíð
»    Smárahvammi
»    Berjahlíð

Sumarstörf fyrir 17 ára og eldri

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

Nánar á hafnar�ordur.is

585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

hafnarfjordur.is

FYRIR RÉTTA EINSTAKLINGA
LAUS STÖRF

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is



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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef
Verkefnastjóri mannvirkja Framkvæmdasýsla ríkisins Reykjavík 201703/471
Verkefnastjóri útgáfu og uppl. Framkvæmdasýsla ríkisins Reykjavík 201703/470
Sérfræðingur Hafrannsóknastofnun Ólafsvík 201703/469
Sérfræðingur Hafrannsóknastofnun Ólafsvík 201703/468
Verkefnisstjóri, Sjávarútvegsskóli Hafrannsóknastofnun Reykjavík 201703/467
Starfsmaður, Sjávarútvegsskóli Hafrannsóknastofnun Reykjavík 201703/466
Markaðs- og rekstrarstjóri Háskóli Íslands, Vigdísarstofnun Reykjavík 201703/465
Doktorsnemi í jarðeðlisfræði Háskóli Íslands, Jarðvísindastofnun Reykjavík 201703/464
Sérfræðingur í stærðfræði Háskóli Íslands, Raunvísindastofnun Reykjavík 201703/463
Lögregluvarðstjóri Lögreglustjórinn á Vestfjörðum Ísafjörður 201703/462
Sérfræðingur í viðskiptagreind Seðlabanki Íslands Reykjavík 201703/461
Gagnagrunnsstjóri Seðlabanki Íslands Reykjavík 201703/460
Starfsm. í starfsm.heilsuvernd Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201703/459
Unglæknar/læknanem., sumarafl. Heilbrigðisstofnun Suðurlands Suðurland 201703/458
Sjúkraliði/sjúkral.nemi, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Suðurlands Vestm.eyjar 201703/457
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Suðurlands Vestm.eyjar 201703/456
Hjúkrunarfr./hjúkr.nemi, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Suðurlands Vestm.eyjar 201703/455
Lögreglumaður Lögreglustjórinn á Norðurlandi eystra Akureyri 201703/454
Skrifstofustjóri Heilsugæslan Efra Breiðholti Reykjavík 201703/453
Móttökuritari, sumarafleysing Heilsugæslan Mjódd Reykjavík 201703/452
Sérfr. í hagnýttri stærðfræði Háskóli Íslands, Raunvísindastofnun Reykjavík 201703/451
Viðburða- og kynningarstjóri Háskóli Íslands, Vigdísarstofnun Reykjavík 201703/450
Doktorsnemi  í jarðeðlisfræði Háskóli Íslands Reykjavík 201703/449
Nýdoktorar í stjarneðlisfræði Háskóli Íslands, Raunvísindastofnun Reykjavík 201703/448
Hjúkrunardeildarstjóri Landspítali, lýta- og æðaskurðdeild Reykjavík 201703/447
Sérfræðilæknir Landspítali, líknardeild Kópavogur 201703/446
Starfsmaður við ræstingar Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201703/445
Starfsmaður við ræstingar Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201703/444
Lektor í tannvegsfræðum Háskóli Íslands, heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201703/443
Lektor í barnatannlækningum Háskóli Íslands, heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201703/442
Móttökuritari, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Austurlands Vopnafjörður 201703/441

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

Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aðalskoðun hf. óskar eftir að ráða bifvélavirkja til 
starfa við skoðun ökutækja á höfuðborgarsvæðinu. 
Um framtíðarstarf getur verið að ræða en einnig 
erum við að leita að starfsmanni í sumarafleysingar. 
Umsóknarfrestur er til 21. mars.  Sveinspróf í 
bifvélavirkjun skilyrði.

Aðalskoðun leggur áherslu á fagleg vinnubrögð við 
skoðun ökutækja og ríka þjónustulund, en í starfinu 
felast eðlilega mikil samskipti við viðskiptavini.

Nánari upplýsingar veita Árni Stefánsson 
þjónustustjóri og Hörður Harðarson fagstjóri. 
Sími 590 6900.

Umsóknir sendist til Árna Stefánssonar, 
arni@adalskodun.is. Farið verður með allar umsóknir 
sem trúnaðarmál og öllum umsóknum verður svarað 
að loknum umsóknarfresti.

Aðalskoðun hf. er faggild óháð skoðunarstofa sem 
starfrækir í dag fjórar skoðunarstöðvar á 
höfuðborgarsvæðinu ásamt skoðunarstöð í 
Reykjanesbæ. Aðalskoðun sinnir einnig skoðunum 
í Grundarfirði, Ólafsfirði og Reyðarfirði.

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu HH Ráðgjafar
www.hhr.is og eru áhugasamir beðnir um að sækja um starfið þar.

SUMARSTARF

Reynsla í sölu- og þjónustustörfum er kostur auk færni í 
mannlegum samskiptum. Góð tölvukunnátta, stundvísi og 

heiðarleiki áskilinn.  Áhugi á vélum er kostur.

Vinnutími er frá kl. 08:00 – 18:00.  

Fyrirtæki í sölu- og þjónustu  á sláttuvélum óskar
eftir að ráða duglegan sumarstarfsmann.
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PATENT 
ADMINISTRATOR

Marel seeks a reliable and resourceful individual for the position of patent administrator. 
The administrator will work closely with in-house administrators, patent specialists and 
innovation managers. 

Main responsibilities:
•  Administration of Marel´s intellectual property (IP) matters
•  Management of a web hosted patent database (CPI)
•  Communication with patent offices and agents
•  Back-up and quality check for a second patent formalities officer
•  Managing EPO deposit accounts
•  Standard administrative tasks

Requirements:
•  Excellent language skills, English in particular
•  Excellent interpersonal, verbal and written communication skills
•  Ability to use sound judgment and discretion in dealing with highly
   confidential information
•  Paralegal certificate is an advantage
•  Critical attention to detail

Closing date for applications is March 19, 2017. 
Please apply online at marel.com/jobs.

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

For further information, please contact Guðmundur Reynaldsson, 
Patent Attorney, gudmundur.reynaldsson@marel.com, 
tel: +354 853 8523 or Erla Hrönn Diðriksdóttir, HR Manager 
Innovation, erla.didriksdottir@marel.com, tel: +354 563 8000.

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.

RÁÐNINGAR Starfsmenn eru lykill 

að árangri allra fyrirtækja.
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Helstu verkefni og ábyrgð

Megin starfssvið er almenn hjúkrunarstörf á 
heilsugæslustöð og skólahjúkrun.

Starfssvið hjúkrunarfræðinga í heilsugæslu er mjög 
fjölbreytt. Þeir sinna meðal annars heilsuvernd barna, 
einstaklingum með langvinnan heilsuvanda, öldruðum, 
símaráðgjöf og bráðaþjónustu. 

Skólahjúkrunarfræðingur sinnir reglubundnu 
heilbrigðiseftirliti nemenda. Auk þess sinnir hann  
öðrum viðfangsefnum sem upp kunna að koma í 
samstarfi við annað starfsfólk skólans og foreldra eftir 
þörfum hverju sinni. 

Hæfnikröfur

Íslenskt hjúkrunarleyfi er skilyrði og er æskilegt 
að viðkomandi hafi reynslu af heilsugæslu- og/eða 
skólahjúkrun. Starfið krefst mikillar samskiptahæfni, 
reynslu af og áhuga á teymisvinnu og þverfaglegu 
samstarfi. Viðkomandi þarf að hafa faglegan metnað, 
áhuga á að vinna með börnum og að þróa og efla 
þjónustu heilsugæslunnar. 

Nánari upplýsingar

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármála-
ráðherra og Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga. 
Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilsskrá 
ásamt kynningarbréfi. Jafnframt skal leggja fram 
leyfisbréf og staðfestar upplýsingar um menntun.

Ábyrgð  –  Fagmennska  –  Traust  –  Þjónusta  –  Framþróun

Hjúkrunarfræðingur og skrifstofustjóri við 
Heilsugæsluna Árbæ 

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.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Tekið er mið af jafnréttisstefnu Heilsugæslu 
höfuðborgarsvæðisins við ráðningu. Umsókn getur gilt í 6 mánuði. 

Frekari upplýsingar veita: Helga Sævarsdóttir - helga.saevarsdottir@heilsugaeslan.is - 585-7800 og Óskar Sesar Reykdalsson - 
oskar.reykdalsson@heilsugaeslan.is - 585-7800.

Sækja skal um á vef Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins (www.heilsugaeslan.is) undir laus störf eða á Starfatorgi  
(www.starfatorg.is).

Hjúkrunarfræðingur við heilsugæslu og skólahjúkrun

Skrifstofustjóri

Helstu verkefni og ábyrgð

Ber ábyrgð á daglegum rekstri skrifstofu, þ.m.t. 
móttöku og símsvörun. Aðstoðar svæðisstjóra við 
skráningu á gögnum er varða rekstur stöðvarinnar. 
Gegnir starfi kerfisumsjónarmanns. Vinnur jafnframt 
sem heilsugæslu- eða móttökuritari þegar svo ber 
undir.

Hæfnikröfur

Æskilegt er að umsækjandi hafi lokið læknaritaranámi 
og eða sambærilegu námi eða hafi starfsreynslu af 
læknaritun. Leitað er eftir umsækjanda með reynslu af 

móttöku á heilsugæslustöð og verkstjórn. Æskilegt er 
að viðkomandi þekki Sögukerfið og hafi góða almenna 
tölvukunnáttu.

Starfið krefst afburða lipurðar í mannlegum 
samskiptum, sveigjanleika, skipulagshæfni, trúmennsku 
og nákvæmni í vinnubrögðum.

Nánari upplýsingar

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi 
fjármálaráðherra og SFR - stéttarfélags í 
almannaþjónustu. Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og 
starfsferilsskrá ásamt kynningarbréfi. 

Á Heilsugæslunni Árbæ eru starfandi sérfræðingar í heimilislækningum ásamt sérnámslæknum, sálfræðingi, 
hjúkrunarfræðingum, ljósmæðrum, lífeindafræðingi, sjúkraliðum og riturum. Nánari upplýsingar um starfsemi stöðvarinnar 
má finna á vef Heilsugæslunnar (www.heilsugaeslan.is).

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins auglýsir 100% starf hjúkrunarfræðings við  
heilsugæslu og skólahjúkrun og 100% starf skrifstofustjóra við Heilsugæsluna Árbæ. 

Umsóknarfrestur er til og með 13. mars 2017.

MATREIÐSLU-
MAÐUR

VAKTSTJÓRI

BISTRO & BAR

FÁLKAHÚSINU

uno.is

Veitingastaðurinn UNO
 leitar að lærðum matreiðslumanni

/vaktstjóra og öflugri aðstoð
í eldhúsi. Í boði eru framtíðarstörf 
fyrir þá sem hafa mikla ástríðu og 
metnað til að vinna við matreiðslu. 

Vinsamlega sendið ferilskrá á 
uno@uno.is

Veitingastaðurinn UNO 
leitar að vönum vaktstjóra,

barþjónum og hressum þjónum í sal.
Í boði eru framtíðarstörf fyrir rétta 

fólkið sem hefur metnað og kraft til 
að gera frábæran stað enn betri.  

Vinsamlega sendið ferilskrá á 
uno@uno.is

ÞJÓNN
VAKTSTJÓRI

BISTRO & BAR

FÁLKAHÚSINU

uno.is

Sérfræðingar í ráðningum
lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is

Tímaritin Land og saga og Icelandic Times leitar að öflugu 
sölufólki sem hefur brennandi áhuga á ferðamanna- 
iðnaðinum og reynslu og þekkingu á sölumennsku!

Góð laun í boði fyrir rétta manneskju. 

Sendu umsókn ásamt ferilskrá á netfangið  
info@icelandictimes.com

IcelandIc TImes
Laus staða í sölu-og markaðsdeild Icelandic Times og Lands & Sögu.

Hæfniskröfur 
• Góðir sölu- og  
   samskiptahæfileikar
• Almenn tölvukunnátta
• Frumkvæði og metnaður  
  til að ná árangri

IcelandIc TImes

Land og Saga media er útgáfufyrirtæki í örum vexti, hérlendis sem og á 
Norðurlöndum. Fyrirtækið gefur út vönduð tímarit sem miða að því að 
upplýsa væntanlega - og hingað komna ferðamenn, um allt sem viðkemur 
ferðamennsku, menningu og viðskiptum á Íslandi. 
Ritin Icelandic Times og Land og Saga eru ein útbreiddustu ferða- 
tímarit landsins og eru gefin út á fimm tungumálum; ensku, íslensku, 
frönsku, þýsku og kínversku. Land og Saga media býður einnig upp 
á margvíslega þjónustu s.s. myndbandagerð, vefumfjallanir ofl. 
 
Hlutverk sölumanns er að sinna helstu viðskiptavinum fyrirtækisins 
með tilliti til þarfa og lausna í kynningarmálum þess. Sölumaður ber 
ábyrgð á samskiptum við núverandi viðskiptavini ásamt þróun nýrra 
viðskiptasambanda.

Við viljum ráða einstakling með brennandi áhuga á því nýjasta í 
ferðamannaiðnaðinum og góða samskiptahæfileika. Viðkomandi þarf að 
vera söludrifinn, hugmyndaríkur og óhræddur við að afla nýrra viðskipta.

Laun eru árangurstengd og geta því verið mjög góð fyrir réttan aðila.

Áhugasamir sendið umsókn með ferilskrá á info@icelandictimes.com
merkta: „Atvinnuumsókn október 2016”.

Síðumúli 1 • 108 Rvk • www.icelandictimes.com

Helstu verkefni eru sala á þjónustu fyrirtækisins,  
öflun  og viðhald viðskiptasambanda.

• Sjálfstæð vinnubrögð  
   og skipulagshæfileikar 
• Reiprennandi í einu  
   Norðurlandatungumáli er kostur
• Reynsla af sölumennsku er skilyrði
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GRINDAVÍKURBÆR 

GRINDAVÍKURBÆR 

Skipulag miðbæjar í Grindavík
Bæjarstjórn Grindavíkur samþykkti þann 28. febrúar 2017 
að auglýsa tillögur á deiliskipulagi ásamt umhverfis
skýrslu skv. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 fyrir miðbæ 
Grindavíkur. Skipulagssvæðið er um 4,6 ha að stærð, nær 
frá Gerða völlum í norðri og niður fyrir lóð Víkurbrautar 56 
í suðri. Í austri nær svæði yfir lóð kirkjunnar og fylgir svo 
Stamphólsvegi að Gerðavöllum. Í vestri er markar Víkur
brautin svæðið, lóð Víkurbrautar 31 er hluti af deiliskipu
lagssvæðinu. Innan þess svæðis er í gildi deiliskipulag 
fyrir Festi og mun það falla úr gildi. Tillagan hefur tekið 
breytingum síðan hún var auglýst á árunum 2012 og 2013 
og eru hagsmunaaðilar hvattir til að kynna sér tillöguna og 
gera athugasemdir á ný. Skipulagslýsing fyrir tillöguna var 
auglýst 14. nóvember 2011

Megininntak deiliskipulagstillögunnar er að skapa umgjörð 
um lifandi miðbæ í Grindavík með blandaðri starfsemi; 
verslun, þjónusta og íbúðir. Lögð er áhersla að uppbygging 
falli vel að því byggðamynstri sem fyrir er. Einnig er lögð 
áhersla á að auka umferðaröryggi í miðbænum, draga úr 
umferðarhraða og gera gangandi og hjólandi vegfarendum 
hærra undir höfði. Gerðar eru breytingar á gatnamótum 
Víkurbrautar og Ránargötu þannig að umferðinni sé beint 
niður að höfn.

Deiliskipulagstillagan er til sýnis á skrifstofu Grindavíkur
bæjar Víkurbraut 62, 2. hæð frá kl: 9  18 alla virka daga og 
á heimasíðu bæjarins www.grindavik.is. Tillögurnar verða 
í kynningu frá og með 6. mars 2017 til og með 19. apríl 2017. 
Þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur 
á að gera athugasemdir við tillögurnar. Athugasemdir og 
ábendingar skulu vera skriflegar og þurfa að berast frá og 
með 6. mars 2017 og eigi síðar en kl. 10:00 mánudaginn 20. 
apríl 2017 annað hvort á bæjarskrifstofu Grindavíkur,  
Víkurbraut 62 eða á netfangið: armann@grindavik.is. 

Þeir sem ekki gera athugasemdir innan tilskilins frests, 
teljast samþykkir tillögunni.

Fh. Grindavíkurbæjar
Ármann Halldórsson

Sviðsstjóri skipulags- og umhverfissviðs
armann@grindavik.iskopavogur.is

Auglýsing um skipulag í Kópavogi.

Kársneshöfn – athafnasvæði. Vesturvör 38 til 50. Breytt deiliskipulag. 
Í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, er hér með auglýst tillaga skipulags- og byggingardeildar Umhverfissviðs að breyttu 
deiliskipulagi við Vesturvör 38 til 50. 

Í tillögunni er gert ráð fyrir að breyta lóðarmörkum Vesturvarar 38a og stækka lóðina úr 5.000 m2 í 8.900 m2, auka núverandi byggingarmagn úr 
3.000 m2 í 12.000 m2 og færa byggingarreit til norðurs. Auk þess er gert ráð fyrir niðurgrafinni bílageymslu 6.800 m2 að stærð. Hámarks grunnflötur 
er áætlaður 3.600 m2. Mænishæð og hámarks vegghæð hækkar úr 10 metrum í 16 metra. Miðað er við 1 bílastæði á hverja 50 m2 húsnæðis eða um 
240 stæði þar af um 200 stæði í niðurgrafinni bílageymslu. 

Lóðarmörk Vesturvarar 38b breytast og stækkar lóðin úr  5.000 m2 í 11.300 m2. Gert er ráð fyrir að auka núverandi byggingarmagn úr 3.000 m2 í 
12.000 m2  og færa byggingarreit til norðurs. Auk þess er nú gert ráð fyrir niðurgrafinni bílageymslu 6.800 m2 að stærð. Hámarks grunnflötur er 
áætlaður 4.800 m2. Mænishæð og hámarks vegghæð hækkar úr 10 metrum í 27 metra. Miðað er við 1 bílastæði á hverja 50 m2 húsnæðis eða um 
240 stæði þar af um 200 stæði í niðurgrafinni bílageymslu.

Einnig er gert ráð fyrir að breyta lóðarmörkum Vesturvarar 40, minnka hana úr 11.700 m2 í 8.400 m2 með því að færa norðurlóðarmörk til suðurs um 
50 metra og breyta heiti lóðarinnar í Vesturvör 40 til 42. Dregið er úr byggingarmagni sem ráðgert var 6.000 m2 í 5.000 m2 og byggingarreitur færður 
til suðurs. Hámarks grunnflötur er 3.900 m2. Miðað er við 1 bílastæði á hverja 100 m2 húsnæðis eða um 50 stæði.

Í tillögunni er gert ráð fyrir að breyta lóðarmörkum Vesturvarar 42-48, minnka hana úr 11.700 m2 í 9.000 m2 með því að færa norðurlóðarmörk til 
suðurs um 50 metra og breyta heiti lóðarinnar í Vesturvör 44 til 48. Dregið er úr byggingarmagni sem ráðgert var 6.000 m2 í 4.500 m2 og byggingar-
reitur færður til suðurs og rúmar hann þrjá innri byggingarreiti með mænisstefnur í austur – vestur. Hámarks grunnflötur er 3.000 m2. Miðað er við 1 
bílastæði á hverja 50 m2 húsnæðis eða um 90 stæði.

Aðkoma að svæðinu er óbreytt en ný gata er lögð í framhaldi af Versturvör vestan við hús nr. 32 til 36 sem aðkoma að lóðunum nr. 40 til 50. Ekki er 
gert ráð fyrir að Vesturvör milli atvinnuhúsanna nr. 34 og 36 tengist húsagötunni við Vesturvör 38a og 38b.

Skipulagssvæðið er óbyggt landfyllingarsvæði sem að stærsta hluta er búið að verja fyrir ágangi sjávar. Kantur sjóvarnar verður í kóta 5 en meðal 
hæð núverandi fyllingar er í kóta 4.2. Gert er ráð fyrir að hluta núverandi landfyllingar verði hækkuð í kóta 5.4.

Byggingarreitur og lóðin að Vesturvör 50 er óbreytt.

Heildar aukning fermetra í athafnahúsnæði er um 15.500 m2. Almennt er vísað í samþykkt deiliskipulag fyrir Vesturvör 38 til 50, birt í B- deild Stjór-
nartíðinda 30. nóvember 2012.

Uppdrættir í mkv. 1:2000 og 1:1000 dags. 3. október 2016. Nánar vísast til kynningargagna.

Tillagan verður til sýnis á skipulags- og byggingardeild Umhverfissviðs Kópavogs, Fannborg 6, 2. hæð frá kl. 8:30 til 16:00 mánudaga til fimmtudaga 
og á föstudögum frá 8:30 til 15:00, frá og með 7. mars 2017. Einnig má sjá tillögurnar á heimasíðu bæjarins, www.kopavogur.is. Athugasemdir eða 
ábendingar skulu hafa borist skriflega skipulags- og byggingardeild Umhverfissviðs, Fannborg 6, 200 Kópavogi eigi síðar en kl. 15:00 þriðjudaginn 
25. apríl 2017. Þeir sem ekki gera athugasemdir innan tilskilins frests, teljast samþykkir tillögunni. 

Skipulagsstjóri Kópavogs.

ÚTBOÐ
Bygging hjúkrunarheimilis á Sólvangi í Hafnar�rði 

Hafnar�arðarbær óskar eftir tilboðum verktaka í byggingu hjúkrunarheimilis við Sólvang.

Verkefnið sem hér er boðið út er bygging hjúkrunarheimils, 3ja hæða bygging áamt kjallara undir hluta hússins.  
Auk þess eru tengigangar sem tengja nýbyggingu við eldra húsnæði Sólvangs. Stærð hússins er um 3.900 m².  
Verkefnið innifelur uppsteypu hússins ásamt fullnaðarfrágangi að utan sem innan svo og lóðarframkvæmd. 
Helstu magntölur:

 »  Steypustyrktarjárn 327.463 kg
 » Steypa    2.303 m3

 » Gipsveggir   2.183 m²
 » Þakklæðningar   1.260 m²
 » Veggklæðningar   1.334 m²

Jarðvinna vegna byggingarinnar var boðin út sérstaklega og hófst fyrir nokkru. Útboðsgögn eru seld í þjónustuveri 
Hafnarfjarðarbæjar, Strandgötu 6, verð kr. 5.000.- Tilboð verða opnuð hjá umhverfis- og skipulagsþjónustu, að 
Norðurhellu 2, þriðjudaginn 28. mars 2017 kl. 11. Verklok eru 29. júní 2018. 

Nánar á  hafnar�ordur.is

HAFNARFJARÐARBÆR
RÁÐHÚS HAFNARFJARÐAR
STRANDGÖTU 6

ÞJÓNUSTUVER
OPIÐ FRÁ KL. 8.00 – 16.00 
ALLA VIRKA DAGA

585 5500
hafnarfjordur.is

Skráning lánveitenda og 
lánamiðlara

Fjármálaeftirlitið vill vekja athygli á gildistöku laga nr. 118/2016 
um fasteignalán til neytenda þann 1. apríl 2017. Með lögunum er 
það gert að skilyrði til að mega veita fasteignalán til neytenda í 
atvinnuskyni að aðili hafi verið skráður af Fjármálaeftirlitinu. Hið 
sama á við um aðila sem vilja stunda miðlun slíkra lána. Þó geta 
lánastofnanir, Íbúðalánasjóður, lífeyrissjóðir og vátryggingafélög 
veitt fasteignalán án undangenginnar skráningar auk þess geta 
lánastofnanir, og í vissum tilvikum lögmenn og endurskoðendur, 
stundað lánamiðlun án undangenginnar skráningar.  

Umsókn um skráningu skal skilað til Fjármálaeftirlitsins í 
gegnum netfangið fme@fme.is eða á skrifstofu stofnunarinnar 
að Katrínartúni 2, 105 Reykjavík.  

Umsóknum skal skilað fyrir 15. mars nk. óski aðili eftir 
skráningu við gildistöku laganna.

Nánari upplýsingar veitir Fjármálaeftirlitið og hægt er að senda 
fyrirspurn á fme@fme.is.

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

www.capacent.is

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.
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Sorphirða og rekstur móttökustöðva 
í Borgarbyggð 2017-2022

Borgarbyggð óskar eftir tilboðum í sorphirðu í sveitar-
félaginu fyrir heimili í þéttbýli og dreifbýli, umsjón  
grenndarstöðva, rekstur móttökustöðva, og flutning sorps.
Útboð þetta er auglýst á EES svæðinu.

Helstu magntölur:
Sorpílát í þéttbýli  1.600 stk
Sorpílát í dreifbýli 600 stk
Grenndarstöðvar 14 stk 
Sorp frá heimilum 700 tonn/ári
Sorp frá grenndarstöðvum 1.000 tonn/ári
Sorp frá móttökustöð 900 tonn/ári

Verktími er 1. september 2017 til 31. ágúst 2022.

Útboðsgögn eru afhent á stafrænu formi með því að 
senda tölvupóst á netfangið akranes.utbod@mannvit.is, 
með ósk þar um, þar sem fram kemur nafn, netfang og 
símanúmer bjóðanda.

Tilboð verða opnuð í ráðhúsi Borgarbyggðar, Borgarbraut 
14, 310 Borgarnes, þriðjudaginn 11. apríl 2017 kl. 11.00.

Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Boltagerði – Gervigras. Endurnýjun og lagfæring.  
 Miðborg – Hlíðar – Háaleiti Bústaður, útboð 13887.
• Boltagerði – Gervigras. Endurnýjun og lagfæring.  
 Grafarvogur – Grafarholt –Kjalarnes, útboð nr. 13886.
• Boltagerði – Gervigras. Endurnýjun og lagfæring.  
 Árbær – Breiðholt – Laugardalur, útboð nr. 13885.
• Ölduselsskóli – Gluggaskipti og endurbætur á  
 þökum 2017, útboð nr. 13880.
• Sandskipti 2017 – Vestur (Hverfi 2 – 3),  
 útboð nr. 13871.
• Sandskipti 2017 – Austur (Hverfi 4 – 5),  
 útboð nr. 13872.
• Grasláttur knattspyrnuvalla ÍTR, EES- útboð nr. 13879

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

ÚTBOÐ

Verður haldinn mánudaginn 13. mars 2017, kl.19,30
í fundarsal félagsins að Hátúni 10, jarðhæð

Dagskrá:
Venjuleg aðalfundarstörf

Félagsmenn fjölmennið!

Stjórnin.

Aðalfundur 
LAUF 

- félags flogaveikra.

Styrkir 
til samgönguleiða 

Samkvæmt 25. gr. vegalaga nr. 80/2007 er heimilt í veg- 
áætlun að ákveða fjárveitingu til að styrkja tilteknar 
samgönguleiðir sem ekki falla undir skilgreiningar vega 
samkvæmt vegalögum.

Vegagerðin auglýsir hér með eftir umsóknum um styrki til 
samgönguleiða samkvæmt nefndri lagagrein og 4. gr. reglna 
nr. 1155/2011 um þetta efni. Umsókn um styrk skal senda 
til starfsstöðvar Vegagerðarinnar (Selfoss, Borgarnes, 
Akureyri, Reyðarfjörður) á því svæði þar sem viðkomandi 
framkvæmd er fyrirhuguð. 

Umsóknum skal skilað eigi síðar en 21. apríl 2017.

Nánari upplýsingar má finna á vef Vegagerðarinnar  
www.vegagerdin.is ásamt umsóknareyðublaði. 

Byggðaþróun   
Styrkir til meistaranema

Byggðastofnun auglýsir styrki til meistaranema sem vinna að 
lokaverkefnum á sviði byggðaþróunar. Kostur er ef verkefnin 
hafa skírskotun til byggðaáætlunar. Til úthlutunar er allt að 
1.000.000 kr. og stefnt er að því að veita fjóra styrki. 

Rafrænt umsóknarform,  verklagsreglur vegna úthlutunar og 
byggðaáætlun 2014-2017 er að finna á vef Byggðastofnunar 
www.byggdastofnun.is.

Í umsókn skal meðal annars koma fram greinargóð lýsing á  
verkefninu, markmiðum þess og hvernig það styður við byggða- 
þróun.

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

Umsóknafrestur er til miðnættis 9. apríl 2017.

Skráning lánveitenda og 
lánamiðlara

Fjármálaeftirlitið vill vekja athygli á gildistöku laga nr. 118/2016 
um fasteignalán til neytenda þann 1. apríl 2017. Með lögunum er 
það gert að skilyrði til að mega veita fasteignalán til neytenda í 
atvinnuskyni að aðili hafi verið skráður af Fjármálaeftirlitinu. Hið 
sama á við um aðila sem vilja stunda miðlun slíkra lána. Þó geta 
lánastofnanir, Íbúðalánasjóður, lífeyrissjóðir og vátryggingafélög 
veitt fasteignalán án undangenginnar skráningar auk þess geta 
lánastofnanir, og í vissum tilvikum lögmenn og endurskoðendur, 
stundað lánamiðlun án undangenginnar skráningar.  

Umsókn um skráningu skal skilað til Fjármálaeftirlitsins í 
gegnum netfangið fme@fme.is eða á skrifstofu stofnunarinnar 
að Katrínartúni 2, 105 Reykjavík.  

Umsóknum skal skilað fyrir 15. mars nk. óski aðili eftir 
skráningu við gildistöku laganna.

Nánari upplýsingar veitir Fjármálaeftirlitið og hægt er að senda 
fyrirspurn á fme@fme.is.

ÚTBOÐ

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

Útboð 20191 - Ljósbúnaður fyrir Þjóðleikhúsið

Ríkiskaup fyrir hönd 
Þjóðleikhússins óska eftir tilboðum 

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

Samið verður við einn aðila um viðskipti þessi.

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

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

 

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

Snjóflóðavarnir á Patreksfirði
Uppsetning snjósöfnunargrinda og vindkljúfa 

ofan upptakasvæða Urða og Klifs
Útboðsnúmer: 20499

Dagsetning opnunar: 28. mars 2017. Framkvæmdasýsla ríkisins, 
fyrir hönd Vesturbyggðar óskar eftir tilboðum í verkið
„Snjóflóðavarnir á Patreksfirði, uppsetning snjósöfnunargrinda 
og vindkljúfa ofan upptakasvæða Urða og Klifs“.

Verkið er tvíþætt og felst annars vegar í að setja upp snjó
söfnunargrindur úr stáli, (snow fences), og hins vegar að setja 
upp fimm vindkljúfa úr stáli og timbri á steypta undirstöðu 
ofan upptakasvæða Urða og Klifs, á Patreksfirði. Leyfilegt er 
að bjóða frávik frá steyptri undirstöðu vindkljúfa ef hönnuðir 
samþykkja lausn.
Uppsetningarverktaki fær efni til uppsetningar afhent á  
til greindu lagersvæði á Patreksfirði, sjá nánari lýsingu  
í útboðsgögnum.
Gert er ráð fyrir því að í fyrstu verði borað fyrir undirstöðum 
snjósöfnunargrindanna samhliða smíði þeirra. Áformað er að 
koma fyrir um 240 m af stálgrindum, en hæð þeirra er 3,0 m.
Tilgangur varnanna er að minnka snjósöfnun á upptakasvæðum 
annars vegar og draga úr hengjumyndun við upptakasvæðin 
hins vegar.

Helstu magntölur:
Snjósöfnunargrind (3,0 m) – 240 m
Vindkljúfur (3,0 m) – 5 stk

Lok framkvæmdatíma er 30. september 2017.
Kynningarfundur verður 16. mars 2017 kl. 11.
Fyrirspurnarfrestur er 21. mars 2017.
Svarfrestur er 24. mars 2017.
Útboðsgögn verða aðgengileg á vef Ríkiskaupa frá og með 
þriðjudeginum 7. mars 2017.

FRAMKVÆMDASÝSLA RÍKISINS
Sjá þessa og aðrar útboðstilkynningar á utbodsvefur.is

 

SIGLÓ - ATVINNA
JE vélaverkstæði á Siglufirði óskar eftir að ráða 
starfskraft til framtíðar í víðtæka vélaverkstæðisvinnu. 
Menntun og eða reynsla sem nýtist á því sviði æskileg.
Vinsamlegast sendið inn umsókn á netfangið 
starfsumsokn.je@simnet.is 
Öllum fyrirspurnum verður svarað.

Sérfræðingar í ráðningum
lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is
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Veitur ohf.
Bæjarhálsi 1   •   110 Reykjavík
Sími 516 6000   •   veitur.is

Veitur ohf.  •  Bæjarhálsi 1  •  110 Reykjavík
516 6000  •  veitur.is

Útboð

Veitur ohf.
Bæjarhálsi 1   •   110 Reykjavík
Sími 516 6000   •   veitur.is

Veitur ohf.  •  Bæjarhálsi 1  •  110 Reykjavík
516 6000  •  veitur.is

Útboð
Veitur ohf. óska eftir tilboðum í útboðsverkefnið:

Framkvæmdasvæðið er meðfram Vatnsendahvarfi 
frá Tónahvarfi, að og inn með Turnahvarfi. Verktaki 
skal grafa skurði fyrir hitaveitulagnir, ídráttar-
rör, rafstrengi og fjarskiptalagnir. Í skurðina skal 
verktaki sanda undir og yfir rör og strengi, leggja 
láspennustrengi, rör, ídráttarrör og fjarskiptalagnir, 
fylla yfir og ganga frá. Jafnframt skal hann grafa 
fyrir og annast uppsetningu á lokum, spindlum, 
tengiskápum, ljósastólpum og brunnum. 

Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu frá 
og með miðvikudeginum 01.03.2017 á vefsíðu 
Orkuveitunnar https://www.or.is/fjarmal/ut-
bod#page-7016 

Útboðsverkefninu er nánar lýst í útboðsgögnum 
„VEV-2017-04, Turnahvarf veitukerfi útgefnum í 
febrúar 2017“

Tilboð verða opnuð hjá Veitum ohf., Bæjarhálsi 
1, 110 Reykjavík, fimmtudaginn 23.03.2017 kl. 
11:00

VEV-2017-04 25.02.2017

TURNAHVARF 
VEITUKERFI: 

ÚTBOÐ

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

Útboð 20191 - Ljósbúnaður fyrir Þjóðleikhúsið

Ríkiskaup fyrir hönd 
Þjóðleikhússins óska eftir tilboðum 

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

Samið verður við einn aðila um viðskipti þessi.

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

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

 

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

LANDSPÍTALI FOSSVOGI
VIÐGERÐIR UTANHÚSS Á A-ÁLMU, 2. ÁFANGI

ÚTBOÐ NR. 20532

Framkvæmdasýsla ríkisins, f.h. Landspítala, óskar eftir tilboðum 
í framkvæmdir við viðgerðir og endurbætur utanhúss á A-álmu 
Landspítala í Fossvogi. Um er að ræða 2. áfanga viðgerða á 
A-álmunni.  
Framkvæmdirnar felast í utanhúsviðgerðum á norðurhlið og 
hluta suðurhliðar A-álmu. Verkumfangið nær m.a. til viðgerða 
og endurnýjunar á gluggum og gleri, múr- og steypuviðgerða 
útveggja, endursteiningar, endursteypu á svalagólfum og útisti-
ga, endurnýjun á svalahandriðum og niðurfallsrörum. Gera skal 
við allar hæðir A-álmu á norðurhlið. 

Helstu magntölur eru: 

Endursteining  1.000 m2
Steinrif og sterkur háþrýstiþvottur 1.050 m2
Jöfnunarlag, múrhúðun 1.090 m2
Brot og endurmúrun gluggakanta 1.010 m 
Nýjir timburgluggar 183 stk  
Viðgerðir á timburgluggum 195 m  
Nýjir álgluggar 38 stk  
Múrviðgerð veggja og gólfa 360 m2
Málun innanhúss 675 m2 
 
Boðið er til kynningarfundar og vettvangsskoðunar á verkstað 
við Landspítala í Fossvogi, mæting fyrir framan inngang suður-
hliðar A-álmu, föstudaginn 10. mars  nk. kl. 14:00 að viðstöddum 
fulltrúa verkkaupa.

Verkinu skal vera að fullu lokið eigi síðar en 15. október 2017. 

Útboðsgögn verða  aðgengileg á vef Ríkiskaupa frá og með 
þriðjudeginum 7. mars 2017. Tilboðin verða opnuð hjá Ríkis-
kaupum þriðjudaginn 21. mars kl. 13:00 að viðstöddum þeim 
bjóðendum sem þess óska.

FRAMKVÆMDASÝSLA RÍKISINS
Sjá þessa og aðrar útboðstilkynningar á utbodsvefur.is

ÚTBOÐ
Sveitarfélagið Árborg óskar eftir tilboðum í: 

„Malbiksyfirlagnir 2017“
Verklok eru 30. júlí 2017.

Verkið felur í sér malbiksyfirlagnir í Árborg.  Fræsa skal 
samskeyti þar sem nýtt malbik kemur að eldra malbiki.  
Hækka skal niðurfallsristar, brunnlok og spindilhús eftir 
því sem við á. Eftir að gert hefur verið við stakar malbiks
skemmdir skal leggja malbiksyfirlag á göturnar. 
Miðað er við að hjólfarafylla og fylla í smærri malbiks
skemmdir ss steinlos og minniháttar sig í einni yfirlögn. 
Límbera skal á allt eldra malbik sem lagt verður yfir.

Helstu magntölur eru: 
 Fræsing 141 m
 Malbik, útlögn og líming 6150 m² 
 Malbik, efni 660 tonn

Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi frá og með 
miðvikudeginum 1. mars 2017.  Þeir sem hyggjast gera tilboð 
í verkið skulu hafa samband við Baldvin á skrifstofu Eflu á 
Suðurlandi í síma 412 6909, eða með tölvupósti í netfangið 
baa@efla.is og gefa upp nafn, heimilisfang, síma og netfang 
og fá í kjölfarið útboðsgögnin send í tölvupósti.

Tilboðum skal skila til Eflu verkfræðistofun, Austurvegi 15, 
800 Selfoss fyrir kl. 11.00 fimmtudaginn 16. mars 2017 og 
verða þau opnuð þar að viðstöddum þeim bjóðendum sem 
þess óska.

Framkvæmda og veitusvið Árborgar

 
 
 
 

Útboð 
 
Faxaflóahafnir sf. óska eftir tilboðum í verkið: 
 

Gamla höfnin, Vesturbugt 
4. áfangi 2017 – Frágangur hafnarkants 

 
Verkið felst í að byggja harðviðarbryggju og bryggju-
hús í Vesturbugt. Innifalið í verki er staurarekstur, 
steypa landvegg bryggju og ljósamastursundirstöður 
og leggja frárennslis- og vatnslagnir.  Þá skal 
verktaki leggja ídráttarrör, rafstrengi, reisa 
ljósastaura, helluleggja og malbika. 
 
Helstu magntölur eru : 

Göngubryggja   130 m² 
Staurarekstur      6 stk 
Mót    150 m² 
Steypa      40 m³ 
Bryggjuhús     11 m² 
Fráveitulagnir     70 m 
Ídráttarrör   900 m 
Malbik    150 m² 

 
Verkið er með tvo skiladaga. 
1. maí 2017, 1. áfangi : Bryggjuhús og lagnir 
1. september 2017      : Verklok 
 
Útboðsgögn verða afhent án gjalds á stafrænu formi 
með að senda beiðni á netfangið gj@mannvit.is, frá 
þriðjudeginum 7. mars 2017. 
 
Tilboð verða opnuð á skrifstofu Faxaflóahafna, 
Hafnarhúsinu, Tryggvagötu 17, 101 Reykjavík, 
21. mars 2017 kl. 11:00. 
 

 
 

 
 
 

kopavogur.is

ÚTBOÐ
KÓPAVOGSBÆR ÓSKAR EFTIR TILBOÐUM 

Í FRÁGANG INNAN – OG UTANHÚSS Í 
LEIÐARENDA 3, GUÐMUNDARLUNDI

Um er að ræða 255m² steinsteypt hús á einni hæð.
Verkið felst í að einangra útveggi og klæða hús að 
utan, einangra þak að innan, setja upp loftaklæðningar, 
hlaða og múrhúða veggi innanhúss. Smíða innveggi og 
innréttingar, mála og leggja gólfefni, koma fyrir hita- og 
loftræsikerfi, raflagnir og ýmis búnaður og frágangur.
Verkinu skal skila fyrir 1. september 2017.

Útboðsgögn  verða seld á kr. 5.000 frá þriðjudeginum  
7. mars 2017 í þjónustuveri Kópavogsbæjar, Fannborg 
2 (1. hæð).

Tilboðum skal skila  21. mars 2017 fyrir  kl. 11:00 í 
þjónustuver Kópavogs, Fannborg 2 (1. hæð) og verða 
þau opnuð þar í viðrurvist þeirra bjóðenda sem þar 
mæta.

Sími 528 9000    •    www.rarik.is

RARIK óskar eftir tilboðum í:

RARIK 17002
Aðveitustöð 
Vík í Mýrdal

Nýbygging aðveitustöðvarhúss

Um er að ræða byggingu úr steinsteypu
og stáli, ein hæð og lagnakjallari. Húsið 
er að stærri hluta einangrað og klætt að 

utan með álklæðningu.

Helstu magntölur:

Steinsteypa 170 m³

Mót 950 m²

Steypustyrktarstál 11.100 kg

Byggingastál 3.170 kg

Verkinu skal lokið eigi síðar en
1. október 2017.

Útboðsgögn er hægt að sækja, án 
greiðslu, á vefsíðu RARIK, 

www.rarik.is/utbod-i-gangi 
frá og með miðvikudeginum 

8. mars 2017.

Skila þarf tilboðum á skrifstofu RARIK, 
Dvergshöfða 2, 110 Reykjavík fyrir kl. 
14:00, miðvikudaginn 22. mars 2017. 
Tilboðin verða þá opnuð í viðurvist 

þeirra bjóðenda, sem óska að 
vera viðstaddir.

ÚTBOÐ



4 herbergi 120,4  fm

Auka herbergi í risi- fallegar innréttingar.

Brandur fasteignasali

Eskihlíð 16

45.900.000

105 Reykjavík
Fjölbýli 2. hæð

897 1401

4-5 herbergi 122 fm

Endaíbúð með frábæru útsýni  yfir óbyggt svæði

Þóra fasteignasali

Tröllakór 18-20

46.900.000

203 Kópavogur
Íbúð Stæði í bílageymslu

 777 2882

Opið hús lau 4. mars kl. 15.00-15.30

519 5500

LÁTTU EINS OG
HEIMA HJÁ ÞÉR

ÞÓRA BIRGISDÓTTIR, LÖGGILTUR FASTEIGNASALI
SÍÐUMÚLA 23 · 108 REYKJAVÍK · FASTBORG.IS

Opið hús mán 6. mars kl. 17.00-17.30

5 herbergi 142,5  fm

Laus strax – mikið endunýjuð – aukinn lofthæð

Brandur fasteignasali

Hringbraut 48

74.900.000

101 Reykjavík
Hæð 2. hæð

897 1401

8 herbergi 293,7fm

Logafold 69

84.900.000

112 Reykjavík
Einbýlishús Frábær staðsetning,

FRÁBÆR STAÐSETNING

3 herb. Stærð frá 130 fm

Vandaðar innréttingar. Tvær íbúðir á hæð

Brandur fasteignasali

Mánatún 9 - Sýnum glæsilegar íbúðir

Verð frá 59 millj.

Reykjavík
Laus strax  

897 1401

Íbúð 404

Opið hús lau 4. mars kl. 15.30-16.00

Opið hús lau 4. mars kl. 14.30-15.00

4 herbergi 136,2 fm

Fallegt sjávarútsýni - Stæði í bílskýli

Brandur fasteignasali

Vatnsstígur 21

125.000.000

101 Reykjavík 
 Íbúð - 8. hæð Laus fljótlega

897 1401

Byggingalóð á besta stað við Vesturlandsveg.
Lóðin er 6.460 fm að stærð. Byggingaréttur er upp á 5.925.
Búið er að greiða gatnagerðargjöld af 4.522 fm.
Hús á lóðinni mega vera allt að 3 hæðir og með allt að 
12 metrar að hæð.

-  Stærð lóðar 6.460
- Gatnagerðgjöld að fullu greidd
- Frábært auglýsingagildi

Lambhagavegur 11

Verð: 231millj.

113 Reykjavík

LÓÐ UNDIR ATVINNUSTARFSEMI

Langirimi 21-23 

Tilboð

112 Reykjavík

Úlfar Þór fasteignasali 897 9030

Gunnlaugur fasteignasali 844 6447

Úlfar Þór fasteignasali 897 9030

Gunnlaugur fasteignasali 844 6447

373,3 fmVerslunar- og þjónustuhús í þjónustukjarna í Grafarvogi

Opið hús lau 4. mars  kl. 13.30-14.00

Úlfar Þór fasteignasali

Sigurður Fannar aðst. fasteignasala 897 5930

3-4 herbergi 100 fm

Góð íbúð á efstuhæð í litlu fjölbýlishúsi

Þóra fasteignasali

Fálkagata 5

43.900.000

Vesturbær Reykjavíkur
Íbúð Aukaherbergi í risi

 777 2882

Opið hús lau 4. mars kl. 16.30-17.00

Nánari upplýsingar veita fasteignasalarnir:
Brandur Gunnarsson, s. 897 1401
Gunnlaugur Þráinsson, s. 844 6447
Úlfar Þór Davíðsson, s. 897 9030

Skuggahverfi - Vatnsstígur 20-22 og Lindargata 39, 101 Reykjavík

Óseldar íbúðir, í stærðum um 90-255 fm.

Sölumenn verða á staðnum í dag  kl. 13.30 – 14.00



519 5500

Borg fasteignasala kynnir til sölu glæsilega eign í hjarta 
Reykjavíkur. Eignin saman stendur af þremur íbúðum 
samtals 315 fermetrar sem standa í heildareign og 
einbýlishús á baklóð 80 fermetrar. 

Eignin var mikið endurnýjuð á glæsilegan hátt á undan-
förnum árum . Eignin bíður upp á mikla möguleika hvort 
sem um ræðir sem fjárfestingu til íbúðar eða leigu. 
Möguleiki er að skipta eigninni upp þar sem eignin er á 
nokkrum matshlutum. 

Einstakt tækifæri að eignast 
heildareign í hjarta Reykjavíkur.

GLÆSILEGA EIGN 
Í HJARTA 
REYKJAVÍKUR

Einstakt tækifæri

NÁNARI UPPLÝSINGAR 
OG TEIKNINGAR VEITIR:
 
Brandur Gunnarsson
löggiltur fasteignasali 

Sími: 897 1401
brandur@fastborg.is

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

AUSTURBRÚN 33, 104 REYKJAVÍK
OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 8. MARS KL. 17:30-18:00

Vel staðsett 156,8fm 5 herb. íbúð á miðhæð í þríbýli ásamt 
bílskúr við Laugardalinn. Bílskúrinn er inni í fermetrafjöld- 
anum. Baðherbergi er nýuppgert.  Einstaklega falleg eign 
sem vert er að skoða. Verð: 54.9 millj.

Guðbjörg Matthíasdóttir. 
hdl. Sölufulltrúi. 

Er í  námi til löggildingar fasteigna- 
fyrirtækja- og skipasölu. 

S: 899-3984

Kristján Baldursson hdl.
Löggiltur fasteignasali 

og leigumiðlari 
867-3040

OPIÐ HÚS

 

Frábært fjárfestingartækifæri í miðbæ Akureyrar

Verslunarrými á 
jarðhæð í göngugötu 
Akureyrar.  

Tvö rými, annars 
vegar 142,6 fm og hins 
vegar 54,1 fm að stærð, 
sýningargluggi út að 
götunni.

Nánari uppl. veitir  
Björn Guðmundsson,  
löggildur fasteignasali

Fasteignasalan Byggð l 464-9955 l byggd@byggd.is

Fiskislóð 45

Eignatorg fasteignasala Skipholt 50b, 105 Reykjavík

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

Eignatorg kynnir til leigu vinnustofu sem samanstendur af mjög 
snyrtilegu skrifstofurými með svölum, fallegu útsýni, eldhús- 
aðstöðu og baðherbergi og bílskúr/iðnaðarrými með innkeyrslu- 
hurð. Eignin hentar mjög vel fyrir margs konar not.

Leiguverð kr. 260.000. 

TIL LEIGU

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.



Örvasalir 10
201 KÓPAVOGUR

LIND fasteignasala kynnir:

Fallegt og mjög vel staðsett einbýlishús með 

fimm rúmgóðum svefnherbergjum. Stór verönd 

sem snýr að skóglendi. Aukin lofthæð, granít í 

eldhúsi, tvö baðherbergi, stórar svalir meðfram 

tveimur hliðum á húsinu. 34 fm bílskúr innan-

gengur úr þvottahúsi.

STÆRÐ: 294 fm EINBÝLI       HERB: 7

91.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Laugavegur 17-19
101 REYKJAVÍK

Nýjar, stórglæsilegar lúxusíbúðir. Öllum 
íbúðunum fylgir bílastæði í lokuðum bílakjallara. 
Húsið var endurbyggt árið 2016.

STÆRÐ: 67-111 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2-3

57,8 - 83,5 M
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Norðurbakki 7A
220 HAFNARFJÖRÐUR

Falleg íbúð á fyrstu hæð í nýlegu klæddu 
fjölbýlishúsi, stæði í bílageymslu, myndavéla 
dyrasími. Eikar innréttingar, skápar upp í loft í 
eldhúsi, gólfsíðir gluggar í stofu, svalir til suðurs.

STÆRÐ: 69,1 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

33.900.000
Heyrumst
Kristján   696 1122
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    7. mars 18:00 – 18:30

Ljósheimar 20
104 REYKJAVÍK

Flott íbúð á 9. hæð í grónu hverfi miðsvæðis 
í Reykjavík. Stutt í alla helstu þjónustu auk 
alls sem Laugardalurinn hefur upp á að bjóða. 
Frábært útsýni.

STÆRÐ: 47,9 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

29.900.000
Heyrumst
Bjarni   662 6163
Löggiltur fasteignasali

Hlíðarvegur 36
200 KÓPAVOGUR

Parhús með aukaíbúð á frábærum stað í 
suðurhlíðum Kópavogs. Fimm svefnherbergi. 
Vestur svalir. Garður í suður. Flott eign með 
mikla möguleika.

STÆRÐ: 227,3 fm PARHÚS      HERB: 7

69.900.000
Heyrumst
Bjarni   662 6163
Löggiltur fasteignasali

Holtsvegur 37, íb 502/503
210 GARÐABÆR

Glæsilegar penthouse íbúðir með þaksvölum 
og stórbrotnu útsýni. Vandaðar innréttingar.  
Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna en  
votrými flísalögð. Laus við kaupsamning.

STÆRÐ: 100-106 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

69.900.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Holtsvegur 39, 401/402
210 GARÐABÆR

Glæsilegar penthouse íbúðir með þaksvölum 
og stórbrotnu útsýni. Vandaðar innréttingar. 
Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna en 
votrými flísalögð. Laus við kaupsamning.

STÆRÐ: 92-132 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

64,9 - 79,9 M
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

OPIÐ HÚS    5. mars 14:00 – 14:30

OPIÐ HÚS    5. mars 15:00 – 15:30



AUSTURKÓR 98  - 203 KÓP.
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 5. MARS KL. 13:30 – 14:30

GLÆSILEGAR OG NÝJAR ÍBÚÐIR MEÐ EINSTÖKU ÚTSÝNI.  
ÍBÚÐIRNAR SKILAST FULLBÚNAR ÁN GÓLFEFNA. 

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 5. MARS KL. 13:30 – 14:30

Hannes Steindórsson
Eigandi  

- lögg. fasteignasali
hannes@fastlind.is

s. 699 5008

Magnús Már Lúðvíksson
sölufulltrúi - í námi  

til lögg. fasteignasala
magnus@fastlind.is

s. 699 2010

Þórarinn Thorarensen  
Sölustjóri. 
s. 770 0309

Sveinn Eyland  
Löggiltur fasteignasali.

s. 512 4900

Jarðhæð: 
Tvær 134,1 fm. 3ja herbergja íbúðir, tvær sérverandir með báðum íbúðum.  

2. hæð:  
Tvær 153 fm. 4ra herbergja íbúðir, tvennar svalir með báðum íbúðum.  

3. hæð:  
Tvær 153 fm. 4ra herbergja íbúðir, tvennar svalir með báðum íbúðum.

Verð frá 61,9 millj. 

Möguleiki að kaupa bílskúr, 2 bílskúrar fyrir framan eign. 
Verð 8 millj. Stk.

Einstakt útsýni úr öllum íbúðum. Hús klætt að utan, áltré gluggar.



Hafðu samband 
ÁSDÍS RÓSA ÁSGEIRSDÓTTIR 
Löggiltur fasteignasali. Sími 895 7784

Landmark leiðir þig heim!

Sími 512 4900 • landmark.is
Helga Snorradóttir

Skjalavinnsla
Ingibjörg Agnes 

Jónsdóttir  
Sölufulltrúi

Sími  897 6717  

Nadia Katrín
Sölufulltrúi

Sími 692 5002

Ásdís Rósa 
Ásgeirsdóttir  
Lögfræðingur /   

löggiltur  
fasteignasali

Sími 895 7784

 Benedikt
Ólafsson

Aðstoðarmaður 
fasteignasala
Sími 661 7788

Sigurður  
Samúelsson

Löggiltur 
 fasteignasali
Sími 896 2312

Sveinn  
Eyland
Löggiltur  

fasteignasali
Sími 690 0820

Kristján  
Ólafsson

Hrl.
Löggiltur  

fasteignasali

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Eggert  
Maríuson

Aðstoðarmaður 
fasteignasala
Sími 690 1472

Guðrún Diljá  
Lúðvíksdóttir

skjalagerð

Hlíðasmári 2, 201 Kópavogur.

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

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

Hafðu samband 
BENEDIKT ÓLAFSSON 
Aðstoðarmaður fasteignasala. Sími 661 7788

LAMBASEL 6 – 109 RVK.
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 5. MARS KL. 15:00 – 15:30
Frábærlega vel staðsett og vel skipulagt einbýlishús við Lambasel 6, 239,9 fm. Þ.a. Innbyggður 
bílskúr 33,9 fm. Óskráð rými er 80 fm. og mjög vel nýtanlegt, heildarstærð er ca. 320 fm.   
Uppbygging og skipulag húss er mjög vel úr garði gert.  
Eignin afhendist tilbúin til innréttinga og tilbúinn að utan, lóð verður grófjöfnuð.   
Afhending maí / júní 2017.
V. 75,9 millj.

SKÚLAGATA 10- 101 RVK 
- 183,1 fm 5 herbergja íbúð á 2 hæðum.
- Óviðjafnanlegt útsýni.
- 2 baðherbergi og 4 svefnherbergi.
- Þrennar svalir.

- V. 109 millj.

AKURHVARF 1 – 203 KÓP.
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 5, MARS KL. 14:30 – 15:00
- Um er að ræða rúmgóða 3-4ra herbergja 126.4 fm endaíbúð með gluggum á 3 vegu  
   á 3ju hæð í mjög snyrtilegu lyftufjölbýli.
- Með íbúð er stæði í lokaðri bílgeymslu. Ægifagurt útsýni er úr íbúð og af svölum íbúðar.
- Stutt í skóla, þjónustu og útivistarsvæði. Íbúð er í útleigu í dag.

V. 49,5 millj.

RAUÐARÁRSTÍGUR 38 – 105 RVK.
OPIÐ HÚS 2. HÆÐ TIL HÆGRI MÁNUDAGINN 6. MARS FRÁ 17:00 -  17:30.
Mjög glæsilega nýuppgerða 3ja herb. íbúð á 1 hæð í 3ja hæða húsi.
Eignin skiptist í: forstofu, baðherbergi, 2 svefnherbergi, stofu, eldhús, svalir, sérgeymslu.
Frábær staðsetning.

V. 35,9 millj.

LINDAHVERFI KÓPAVOGS –  
EINBÝLISHÚS, SKIPTI ÓSKAST !
Erum með til sölu um 230 fm einbýlishús í Lindahverfinu þar sem eigendur leita eftir  
skiptum á minna sérbýli á einni hæð í sama hverfi.  Hafið samband !

FUNALIND 9 – 201 KÓP
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 5. MARS KL. 15:00 – 15:30
- Rúmgóð og vel skipulögð 2ja herbergja íbúð, alls 82,5 fm.
- Íbúðin er á jarðhæð með verönd sem snýr til suðvesturs og vestur.
- Laus til afhendingar við kaupsamning.  Frábær staðsetning m.t.t. allrar þjónustu

V. 37,4 millj

VINDAKÓR 1 – 203 KÓP
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 6. MARS KL. 17:30 – 18:00
- Falleg og rúmgóð 3ja herbergja, um 113 fm íbúð ásamt stæði í bílageymslu.
- Íbúðin er endaíbúð í lyftuhúsi með sérinngangi af svölum.
- Göngufæri í þjónustu eins og skóla, leikskóla, verslun og íþróttaaðstöðu.

V. 42,4 millj.

 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

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

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN  
sölustjóri. Sími 770 0309

DRÁPUHLÍÐ 22 – 105 RVK.
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 6. MARS KL. 17:00 -18:00
- Um er að ræða rúmgóða og snyrtilega endurnýjaða 114 fm 4ra herbergja íbúð á  
 2.hæð miðsvæðis í Reykjavík.
- Íbúðin er með sameiginlegum inngangi og íbúð í risi.
- Íbúð er 111.8 fm og sérgeymsla 2.2 fm.
- Stutt er í skóla, leikskóla, þjónustu og miðbæinn
V. 51,9 millj.

BÓKIÐ SKOÐUN



   

Halldór Már Sverrisson
Viðskiptafræðingur

Löggiltur fasteignasali
Löggiltur leigumiðlari

898 5599
halldor@atvinnueign.is

Fasteignamiðlun

Síðumúli 13 - 108 Reykjavík - s: 577 5500 - www.atvinnueign.is  

Glæsilegar og vel skipulagðar íbúðir í lyftuhúsi við 
Skógarveg. Vandaðar innréttingar frá HTH, spónlagðar 
með tæknispón eða hvítlakkað.  Hiti í gólfum. Borðaplata 
er með 20 mm qarts steini í ljósum lit. Tæki frá AEG.  
Spanhelluborð og blástursofn. Tvö baðherbergi eru í 
flestum íbúðunum. Þvottahús og baðherbergi verða með 
flísum á gólfi. Skilast fullbúnar fyrir utan gólfefni.  Stæði 
í bílageymslu.  

Upplýsingar: Óskar sölufulltrúi í gsm: 893 2499

Skógarvegur 12-14, 103 Reykjavík

GLÆSILEGAR
ÍBÚÐIR TIL SÖLU!

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 5. MARS KL 13-14

Fjölbýlishús    |    Herbergi: 3-4   |   Stærðir  117 - 161 fm

Óskar  
Sölufulltrúi 

893 2499 
Sigurður  
Fasteignasali

Skógarvegur 12-14
Verðskrá
Hæð Íbúð Herb fm Verð Staða
1. hæð 101 3 149,6 SELD

102 2 64,7 SELD
103 3 118,3 63.800.000   
104 3 121,4 63.800.000   
105 2 70,2 SELD
106 3 111,7 62.800.000   
107 3 115,5 63.800.000   
108 2 64,6 SELD
109 3 148,5 SELD

2. hæð
201 4 162,2 SELD
202 2 64,7 SELD
203 3 119,1 61.800.000   
204 3 119,2 61.800.000   
205 2 70,2 SELD
206 3 120,2 61.800.000   
207 3 115,3 61.800.000   
208 2 64,6 SELD
209 4 160,8 SELD

3. hæð
301 4 160,9 84.800.000   
302 2 65,7 SELD
303 3 116,8 SELD
304 3 122,3 SELD
305 2 69,7 SELD
306 3 122,5 63.800.000   
307 3 115,2 SELD
308 2 67,7 SELD
309 4 161,3 SELD

4. hæð
401 4 160 SELD
402 2 65,8 SELD
403 3 116,9 SELD
404 3 121,6 SELD
405 2 69,7 SELD
406 3 126,5 SELD

VERÐ FRÁ: 61,8 millj.


