
 

STARFSSVIÐ:

■■ Flugöryggismál í farþegarými flugvéla Icelandair.
■■ Rekstur og áætlanagerð vegna Cabin-deildar.
■■ Upplýsingagjöf um starfsmannamál fyrir flugfreyjur og flugþjóna.
■■ Mótun og útfærsla mælikvarða, markmiða og eftirfylgni í málefnum flugfreyja og flugþjóna.
■■ Ráðgjöf og stuðningur við flugfreyjur og flugþjóna.
■■ Framkvæmd þjónustu um borð í flugvélum félagsins.
■■ Umsjón með frammistöðumati.
■■ Val og ráðningar nýrra starfsmanna.
■■ Þjálfunar- og fræðslumál.
■■ Önnur verkefni sem upp koma samkvæmt nánari fyrirmælum yfirmanns.

HÆFNISKRÖFUR:

■■ Háskólamenntun eða önnur menntun sem nýtist í starfi.
■■ Reynsla og þekking af rekstri og starfsmannamálum er nauðsynleg.
■■ Reynsla af flugi eða flugrekstri er æskileg.
■■ Hæfni til að miðla upplýsingum í ræðu og riti.
■■ Reynsla af upplýsingakerfum er nauðsynleg.
■■ Frumkvæði og hæfni í mannlegum samskiptum.
■■ Leiðtogahæfni og metnaður til að ná árangri í starfi. 
■■ Lögð er áhersla á vönduð og sjálfstæð vinnubrögð.
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Við leitum að öflugum einstaklingi í spennandi og krefjandi starf í líflegu starfsumhverfi. Starfsmanni með framúrskarandi samskiptahæfileika og brennandi áhuga á að ná 
góðum árangri í starfi í alþjóðlegu umhverfi.

Laust er til umsóknar starf forstöðumanns flugfreyja og flugþjóna á flugrekstrarsviði Icelandair

FORSTÖÐUMAÐUR 
FLUGFREYJA OG FLUGÞJÓNA

+  Umsókn ásamt ferilskrá óskast fyllt út á www.icelandair.is/umsokn 
 eigi síðar en 25. apríl 2017.

Nánari upplýsingar veita: 

Hilmar B. Baldursson I hba@icelandair.is
Kristín Björnsdóttir I starf@icelandair.is 

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Múrari Óskast
Rótgróið fyrirtæki með trausta verkefnastöðu, óskar eftir  
að ráða framtíðarmann á sviði múrverks. Gengur starfs- 
maðurinn til liðs við samhentan hóp iðnaðarmanna, sem 
vinna að krefjandi en jafnframt fjölbreyttum og spennandi 
verkefnum.

Áhugasamir eru beðnir um að hringja í Björgvin (897-7983) 
eða senda ferilskrá/upplýsingar á netföngin; 
retturmadur@gmail.com eða bjorgvin@vatnstjon.is.  
100 % trúnaði er heitið. Heimasíða fyrirtækisins er  
vatnstjon.is, en þar má kynna sér starfsemi fyrirtækisins.

Smiður ÓSkaSt
Rótgróið fyrirtæki með trausta verkefnastöðu, óskar eftir  
að ráða framtíðarmann á sviði húsasmíða. Gengur starfs- 
maðurinn til liðs við samhentan hóp iðnaðarmanna, sem 
vinna að krefjandi en jafnframt fjölbreyttum og spennandi 
verkefnum.

Áhugasamir eru beðnir um að hringja í Björgvin (897-7983) 
eða senda ferilskrá/upplýsingar á netföngin; 
retturmadur@gmail.com eða bjorgvin@vatnstjon.is.  
100 % trúnaði er heitið. Heimasíða fyrirtækisins er  
vatnstjon.is, en þar má kynna sér starfsemi fyrirtækisins.

PíPari óskast
Rótgróið fyrirtæki með trausta verkefnastöðu, óskar eftir að 
ráða framtíðarmann á sviði pípulagna. Gengur starfsmaður-
inn til liðs við samhentan hóp iðnaðarmanna, sem vinna að 
krefjandi en jafnframt fjölbreyttum og spennandi verkefnum.

Áhugasamir eru beðnir um að hringja í Björgvin (897-7983) 
eða senda ferilskrá/upplýsingar á netföngin; 
retturmadur@gmail.com eða bjorgvin@vatnstjon.is.  
100 % trúnaði er heitið. Heimasíða fyrirtækisins er  
vatnstjon.is, en þar má kynna sér starfsemi fyrirtækisins.
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Sölufulltrúar 

Hrannar Helgason, hrannar@365.is 512 5441

Viðar Ingi Pétursson,  vip@365.is 512 5426
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SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Útlánasérfræðingur

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:
• Upplýsingagjöf og ráðgjöf um lán og 

mismunandi kosti á lánamarkaði 
• Aðstoð við gerð greiðslumats og lánsumsókna 

ásamt vinnslu
• Móttaka viðskiptavina og svör við fyrirspurnum 
• Þátttaka í verkefnum á viðskiptasviði s.s. 

yfirferð á markaðsefni, þróun verk- og 
þjónustuferla ofl.

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði viðskiptafræði, hagfræði eða 

sambærileg er skilyrði
• Yfirgripsmikil starfsreynsla og þekking á lánamálum er 

æskileg
• Áhugi á því að koma þekkingu á framfæri, leiðbeina og 

aðstoða viðskiptavini við að skilja flókin málefni lántöku
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð, hæfni til að koma með 

tillögur að úrbótum og vinna á lausnamiðaðan hátt 
• Samskiptahæfileikar og færni til að starfa í hópi
• Enskukunnátta til að geta leiðbeint erlendum    

 viðskiptavinum um fasteigna- og lánaviðskipti

Upplýsingar veitir:

Inga S. Arnardóttir

inga@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og 
með 2. maí nk.

Íbúðalánasjóður óskar eftir að ráða öflugan útlánasérfræðing til starfa á viðskiptasviði. Meginverkefni 
viðskiptasviðs er þjónusta og upplýsingagjöf við nýja og núverandi viðskiptavini sjóðsins s.s. ráðgjöf vegna 
lánveitinga, gerð greiðslumats og lánsumsókna og aðstoð vegna greiðsluvanda.  

Íbúðalánasjóður starfar skv. lögum nr. 44/1998 um húsnæðismál og ber ábyrgð á framkvæmd húsnæðisstefnu 
stjórnvalda. Hlutverk Íbúðalánasjóðs er að þjóna íslensku samfélagi með veitingu stofnframlaga og lána, og 
greiningum á húsnæðismarkaði, til þess að stuðla að stöðugleika og auka möguleika almennings á að eignast 
eða leigja húsnæði á viðráðanlegum kjörum.

Starfsmannastefna Íbúðalánasjóðs tekur mið af jafnréttisáætlun.

Um fullt starf er að ræða. Starfskjör eru í samræmi við kjarasamning ríkisins og viðkomandi stéttarfélags. Öllum umsóknum verður svarað 
þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Umsóknir gilda í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.

Lagardère Travel Retail ehf. sér um rekstur veitingastaða og 
sælkeraverslunar í Flugstöð Leifs Eiríkssonar. Markmið 
fyrirtækisins er að bjóða framúrskarandi þjónustu í lifandi 
og alþjóðlegu starfsumhverfi.

Störf í boði
 
 • Vaktstjórastöður
 • Lager
 • Matreiðsla
 • Afgreiðsla
 • Aðstoð í eldhúsi 
 • Aðstoð í sal
 • Uppvask

Við bjóðum upp á framtíðarstörf og sumarstörf, 
fjölbreyttar vaktir, sveigjanlegan vinnutíma og 
rútuferðir frá Stór-Reykjavíkursvæðinu.
 
Við hvetjum fólk á öllum aldri til að sækja um inn á 
www.ltr.is eða senda umsókn á umsokn@ltr.is  

Leitum að framtakssömu og duglegu starfsfólki til að 
vinna hjá Lagardére Travel Retail ehf. í spennandi og 
krefjandi umhverfi en Flugstöð Leifs Eiríkssonar hefur 
þrisvar sinnum undanfarin ár verið talin besta flugstöð 
Evrópu í sínum stærðarflokki.
 



 

We are hiring
Meniga is leading the next generation of online banking and is currently used by some of the largest and most 
innovative banks in the world. Currently over 40 million digital banking users across 18 countries can use Meniga to 
become smarter about their �nances.

Becoming a Menigan means you will join an extremely talented and ambitious group, dedicated to providing our 
customers with next generation online banking and data analytics platforms. We are passionate about our work and 
strive to create enjoyable software products the right way.

Project Manager
If you are a focused multitasker with excellent communication skills then this might be something for you.
As a technical project manager, you are the connection between the Meniga integration team and our customers, 
creating project plans, following up on technical issues and managing the team’s pipeline priorities.

A PM needs to have the following qualities:

• 3 - 10 years experience of leading large-scale IT projects
• Bachelor’s degree
• Superior organisational and communication skills
• Has in-depth competence and understanding working with several project management methodologies
• Excellent leadership qualities, ability to lead teams across multiple locations
• Has a good understanding of complex organisations, can work well with people, understands all aspects of  
 a project and the organisational structures of large organizations.  
Database Administrator
If you're looking for a role that combines your passion for databases with your problem-solving and communication 
skills then look no further.

We're looking for a Database Administrator (DBA) or developer with DevOps interests to join 
our team supporting Meniga's continuing growth and technical expansion. 

A DBA needs to have the following qualities:

• Good knowledge of Microsoft SQL Server internals
• Know the ins and outs of database administration and operations (setup, tuning, data protection, high   
 availability etc.)
• Be seasoned in developing and tuning data models and queries
• Be experienced with database deployments and delivery
• Have strong scripting skills and be willing to assist with DevOps and automation
• Have the confidence to challenge colleagues and co-workers
• Hold a degree in computer science, software engineering or equivalent

Quality Assurance Engineers
If you are enthusiastic individual and experienced software tester with a passion for quality to take our quality 
assurance processes to the next level we are looking for you.

As a Quality Assurance Engineer (QA) you will be instrumental in helping to deliver outstanding software products 
for the company’s banking customers. You will be responsible for creating 
test plans, writing test cases and executing them for both automatic and manual tests.

A QA needs to have the following qualities:

• Hands-on experience creating automated tests
• Be organized and disciplined
• Have excellent communication and teamwork skills
• 3 years’ experience of software development, software testing and/or quality assurance 
• Degree in computer science, software engineering or equivalent

Software Engineers
If you are a hardworking, experienced developer that enjoys writing beautiful code in a dynamic environment we 
have the right opportunity for you.

We’re looking for experienced software engineers to take a lead role in core development and customer integration 
projects.

As a core developer, you will serve as a key contributor to the development of our world class online banking 
solutions. Integration developers are instrumental in programming customer integration extensions and often 
follow the implementation through with customer workshops and setup support on location.

A Software Engineer needs to have the following qualities:

• Excellent working knowledge of C#, MS SQL Server and MQ/File loading
• 3 years’ experience of software development
• Degree in computer science, software engineering or equivalent

Application period ends April 23rd  
Please apply on our website: Meniga.com/jobs
For further information please contact Þórhildur Birgisdóttir, thorhildur@meniga.com 



STA R F S STÖ Ð :
K E F LAVÍK URF LUGVÖ LLUR

U M S Ó K N I R :
ISAVIA. IS/ATVINNA

V E R K E F N A S T J Ó R I  F R A M K V Æ M D A -  
O G  F J Á R F E S T I N G A V E R K E F N A .

Helstu verkefni er verkstjórn og eftirlit með 
framkvæmda- og fjárfestingarverkefnum, umsjón 
með gerð verk-, kostnaðar- og framkvæmdaáætlana, 
umsjón með verkbókhaldi tengt framkvæmdum og 
greining á fjárfestingaverkefnum, sem og skýrslugerð, 
gagnasöfnun og úrvinnsla á sviði framkvæmda.

Hæfniskröfur:

• Verk- eða tæknifræðimenntun er nauðsynleg 

• Góð þekking á Autocad, Revit og Microsoft Project

• Góð enskukunnátta í ræðu og riti

Umsóknarfrestur: 7. maí

H Ö N N U Ð U R  /  T Æ K N I T E I K N A R I
Helstu verkefni eru vinnsla á  CAD teikningum, 
landupplýsingakerfi, uppsetning og ýmis teiknivinna sem 
og viðhald gagna sem tengjast gerð þróunaráætlunar, 
hönnun og framkvæmdum á Keflavíkurflugvelli. 

Hæfniskröfur:

• Tækniteiknun, arkitektúr eða menntun sem  

 nýtist í starfi 

• Haldgóð þekking á helstu teikniforritum

• Þekking á BIM aðferðafræðinni er kostur

Umsóknarfrestur: 30. apríl

S U M A R S T A R F  F Y R I R  
V E R K F R Æ Ð I N E M A

Helstu verkefni ganga öll út á að auka afköst núverandi 
flugstöðvar, styðja við aðrar deildir og mun starfsmaður 
kynnast öllum ferlum flugvallar. Nauðsynlegt er að 
starfsmaður hafi gott vald á tölulegri greiningu, tölfræði 
og líkindafræði.  

 Hæfniskröfur:

• Þarf að hafa lokið 2 árum af B.Sc í verkfræði  

 eða skyldum greinum

• Umsækjandi þarf að geta unnið sveigjanlega vinnutíma

• Góð tölvukunnátta skilyrði

• Góð enskukunnátta skilyrði

Umsóknarfrestur: 23. apríl

S U M A R S T A R F  F Y R I R  T Æ K N I N E M A

Helstu verkefni eru að vinna við upplýsingalíkan  (BIM) 
fyrir hönnun, framkvæmd og rekstur.   3D laser skanna 
alla flugstöðina og útbúa þannig 3D líkan af henni, ásamt 
öðrum tilfallandi verkefnum.

Hæfniskröfur:

• Tækni- eða verkfræðinemi, þarf að hafa lokið 2 árum  

 af B.Sc námi

• Reynsla af landmælingum er kostur

• Þekking og áhugi á BIM hönnun er kostur 

• Góð tölvukunnátta skilyrði 

• Góð enskukunnátta skilyrði

Umsóknarfrestur: 23. apríl

S U M A R S T A R F  Á  A Ð G A N G S S K R I F S T O F U  
F L U G D E I L D A R

Helstu verkefni eru afgreiðsla og útgáfa aðgangsheimilda 
fyrir einstaklinga og ökutæki. Samskipti við flugvallar-
notendur vegna aðgangsmála og við lögreglu vegna 
bakgrunnsskoðana og vöktunar. Starfsmaður mun einnig 
sjá um skjalavörslu og önnur tilfallandi verkefni í samráði 
við hópstjóra aðgangsskrifstofu.

Hæfniskröfur:

• Góð almenn tölvukunnátta er skilyrði  

 (Excel, Outlook o.fl.)

• Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti 

• Rík þjónustulund

Umsóknarfrestur: 23. apríl

V E R K E F N A S T J Ó R I  R A F O R K U

Helstu verkefni eru umsjón og ábyrgð á raforku 
framkvæmdaverkefna frá hönnun til reksturs, ásamt 
uppbyggingu dreifikerfa. Samræming rafhönnunar og 
samþykki útboða. Umsjón með öflun, móttöku og yfirferð 
tilboða og samningagerð við verktaka. Áhættustjórn 
verklegra framkvæmda og fleira.

Hæfniskröfur:

• Rafmagns- eða tæknifræði er skilyrði 

• Víðtæk reynsla af verkefnastjórnun í mannvirkjagerð

• Reynsla eða menntun í fjármálum framkvæmda

• Reynsla af verkefnum með hátt flækjustig 

• Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti

Umsóknarfrestur: 7. maí

F L Æ Ð I S S T J Ó R A R  Í  F A R A N G U R S -  
O G  F L O K K U N A R S A L

Helstu verkefni eru að tryggja skilvirkt flæði farangurs 
í gegnum farangurskerfið og að flæði í flokkunarsal 
sé í lagi. Almennt viðhald á farangurskerfi, eftirlit með 
starfssemi rekstraraðila, gagnasöfnun og úrvinnsla.  
Um er að ræða vaktavinnu.

Hæfniskröfur:

• Verkmenntun á sviði málm-, raf- eða véltækni er kostur 

• Tæknimenntun er kostur

• Reynsla við vinnu á flugvelli er kostur

• Reynsla af verkstýringu er kostur 

• Góð enskukunnátta skilyrði 

• Góð tölvukunnátta skilyrði

Umsóknarfrestur: 23. apríl

V I LT  Þ Ú  V E R 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.  
 
Við leitum að metnaðarfullu og öflugu starfsfólki til að taka þátt í þeim öra vexti  
sem er framundan á Keflavíkurflugvelli.

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.

Vegna kröfu reglugerðar um flugvernd  þá þurfa umsækjendur að fylla út og skila inn umsókn vegna  
bakgrunnsskoðunar lögreglu, nánari upplýsingar er að finna á heimasíðunni og þurfa allir umsækjendur 
að vera með hreint sakavottorð.
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STA R F S STÖ Ð :
KEFLAVÍKURFLUGVÖLLUR

U M S Ó K N I R :
ISAVIA. IS/ATVINNA

V E R K E F N A S T J Ó R I  F R A M K V Æ M D A -  
O G  F J Á R F E S T I N G A V E R K E F N A .

Helstu verkefni er verkstjórn og eftirlit með 
framkvæmda- og fjárfestingarverkefnum, umsjón 
með gerð verk-, kostnaðar- og framkvæmdaáætlana, 
umsjón með verkbókhaldi tengt framkvæmdum og 
greining á fjárfestingaverkefnum, sem og skýrslugerð, 
gagnasöfnun og úrvinnsla á sviði framkvæmda.

Hæfniskröfur:

• Verk- eða tæknifræðimenntun er nauðsynleg 

• Góð þekking á Autocad, Revit og Microsoft Project

• Góð enskukunnátta í ræðu og riti

Umsóknarfrestur: 7. maí

H Ö N N U Ð U R  /  T Æ K N I T E I K N A R I
Helstu verkefni eru vinnsla á  CAD teikningum, 
landupplýsingakerfi, uppsetning og ýmis teiknivinna sem 
og viðhald gagna sem tengjast gerð þróunaráætlunar, 
hönnun og framkvæmdum á Keflavíkurflugvelli. 

Hæfniskröfur:

• Tækniteiknun, arkitektúr eða menntun sem  

 nýtist í starfi 

• Haldgóð þekking á helstu teikniforritum

• Þekking á BIM aðferðafræðinni er kostur

Umsóknarfrestur: 30. apríl

S U M A R S T A R F  F Y R I R  
V E R K F R Æ Ð I N E M A

Helstu verkefni ganga öll út á að auka afköst núverandi 
flugstöðvar, styðja við aðrar deildir og mun starfsmaður 
kynnast öllum ferlum flugvallar. Nauðsynlegt er að 
starfsmaður hafi gott vald á tölulegri greiningu, tölfræði 
og líkindafræði.  

 Hæfniskröfur:

• Þarf að hafa lokið 2 árum af B.Sc í verkfræði  

 eða skyldum greinum

• Umsækjandi þarf að geta unnið sveigjanlega vinnutíma

• Góð tölvukunnátta skilyrði

• Góð enskukunnátta skilyrði

Umsóknarfrestur: 23. apríl

S U M A R S T A R F  F Y R I R  T Æ K N I N E M A

Helstu verkefni eru að vinna við upplýsingalíkan  (BIM) 
fyrir hönnun, framkvæmd og rekstur.   3D laser skanna 
alla flugstöðina og útbúa þannig 3D líkan af henni, ásamt 
öðrum tilfallandi verkefnum.

Hæfniskröfur:

• Tækni- eða verkfræðinemi, þarf að hafa lokið 2 árum  

 af B.Sc námi

• Reynsla af landmælingum er kostur

• Þekking og áhugi á BIM hönnun er kostur 

• Góð tölvukunnátta skilyrði 

• Góð enskukunnátta skilyrði

Umsóknarfrestur: 23. apríl

S U M A R S T A R F  Á  A Ð G A N G S S K R I F S T O F U  
F L U G D E I L D A R

Helstu verkefni eru afgreiðsla og útgáfa aðgangsheimilda 
fyrir einstaklinga og ökutæki. Samskipti við flugvallar-
notendur vegna aðgangsmála og við lögreglu vegna 
bakgrunnsskoðana og vöktunar. Starfsmaður mun einnig 
sjá um skjalavörslu og önnur tilfallandi verkefni í samráði 
við hópstjóra aðgangsskrifstofu.

Hæfniskröfur:

• Góð almenn tölvukunnátta er skilyrði  

 (Excel, Outlook o.fl.)

• Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti 

• Rík þjónustulund

Umsóknarfrestur: 23. apríl

V E R K E F N A S T J Ó R I  R A F O R K U

Helstu verkefni eru umsjón og ábyrgð á raforku 
framkvæmdaverkefna frá hönnun til reksturs, ásamt 
uppbyggingu dreifikerfa. Samræming rafhönnunar og 
samþykki útboða. Umsjón með öflun, móttöku og yfirferð 
tilboða og samningagerð við verktaka. Áhættustjórn 
verklegra framkvæmda og fleira.

Hæfniskröfur:

• Rafmagns- eða tæknifræði er skilyrði 

• Víðtæk reynsla af verkefnastjórnun í mannvirkjagerð

• Reynsla eða menntun í fjármálum framkvæmda

• Reynsla af verkefnum með hátt flækjustig 

• Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti

Umsóknarfrestur: 7. maí

F L Æ Ð I S S T J Ó R A R  Í  F A R A N G U R S -  
O G  F L O K K U N A R S A L

Helstu verkefni eru að tryggja skilvirkt flæði farangurs 
í gegnum farangurskerfið og að flæði í flokkunarsal 
sé í lagi. Almennt viðhald á farangurskerfi, eftirlit með 
starfssemi rekstraraðila, gagnasöfnun og úrvinnsla.  
Um er að ræða vaktavinnu.

Hæfniskröfur:

• Verkmenntun á sviði málm-, raf- eða véltækni er kostur 

• Tæknimenntun er kostur

• Reynsla við vinnu á flugvelli er kostur

• Reynsla af verkstýringu er kostur 

• Góð enskukunnátta skilyrði 

• Góð tölvukunnátta skilyrði

Umsóknarfrestur: 23. apríl

V I LT  Þ Ú  V E R 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.  
 
Við leitum að metnaðarfullu og öflugu starfsfólki til að taka þátt í þeim öra vexti  
sem er framundan á Keflavíkurflugvelli.

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.

Vegna kröfu reglugerðar um flugvernd  þá þurfa umsækjendur að fylla út og skila inn umsókn vegna  
bakgrunnsskoðunar lögreglu, nánari upplýsingar er að finna á heimasíðunni og þurfa allir umsækjendur 
að vera með hreint sakavottorð.

17
 -

 1
11

2 
- 

H
V

Í T
A

 H
Ú

S
I Ð

 /
 S

 Í 
A



 6 ATVINNUAUGLÝSINGAR  1 5 .  a p r í l  2 0 1 7  L AU G A R DAG U R

Laust er til umsóknar starf verk- eða tæknifræðings á 
hafnadeild. Um 100% starf er að ræða. Æskilegt er að 
viðkomandi sé með starfsreynslu en gjarnan er tekið við 
umsóknum frá yngra fólki með nýleg próf. 

Starfssvið:
• Verkefnastjórn á sviði hafnagerðar
• Hönnun hafnamannvirkja
• Önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Verk- eða tæknifræðingur
• Góð íslensku- og enskukunnátta
• Starfsreynsla á sviði hönnunar og eftirlits æskileg
• Þekking á hafnagerð æskileg
• Nákvæmni og öguð vinnubrögð
• Frumkvæði og hæfni til að vinna sjálfstætt
• Hæfni í mannlegum samskiptum

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar 
báðum kynjum og í samræmi við jafnréttisáætlun  
Vegagerðarinnar eru konur með umbeðnar hæfniskröfur 
sérstaklega hvattar til að sækja um starfið

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins við  
viðkomandi stéttarfélag. 

Umsóknarfrestur er til 2. maí 2017.

Umsóknir berist Vegagerðinni á netfangið  
starf@vegagerdin.is. Í umsókn komi fram persónulegar 
upplýsingar ásamt starfsferilskrá og upplýsingum um þá 
menntun og hæfni sem óskað er eftir.

Æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigurður Áss Grétars-
son, framkvæmdastjóri, í síma 522 1420.

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

Verk- eða  
tæknifræðingur  
Reykjavík

VERKSTJÓRI VÉLSMIÐJU
Óskum eftir að ráða kraftmikinn og metnaðarfullan aðila í starf verkstjóra á vélsmiðju Slippsins á 
Akureyri. Um er að ræða 100% starf

Verkstjóri lykilmaður í skipulagningu og stjórnun einstakra verka og sem slíkur afar mikilvægur við 
að uppfylla óskir og væntingar viðskiptavina fyrirtækisins. Verkstjóri ber ábyrgð á að verk séu unnin 
á sem hagkvæmastan hátt, að fagmennsku sé gætt og að gæðakröfum sé fullnægt. Verkstjóri er 
næsti yfirmaður starfsmanna viðkomandi deildar og ber ábyrgð á starfsmannahaldi deildarinnar.

Menntunar- og hæfniskröfur
•  Meistarabréf eða hærra stig menntunar  
 í vélvirkjun eða vélstjórn.
•  A.m.k. 5 ára reynslu í greininni.
•  Hafa gott vald á íslensku og ensku í tali  
 og riti auk kunnáttu í einu   
 Norðurlandamáli.
•  Áhersla er lögð á hæfni í mannlegum  
 samskiptum,  þjónustulipurð,   
 snyrtimennsku, skipuleg  vinnubrögð,   
 sjálfstæði í starfi og fagmennsku í  
 hvívetna.

Helstu verkefni:
•  Stjórnun og skipulagning verka.
• Stjórnun starfsmanna deildarinnar.
• Umsjón með húsnæði tækjum 
 og áhöldum deildarinnar.
• Umsjón með skráningu    
 starfsmanna, vélavinnu og efnis.
• Gerð mannaflaáætlana.
• Efnisútvegun.
• Varahlutaútvegun.
•  Gæðastjórnun og gæðaeftirlit.
• Umsjón með að farið sé eftir   
 öryggisreglum og að fyllsta öryggis 
 sé gætt á vinnusvæðinuUmsóknarfrestur er til og með 26.04.2017

Legg ja skal inn umsókn á www.slipp.is. 
Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál. 
Öllum umsóknum verður svarað. 

Nánari upplýsingar veitir: 
Kristján H. Kristjánsson
í tölvupósti khk@slipp.is eða í síma 460 2900                                        
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VERKSTJÓRI VÉLSMIÐJU

Slippurinn Akureyri býður heildarlausnir í málmiðnaði og véltækni með sérhæfingu í 
endurnýjun og viðhaldi á skipum, ásamt hönnun og framleiðslu á vinnslubúnaði fyrir sjávarútveg.
 
Slippurinn Akureyri ehf. er leiðandi fyrirtæki á sínu sviði hér á landi. Það rekur 
upptökumannvirki og viðgerðarstöð fyrir skip og annast hvers konar málmsmíði, vélsmíði, 
vélaviðgerðir, rennismíði
 

FAGMENNSKA - METNAÐUR - HAGKVÆMNI
 

Leikskólinn Hulduberg í Mosfellsbæ 
auglýsir lausar stöður

Hulduberg er sex deilda leikskóli. Þar eru um 140 börn á 
aldrinum 2-5 ára og eru aldursblöndun á öllum deildum. 
Áherslur í starfi leikskólans er umhverfismennt og að njóta 
og nýta náttúruleg gæði.
Leikskólinn Hulduberg er staðsettur við Lágafellsskóla og 
íþróttamiðstöðina Lágafell.

Auglýst eru laus eftrfarandi störf:

• Staða leikskólakennara í deildarstjórn. 
 Hæfnikröfur:
- Leikskólakennaramenntun
- Góð hæfni í mannlegum samskiptum
- Jákvæðni og metnaður 
- Lausnamiðuð hugsun og færni til að koma hugmyndum 

í framkvæmd

• Staða matráðs (75% - 100% starf )

 Hæfnikröfur: 
- Þekking á gerð matseðla og samsetningu fæðis fyrir 

börn frá 18 mánaða aldri til 6 ára samkvæmt viðmiðum 
Manneldisráðs.

- Frumkvæðni og skipulagshæfni við innkaup  
og vörustjórnun.

- Færni  sem nýtist í starfi og reynsla af störfum  
í mötuneyti 

Laun eru greidd í samræmi við kjarasamning Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélaga.

Umsóknarfrestur er til 4. janúar 2014.
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og/eða fyrri 
störf skulu berast á netfangið hulduberg@mos.is.

Upplýsingar um leikskólann má finna á heimasíðu skólans 
www.hulduberg.is.
Nánari upplýsingar veitir leikskólastjóri Þuríður Stefáns- 
dóttir og aðstoðarleikskólastjóri Guðrún Viktorsdóttir  
 síma 5868170 og 8670727.

Fólk af báðum kynjum er hvatt til að sækja um störfin. 

Leikskólinn Hulduberg í Mosfellsbæ 
auglýsir lausar stöður

Hulduberg er sex deilda leikskóli. Þar eru um 140 börn á 
aldrinum 2-5 ára og eru aldursblöndun á öllum deildum. 
Áherslur í starfi leikskólans er umhverfismennt og að njóta 
og nýta náttúruleg gæði.
Leikskólinn Hulduberg er staðsettur við Lágafellsskóla og 
íþróttamiðstöðina Lágafell.

Auglýst eru laus eftrfarandi störf:

• Staða leikskólakennara í deildarstjórn. 
 Hæfnikröfur:
- Leikskólakennaramenntun
- Góð hæfni í mannlegum samskiptum
- Jákvæðni og metnaður 
- Lausnamiðuð hugsun og færni til að koma hugmyndum 

í framkvæmd

• Staða matráðs (75% - 100% starf )

 Hæfnikröfur: 
- Þekking á gerð matseðla og samsetningu fæðis fyrir 

börn frá 18 mánaða aldri til 6 ára samkvæmt viðmiðum 
Manneldisráðs.

- Frumkvæðni og skipulagshæfni við innkaup  
og vörustjórnun.

- Færni  sem nýtist í starfi og reynsla af störfum  
í mötuneyti 

Laun eru greidd í samræmi við kjarasamning Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélaga.

Umsóknarfrestur er til 4. janúar 2014.
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og/eða fyrri 
störf skulu berast á netfangið hulduberg@mos.is.

Upplýsingar um leikskólann má finna á heimasíðu skólans 
www.hulduberg.is.
Nánari upplýsingar veitir leikskólastjóri Þuríður Stefáns- 
dóttir og aðstoðarleikskólastjóri Guðrún Viktorsdóttir  
 síma 5868170 og 8670727.

Fólk af báðum kynjum er hvatt til að sækja um störfin. 

Laus störf næsta skólaár 2017-2018
Forstöðumaður frístundasels 100%
Deildarstjóri verkefna á yngsta og miðstigi
Kennarar óskast á unglingstig, miðstig og 
yngsta stig 

Á unglingastig:
 stærðfræði
 náttúrufræði (líffræði, eðlis- og efnafræði)
 íslensku
  heimilisfræði
 sérkennslu

Á  mið- og yngsta stig:
 umsjónarkennslu
 listkennslu (dans, tónmennt, leiklist) (möguleiki á hlutastarfi) 
 textílmennt

Í útibú Varmárskóla/Brúarland 
Kennarar óskast á yngsta stig
Frístundaleiðbeinendur og skólaliðar

Stuðningsfulltrúar og frístundaleiðbeinendur óskast til starfa 
frá og með 15.  ágúst nk.

Aðstoðarmatráður í mötuneytiseldhús óskast frá og með  
15. ágúst nk. (vinnutími frá 8-14)

Nánari upplýsingar eru á heimasíðu skólans,  
www.varmarskoli.is. Frekari upplýsingar veita Þóranna Rósa 
Ólafsdóttir og Þórhildur Elfarsdóttir skólastýrur í síma  
525 0700 eða 899 8465 / 863 3297.Umsóknir ásamt  
ferilskrá sendist á netfangið thoranna(hjá)varmarskoli.is eða 
thorhildur(hjá)varmarskoli.is.

Umsóknarfrestur um öll störfin er til 30. apríl 2017.

Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um.  
Það sakar ekki að hafa samband og heyra í okkur.

Loftorka Reykjavík
Óskar eftir vönum meiraprófs  

bílstjóra á trailer.
Upplýsingar í síma 565 0875  

eða 892 0525

Loftorka Reykjavík ehf. 
Miðhrauni 10 
210 Garðabæ. 



AKURSKÓLI er kraftmikill og framsækinn skóli. Hann starfar 
eftir einkunnarorðunum börn eru gleðigjafar, skapandi og fróðleiksfús. Frá 
næsta skólaári vantar okkur liðsauka í skólann.

•  Deildarstjóri yfir starfsstöð – millistjórnandi 
 með mannaforráð auk kennslu
•  Kennarar – sérkennsla, tónmenntarkennsla, 
 heimilisfræðikennsla, íþróttakennsla, 
 umsjónarkennsla á yngsta- og miðstigi
•  Skólaritari í afleysingu vegna fæðingarorlofs
•  Umsjónarmaður frístundaskóla 
 – 50% starf
•  Umsjón með kaffistofu starfsmanna
•  Skólaliðar – 50%-80% störf

Á heimasíðu Akurskóla má lesa nánar um stefnu skólans og starfsemi 
www.akurskoli.is 

NJARÐVÍKURSKÓLI starfar undir kjörorðunum 
menntun og mannrækt en skólinn er umhverfisvænn og leggur áherslu á 
lestrarnám upp allan grunnskólann. Næsta vetur eru nokkur laus störf í 
skólanum.

•  Umsjónarkennsla á yngra stigi
•  Tónmenntakennsla
•  Sérkennara í sérdeild

Nánar má lesa um Njarðvíkurskóla á heimasíðunni 
www.njardvikurskoli.is

HEIÐARSKÓLI  styðst við einkunnarorðin háttvísi, hugvit 
og heilbrigði. Skólinn kennir sig við Uppbyggingarstefnuna og er Uppbygg-
ingarskóli. Næsta vetur ætlar Heiðarskóli að bæta við sig kennurum.

•  Kennsla á unglingastigi
•  Umsjónarkennsla á yngsta stigi
•  Umsjónarkennsla á miðstigi

Nánari upplýsingar um Heiðarskóla er að finna á www.heidarskoli.is

HÁALEITISSKÓLI hefur kjörorðin menntun og mann-
rækt. Þar eru nemendur sem eiga heima á Ásbrú við nám í 1.-8. bekk. Nokkrar 
lausar stöður eru í Háaleitisskóla næsta vetur.

•  Kennari í textílmennt 
•  Kennari á yngsta stig
•  Starfsmenn í frístund
•  Stuðningsfulltrúar

Meira um Háaleitisskóla er að finna á heimsíðu skólans 
www.haaleitisskoli.is 

MYLLUBAKKASKÓLI er í hjarta bæjarins og starfar 
undir einkennisorðunum virðing, ábyrgð, jafnrétti og árangur.  Kennara 
vantar á næsta skólaári.

•  Kennari í dönsku
•  Kennari í náttúrugreinum 
 og íslensku á unglingastigi 
•  Kennari á miðstigi.

Nánari upplýsingar www.myllubakkaskoli.is

SPENNANDI 
TÆKIFÆRI 
Í GRUNNSKÓLUM 
REYKJANESBÆJAR
Við erum að leita að fólki sem vill vera með í að 
byggja upp skólasamfélag í fremstu röð þar sem 
metnaður, kraftur og samheldni eru lykilatriði. 
Í Reykjanesbæ eru sex grunnskólar sem hver og 
einn hefur á að skipa samstilltum starfsmanna-
hópi með skýra sýn á framtíðina.

Reykjanesbær er fimmta stærsta sveitarfélag landsins með um 16 þúsund 
íbúa. Í bænum eru einnig starfræktir tíu leikskólar, framúrskarandi tónlist-
arskóli og öflugt íþrótta- og tómstundastarf. Hjá Reykjanesbæ starfar sam-
hentur hópur starfsmanna sem hefur það að leiðarljósi að þjónusta við íbúa 
bæjarfélagsins sé eins og best verður á kosið hverju sinni. Við bjóðum góða 
starfsaðstöðu, jákvætt andrúmsloft og samstarfsfólk sem tekur áskor-
unum hvers dags af eldmóði og krafti. Við ráðningar er ávallt höfð hliðsjón 
af jafnréttisáætlun Reykjanesbæjar

Sækja skal um störfin á vefsíðu sveitarfélagsins www.reykjanesbaer.is



Okkur vantar bifreiðasmiði 
og eða vana menn til starfa í réttingadeild.

Áhugasamir sendi inn umsóknir á  
bjarni@bilastjarnan.is eða hringi í síma 778 6380

 

 

Verkefnastjóri hjá Frjálsíþróttasambandi Íslands, sumarstarf 
Frjálsíþróttasamband Íslands óskar eftir að ráða sjálfstæðan og drífandi verkefnastjóra á 
skrifstofu FRÍ í sumar. Leitað er að háskólanema eða einstaklingi með reynslu á sviði 
íþróttamála eða kennslustarfa, 20 ára eða eldri. 
 
Hvað þarft þú að hafa til að bera? 

● Frumkvæði og sjálfstæði í starfi 
● Áhuga og getu til að styrkja ímynd FRÍ á samfélagsmiðlum 
● Færni til að skrifa skemmtilegar fréttir og færslur um frjálsar 
● Getuna til þess að stýra verkefnum sjálf(ur) 

 
Hvað bjóðum við uppá? 

● Áhugavert og lifandi starf í íþróttahreyfingunni 
● Möguleikann á því að bæta frjálsíþróttahreyfinguna og samfélagið um leið  
● Möguleika á hlutastarfi með skóla til framtíðar 
● Gott tækifæri til að læra og bæta sig í fjölbreyttu og krefjandi starfi 

 
 
Unnið er náið með framkvæmdastjóra og stjórn FRÍ auk þess að vera í sambandi við 
aðildarfélög sambandsins um land allt. 
 
Upphaf starfs er í maí skv. nánara samkomulagi og starfslok að hausti skv. samkomulagi, en 
einnig möguleiki á hlutastarfi með skóla. 
 
Áhugasamir sendi umsóknir á netfangið sumarstarf@fri.is í síðasta lagi sunnudaginn 23. 
apríl.  
 

 

Verkefnastjóri hjá  
Frjálsíþróttasambandi  
Íslands, sumarstarf

Frjálsíþróttasamband Íslands óskar eftir að ráða sjálf-
stæðan og drífandi verkefnastjóra á skrifstofu FRÍ í sumar. 
Leitað er að háskólanema eða einstaklingi með reynslu á 
sviði íþróttamála eða kennslustarfa, 20 ára og eldri. 

Hvað þarft þú að hafa til að bera? 
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi 
• Áhuga og getu til að bæta ímynd FRÍ á samfélagsmiðlum 
• Færni til að skrifa skemmtilegar fréttir og færslur um 
  frjálsar 
• Getu til að stýra verkefnum á eigin spýtur

Hvað bjóðum við uppá? 
• Áhugavert og lifandi starf í íþróttahreyfingunni 
• Möguleikann á því að bæta frjálsíþróttahreyfinguna 
  og samfélagið um leið 
• Möguleika á hlutastarfi (t.d. með skóla) til framtíðar 
• Gott tækifæri til að læra og bæta sig í fjölbreyttu og 
   krefjandi starfi 

Verkefnastjóri vinnur náið með framkvæmdastjóra og 
stjórn FRÍ auk þess að vera í sambandi við aðildarfélög 
sambandsins um land allt. Upphaf starfs er í maí, skv. 
nánara samkomulagi og starfslok að hausti skv. sam-
komulagi, en einnig er möguleiki á hlutastarfi, t.d.  
með skóla. Áhugasamir sendi umsóknir á netfangið  
sumarstarf@fri.is í síðasta lagi sunnudaginn 23. apríl. 

Nánari upplýsingar veittar í gegnum sama netfang.

Staða skólastjóra við  
Reykhólaskóla laus til umsóknar.

Reykhólahreppur auglýsir stöðu skólastjóra Reykhólaskóla 
lausa til umsóknar.  Reykhólaskóli er sameinaður leik- og 
grunnskóli undir einu þaki og er ætlunin að við hann 
bætist tónlistadeild næsta haust. Í skólanum eru um 60 
nemendur.  
Skólastjóri stýrir og ber ábyrgð á rekstri skólans og 
daglegri starfsemi, hann veitir skólanum faglega forystu á 
sviði kennslu og þróunar í skólastarfi og leiðir samstarf  
nemenda, starfsmanna, heimila og skólasamfélagsins í heild.

Reykhólaskóli auglýsir eftir 
grunnskólakennurum og  
tónlistakennara til starfa 

Einkunnarorð Reykhólaskóla er „Vilji er vegur“. 
Reykhólaskóli er þátttakandi í Grænfánaverkefninu.
Um er að ræða 100% starf í almennri kennslu, allt að 100 % 
starf í almennri tónlistakennslu og 50% starf í verkgreinum.

Mötuneyti Reykhólahrepps auglýsir 
eftir aðstoðarmatráði til starfa  

í allt að 100% starf.  
Mötuneyti Reykhólahrepps er mötuneyti Reykhólaskóla og 
Hjúkrunar- og dvalarheimilisins Barmahlíðar.

Frekir upplýsingar um menntunar- og hæfniskröfur vegna 
ofangreindra starfa er að finna á vef sveitarfélagsins 
www.reykholar.is.

Spennandi
starf hjá
Samgöngustofu

samgongustofa.is  ı  Ármúli 2  ı  108 Reykjavík  ı  Sími 480 6000

Upplýsingar um Samgöngustofu er að finna á vef stofnunarinnar, www.samgongustofa.is.
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Fulltrúi í þjónustudeild
Samgöngustofa leitar að fulltrúa á þjónustusvið stofnunarinnar. Í starfinu felast fjölbreytt 
verkefni, s.s. móttaka viðskiptavina og gagna, skráningar í farartækjaskrár, leyfisveitingar, 
upplýsingagjöf í síma og ráðgjöf í tengslum við verkefni stofnunarinnar. Starfsþróun er mikil í 
deildinni og starfsmenn fá tækifæri til að auka þekkingu sína og hafa áhrif á þróun og framgang 
verkefna. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Starfshlutfall er 100%. Um tvö 
stöðugildi er að ræða. 

Menntunar- og hæfniskröfur
 • Stúdentspróf er áskilið og frekari menntun æskileg
 • Reynsla af sambærilegu starfi er kostur
 • Mjög gott vald á íslensku og ensku, í rituðu og töluðu máli
 • Þekking á íslenskum og alþjóðlegum kröfum til flugvalla er kostur
 • Leitað er að einstaklingi sem er úrræðagóður, talnaglöggur og unir vel í hópstarfi
 • Færni í mannlegum samskiptum og rík þjónustulund 
 • Góð Word og Excel kunnátta
 • Frumkvæði, skipulögð og nákvæm vinnubrögð og sjálfstæði í starfi
 • Viðkomandi þarf að vera áreiðanlegur, jákvæður og vandvirkur 

Umsóknarfrestur er til 2. maí 2017 
Hægt er að sækja um starfið rafrænt á www.samgongustofa.is/storf

Í boði er spennandi starf hjá metnaðarfullri stofnun í alþjóðlegu umhverfi.
Við bjóðum góða starfsaðstöðu og frábæra vinnufélaga.

 

Starf sérfræðings  
með áherslu á bókhald

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið auglýsir starf  
sérfræðings til að sinna bókhaldi ráðuneytisins auk  
annarra verkefna. 

Sérfræðingurinn þarf að vera nákvæmur í vinnubrögðum 
og með þekkingu og reynslu á sviði bókhalds. Starfið 
hentar drífandi einstaklingi með góða samskiptahæfni og 
getu til að miðla þekkingu sinni. Í boði er áhugavert starf á 
krefjandi og skemmtilegum vinnustað.

Sérfræðingurinn mun starfa á skrifstofu fjármála og 
rekstrar þar sem nú eru 10 störf, en í ráðuneytinu starfa 40 
starfsmenn og er starfsmannahópurinn fjölbreyttur.  
Viðkomandi sérfræðingur mun eiga í miklu samstarfi við 
allar skrifstofur ráðuneytisins, Fjársýslu ríkisins auk fleiri 
aðila. Um fullt starf er að ræða og æskilegt er að viðkom- 
andi geti hafið störf sem fyrst.

Meginverkefni:
• Umsjón, eftirlit og ábyrgð á bókhaldi.
• Greiningarvinna og úrvinnsla gagna.
• Launavinnslur.
• Vinna við gæðakerfi.
• Aðstoð við gerð rekstrar- og fjárhagsáætlana.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólapróf á sviði viðskipta eða rekstrar.
• Reynsla og góð þekking á bókhaldi er skilyrði.
• Góð almenn tölvufærni og góð þekking á Excel.
• Þekking og reynsla af Orra bókhaldskerfi er kostur.
• Þekking og reynsla af launavinnslum og mannauðs- 

málum er kostur.
• Góð samskiptahæfni, þjónustulund og uppbyggilegt 

hugarfar.
• Gagnrýnin og lausnamiðuð hugsun.
• Skipulagshæfni, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Félags háskólamennt- 
aðra starfsmanna Stjórnarráðsins. Karlar jafnt sem konur 
eru hvött til að sækja um. Umsóknir geta gilt í 6 mánuði 
frá því að umsóknarfrestur rennur út, sbr. 2. gr. reglna nr. 
464/1996, um auglýsingar á lausum störfum með síðari 
breytingum.

Umsóknarfrestur er til og með 23. apríl nk. 

Umsækjendur eru beðnir um að senda umsókn sína til 
umhverfis- og auðlindaráðuneytisins, Skuggasundi 1, 101 
Reykjavík eða rafrænt á postur@uar.is. Öllum umsóknum 
verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið 
tekin.

Umsókn um starfið þarf að fylgja starfsferilsskrá og 
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsók-
nar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. 
Nánari upplýsingar um starfið veitir Stefán Guðmundsson, 
skrifstofustjóri í umhverfis- og auðlindaráðuneytinu (stefan.
gudmundsson@uar.is).

We´re looking for car builders 
or skilled men in car bodywork.

Please send your applications to 
bjarni@bilastjarnan.is or call 778 6380



Fasteignasalan Stakfell 
óskar eftir að ráða 

starfmann í skjalvinnslu

Fasteignasalan Stakfell óskar eftir 
að ráða starfsmann í 50% starf á 
skrifstofu. Starfið felst í utanumhald  við 
skjalavinnslu, bakvinnslu, útreikning á 
uppgjörum samninga ásamt  öðru sem 
til fellur við frágang samninga. Gerð er 
krafa um menntun og reynslu sem nýtist 
í starfinu.

Umsóknarfrestur er til  29. apríl n.k.
Ferilskrá ásamt kynningarbréfi berist á 
netfangið  thorlakur@stakfell.is. 

Allar nánari upplýsingar veitir 
Þorlákur Ómar Einarsson  löggiltur fasteignasali, 
thorlakur@stakfell.is

 Þrífst þú á ánægju annara?

Activity Stream, þróar og selur hugbúnað á sviði rekstrargreindar (Operations 
Intelligence) sem gagnast meðalstórum og stórum fyrirtækjum sem vilja nýta 
vitvélar (gervigreind) til að bæta daglegan rekstur og þjónustu.

Activity Stream er fullfjármagnað nýsköpunarfyrirtæki með vaxandi starfsemi 
á Íslandi og í Danmörku. Hjá fyrirtækinu starfar öflugur hópur sérfræðinga á 
sviði hugbúnaðargerðar, rekstrargreindar, gervigreindar, kerfisrekstrar, sölu og 
þjónustu.

• Viðskiptavinir fyrirtækisins eru fyrst of fremst í Evrópu og Bandaríkjunum.
• Mjög góð verkefnastaða meðal núverandi og verðandi viðskiptavina.
• Í boði eru samkeppnishæf laun, góð vinnuaðstaða, hvetjandi starfs- 

umhverfi og góður starfsandi.
• Lögð er áhersla á jafnvægi vinnu og einkalífs.

Framúrskarandi hópur sérfræðinga vill bjóða metnaðarfullum snillingi þátttöku 
í bráðskemmtilegu ævintýri.

 Árangurstrygging Viðskiptavina (Customer Success)

Starfið heyrir undir rekstrarstjóra og fellst í að tryggja ánægju viðskiptavina 
Activity Stream með forvirkum samskiptum sem ýta undir árangursríkari 
notkun vörunnar og að safna og miðla ábendingum notenda um úrbætur, 
breytingar og viðbætur við vöruna.

Helstu verkefni:

• Gerð, framkvæmd og eftirfylgni áætlunar um aukinn árangur  
viðskiptavina.

• Að vera rödd viðskiptavina og standa vörð um hagsmuni þeirra í þróun 
vörunnar.

• Skilgreining árangurstryggingar viðskiptavina og uppbygging 
þjónustu.

• Framkvæmd og síðar eftirlit með aðstoð við notendur og farsælli 
úrlausn þeirra mála.

Kjörið viðfangsefni fyrir fólk með ofvaxna þjónustulund og brennandi 
áhuga á árangri annara. Viðkomandi þarf að búa yfir ómótstæðilegum 
persónutöfrum, vera ósérhlífin(n), hafa framúrskarandi samskiptahæfileika, 
geta haft stjórn á krefjandi aðstæðum og nærast á því að gera alltaf aðeins 
meira. Enskukunnátta af sverustu sort er algjört skilyrði og dönskukunnátta 
mikill kostur. Umtalsverður hluti starfsins byggir á forvirkum aðgerðum og 
kallar á töluverðan skilning á sjálfvirkni.

Umhverfi starfsins er mjög spennandi og býður, ef fram fer sem horfir, 
mikla möguleika til vaxtar.

Nánari upplýsingar á www.activitystream.com/storf

Fyrirspurnir og umsóknir sendist á jobs@activitystream.com

www.activitystream.com

Til hvers að auglýsa ?

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

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

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

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

Með starf
fyrir þig

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

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

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

www.stra.is
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Skrifstofustarf 
Landssamband hestamannafélaga leitar að öflugum starfsmanni á 
skrifstofu sambandsins. Um er að ræða hlutastarf með möguleika á 
ráðningu í fullt starf. LH er þriðja stærsta sérsamband innan ÍSÍ og 
þjónustar hestamenn og hestamannafélög um allt land.   

Hæfniskröfur: 
• Þekking á málefnum hestamanna 
• Sjálfstæð vinnubrögð
• Góð íslensku- og enskukunnátta
• Mjög góð almenn tölvuþekking
• Færni og lipurð í mannlegum samskiptum 

Helstu verkefni: 
• Þjónusta við félagsmenn 
• Þjónusta við nefndir 
• Erlend samskipti
• Umsjón með viðburðum
• Önnur tengd verkefni

Nánari upplýsingar um starfið veitir Lárus Ástmar Hannesson 
formaður á larusha@simnet.is og í síma 898 0548.

Umsóknarfrestur er til 30. apríl nk. 

Umsóknir skulu sendar á skrifstofu LH á lhhestar@lhhestar.is 
merktar „starfsumsókn“.  

Múrari Óskast
Rótgróið fyrirtæki með trausta verkefnastöðu, óskar eftir  
að ráða framtíðarmann á sviði múrverks. Gengur starfs- 
maðurinn til liðs við samhentan hóp iðnaðarmanna, sem 
vinna að krefjandi en jafnframt fjölbreyttum og spennandi 
verkefnum.

Áhugasamir eru beðnir um að hringja í Björgvin (897-7983) 
eða senda ferilskrá/upplýsingar á netföngin; 
retturmadur@gmail.com eða bjorgvin@vatnstjon.is.  
100 % trúnaði er heitið. Heimasíða fyrirtækisins er  
vatnstjon.is, en þar má kynna sér starfsemi fyrirtækisins.

Smiður ÓSkaSt
Rótgróið fyrirtæki með trausta verkefnastöðu, óskar eftir  
að ráða framtíðarmann á sviði húsasmíða. Gengur starfs- 
maðurinn til liðs við samhentan hóp iðnaðarmanna, sem 
vinna að krefjandi en jafnframt fjölbreyttum og spennandi 
verkefnum.

Áhugasamir eru beðnir um að hringja í Björgvin (897-7983) 
eða senda ferilskrá/upplýsingar á netföngin; 
retturmadur@gmail.com eða bjorgvin@vatnstjon.is.  
100 % trúnaði er heitið. Heimasíða fyrirtækisins er  
vatnstjon.is, en þar má kynna sér starfsemi fyrirtækisins.

PíPari óskast
Rótgróið fyrirtæki með trausta verkefnastöðu, óskar eftir að 
ráða framtíðarmann á sviði pípulagna. Gengur starfsmaður-
inn til liðs við samhentan hóp iðnaðarmanna, sem vinna að 
krefjandi en jafnframt fjölbreyttum og spennandi verkefnum.

Áhugasamir eru beðnir um að hringja í Björgvin (897-7983) 
eða senda ferilskrá/upplýsingar á netföngin; 
retturmadur@gmail.com eða bjorgvin@vatnstjon.is.  
100 % trúnaði er heitið. Heimasíða fyrirtækisins er  
vatnstjon.is, en þar má kynna sér starfsemi fyrirtækisins.

Við leitum að starfsmanni til að vinna við grunnkerfi ljósleiðarans í tengistöðvum og dreifikerfi. 
Við leitum að jákvæðum, útsjónarsömum og samskiptaliprum félaga í Ljósleiðaradeild okkar 
sem í sameiningu annast uppbyggingu, viðhald og rekstur á ljósleiðarakerfi okkar.  

Þú kemur á og viðheldur hágæðasambandi:

Starfið felst í viðhaldi og rekstri grunnkerfis Ljósleiðarans með því að:

• tengja og virkja kerfis- og fyrirtækjasambönd

• gæðamæla ljósleiðarasambönd

• byggja upp og viðhalda grunnkerfi ljósleiðarans

• setja upp og viðhalda tæknibúnaði í tengistöðvum

• hafa eftirlit á ljósleiðarakerfinu

Til að sinna starfinu vel þarftu að hafa iðnmenntun sem nýtist í starfi s.s. raf-, rafeinda- eða 
símvirkjun. Reynsla eða þekking á ljósleiðaratækni er kostur en ekki nauðsyn. Í starfinu færðu 
tækifæri til að læra allt um grunnkerfi ljósleiðarans og tæknina sem því fylgir.  Starfið hentar jafnt 
konum sem körlum.

Vilt þú auka lífsgæði og stuðla að tækniþróun?

Þú getur sótt um starfið á ráðningasíðu okkar:  starf.or.is/ljosleidarinn/. Umsóknarfrestur er til 
og með 30. apríl 2017. Nánari upplýsingar veitir Bryndís Ernstsdóttir mannauðsráðgjafi í 
netfanginu starf@ljosleidarinn.is.  

Finndu okkur á Facebook.com/Ljosleidarinn

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

ERT ÞÚ IÐNAÐARMAÐUR 
FRAMTÍÐARINNAR?

——  IÐNAÐARMAÐUR



Fasteignasali óskast til starfa
Löggiltur fasteignasali eða nemi til löggildar.

Einnig kemur til greina að ráða starfsmann sem byrjar í 
löggildingarnámi næsta haust.

Næg verkefni fyrir réttan aðila
Getur hafið störf nú þegar.

Upplýsingar og ferilskrá sendist á netfangið 
sigurdur@gardatorg.is 

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

Sigurður lögg. fast. s. 898-3708 / sigurdur@gardatorg.is

ERTU MEÐ BÍLADELLU? 

ÞÁ ER ÞETTA KANNSKI FYRIR ÞIG! 

 
Í boði eru spennandi framtíðar-og sumarstörf hjá Bílnet.  Við erum fyrirtæki þar sem eru metnaðarfullir og 
samhentir starfsmenn.  Við leitum að reglusömum einstaklingi sem er stundvís og vandvirkur. 

Starfssvið:   

- Almennar  bílaréttingar 
- Almenn   bílasprautun 
- Almenn   rúðuskipti  
- Önnur tilfallandi verkefni vegna undirbúnings og frágangs bíla 

Ef þú vilt vera í okkar liði, þá hafði samband við Gunnar Ásgeirsson í síma 698-5693 eða skila umsókn  á 
netfangið: gunnar@bilnet.is  

Bílnet er bílasprautunar- og réttingarverkstæði að Fitjabraut 30  í Reykjanesbæ.  Markmið okkar er vera 
fremstir í flokki hvað varðar gæði og  fagmennsku. www.bilnet.is 

ERTU MEÐ BÍLADELLU?
ÞÁ ER ÞETTA KANNSKI FYRIR ÞIG!

 
Í boði eru spennandi framtíðar-og sumarstörf hjá Bílnet.   
Við erum fyrirtæki þar sem eru metnaðarfullir og samhentir 
starfsmenn.  Við leitum að reglusömum einstaklingi sem er 
stundvís og vandvirkur.

Starfssvið:  
- Almennar  bílaréttingar
- Almenn   bílasprautun
- Almenn   rúðuskipti 
- Önnur tilfallandi verkefni vegna undirbúnings og frágangs bíla

Ef þú vilt vera í okkar liði, þá hafði samband við Gunnar Ásgeirs-
son í síma 698-5693 eða skila umsókn  á netfangið:  
gunnar@bilnet.is 

Bílnet er bílasprautunar- og réttingarverkstæði að Fitjabraut 30  
í Reykjanesbæ.  Markmið okkar er vera fremstir í flokki hvað 
varðar gæði og  fagmennsku. www.bilnet.is

Húsasmíði 

Húsasmíði óskar eftir að ráða vana smiði eða reynslumikla 
byggingarverkamenn til starfa. Mikil vinna framundan.   
Íslensku- eða enskukunnátta nauðsynleg.

Nánari upplýsingar í netpósti sigvilli@simnet.is

Trésmiðir 
óskast

STÖRF HJÁ 
GARÐABÆ
Álftanesskóli
 • Kennsluráðgjafi
 • Umsjónarkennari á miðstigi
 • Umsjónarkennari á yngsta stigi
 
Flataskóli
 • Sérkennari
 • Umsjónarkennari
 
Garðaskóli
 • Deildarstjóri nemendamála
 • Dönskukennarar
 • Skólaliðar
 • Stuðningsfulltrúi
 
Krakkakot
 • Deildarstjóri

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

Við leitum að jákvæðum, handlögnum og samskiptaliprum rafvirkjum  í ört vaxandi hóp 
skemmtilegra vinnufélaga sem hjálpast að við að leggja Ljósleiðarann inn í heimahús á 
höfuðborgarsvæðinu, vestur- og suðurlandi.

Þú heimsækir fólk á hverjum degi:

• tekur þátt í gefandi samskiptum við þakkláta viðskiptavini

• finnur bestu lagnaleiðir og tengir ljósleiðarabox

• virkjar þjónustu heimila: net, sjónvarp og síma

• og lýkur hverri heimsókn með bros á vör – án pappírsvinnu!

Til að sinna starfinu vel þarftu að hafa framhaldsmenntun í rafiðnaði s.s. meistaranám eða 
iðnfræði. Starfið hentar jafnt konum sem körlum.

Viltu vinna með okkur?

Við bjóðum þér góð laun, stöðugan vinnustað, reglulegan vinnutíma og góða starfsþjálfun fyrir 
fjölbreytt starf. Einnig bjóðum við stuðning við þá sem vilja ljúka sveinsprófi í rafvirkjun. 

Við höfum frábæra vinnuaðstöðu, gott mötuneyti og aðstöðu til líkamsræktar. Við útvegum 
starfsmönnum allt sem þarf: bíl á vinnutíma, fatnað, verkfæri, fartölvu, heimatengingu, farsíma og 
spjaldtölvu. Við skipuleggjum allar þínar heimsóknir þannig að þú getur notið þess að heimsækja 
viðskiptavini og aðstoðað þá við að komast á Ljósleiðarann. 

Þú getur sótt um starfið á ráðningasíðu okkar:  starf.or.is/ljosleidarinn/. Umsóknarfrestur er til 
og með 30. apríl 2017. Nánari upplýsingar veitir Bryndís Ernstsdóttir mannauðsráðgjafi í 
netfanginu starf@ljosleidarinn.is.  

Finndu okkur á Facebook.com/Ljosleidarinn

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

VILTU KOMA FÓLKI Í 
SAMBAND VIÐ FRAMTÍÐINA?

——  RAFVIRKI



STUTT STARFSLÝSING
•  Færsla bókhalds

•  Afstemmingar

•  Sjóðsuppgjör

•  Ýmis skrifstofustörf

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

BÓKARI ÓSKAST Í BRIMBORG
Vegna aukinna umsvifa bætir Brimborg við sig bókara á fjármála- og 
upplýsingatæknisvið. Brimborg er í hópi stærstu og mest vaxandi bílaumboða 
landsins. Við leitum því að góðum liðsmanni með jákvætt hugarfar og smitandi 
metnað sem er tilbúinn að leggja sig fram um að vinna að framgangi stefnu og 
markmiðum fyrirtækisins.   

HÆFNISKRÖFUR
•  Viðskiptamenntun og/eða góð reynsla af bókhaldi

•  Góð almenn tölvukunnátta

•  Skipulögð, vönduð og nákvæm vinnubrögð

•  Heiðarleiki og rík þjónustulund

Vinnutími er frá kl. 8.00-16.00 alla virka daga. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Sæktu um á brimborg.is fyrir 1. maí næstkomandi.

Tölvunarfræðideild HR auglýsir eftir akademískum starfsmanni í fullt 
kennslustarf. Leitað er eftir fólki með staðgóða þekkingu í tölvunarfræði 
auk yfirgripsmikillar þekkingar í hugbúnaðargerð.   

Aðjúnkt í tölvunarfræði

STARFSSVIÐ

–	 Kennsla	

–	 Leiðsögn	nemenda

–	 Þátttaka	í	stjórnsýslu	deildarinnar

HÆFNISKRÖFUR
–	 Meistara-	eða	doktorspróf	í	tölvunarfræði,	

hugbúnaðarverkfræði	eða	tengdum	greinum.

–	 Brennandi	áhugi	á	kennslu,	auk	metnaðar	fyrir	
símenntun	og	góðum	kennsluháttum.	

–	 Hæfni	í	mannlegum	samskiptum,	frumkvæði		
og	sjálfstæði	í	starfi.

Tölvunarfræðideild	HR	býður	upp	á	nám	á	grunn-	og	framhaldsstigi	í	tölvunarfræði,	hugbúnaðarverkfræði	
og	tölvunarstærðfræði.

Umsóknarfrestur er til og með 1. maí 2017.	Nánari	upplýsingar	um	starfið	og	umsóknarferlið	er	að	finna	á	
vef	Háskólans	í	Reykjavík,	radningar.hr.is.	Farið	er	með	allar	fyrirspurnir	og	umsóknir	sem	trúnaðarmál.

Hlutverk	Háskólans	í	Reykjavík	er	að	skapa	og	miðla	þekkingu	til	að	auka	samkeppnishæfni	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	3700	í	fjórum	deildum	

og	starfa	um	240	fastir	starfsmenn	við	háskólann	auk	fjölda	stundakennara.
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Starfið	felur	í	sér	kennslu	grunnnámskeiða	við	deildina,	þ.m.t.	Vefforritun	og	Vefþjónustur,	auk		
sérhæfðra	námskeiða	sem	ráðast	m.a.	af	bakgrunni	umsækjanda.

Bláskógabyggð auglýsir lausa 
til umsóknar stöðu skólastjóra 
við Bláskógaskóla, Reykholti 

Í Bláskógaskóla, Reykholti eru rúmlega 70 nemendur 
í 1.–10. bekk. Í skólanum er lögð áhersla á fjölbreytta 
kennsluhætti og gott samstarf skóla við heimili. Að 
undanförnu hefur verið unnið markvisst að þróun 
námsmats og teymiskennslu. Náið samstarf er við 
leikskólann Álfaborg og Bláskógaskóla, Laugarvatni.

Ráðið verður í stöðuna frá og með 1. ágúst 2017. 

Umsóknir berist til Valtýs Valtýssonar, sveitar- 
stjóra með rafrænum hætti á netfangið  
valtyr@blaskogabyggd.is fyrir 29. apríl næstkomandi. 
Sveitarstjóri veitir nánari upplýsingar í s. 480-3000 
eða 897 0890.

Nánari upplýsingar eru á heimasíðu sveitarfélagsins 
á þessari slóð: http://www.blaskogabyggd.is/

• Deildarstjóri í 1.-7. bekk. 
• Deildarstjóri unglingadeildar.  
   Tímabundið vegna afleysingar í ár. 
• Umsjónarkennari á miðstigi. 
• Umsjónarkennari á unglingastigi til að kenna
   íslensku og stærðfræði.
• Námsráðgjafi.
• Tónmenntakennari. 
   Tímabundið vegna afleysingar í ár.
• Sérkennari á miðstigi. 

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

Lausar stöður í Langholtsskóla 2017-2018

Tanntæknir  
– aðstoðarmanneskja tannlæknis
Tannlæknastofa í Ármúla auglýsir eftir tanntækni/ 
aðstoðarmanneskju til starfa.
Óskað er eftir starfsmanni í fullt starf (100%).  

• Starfið felur í sér aðstoð við tannlæknastól, sótthreinsun, þrif, 
símsvörun, tímabókanir o.fl.

• Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu eða menntun sem 
nýtist í starfi en þó ekki nauðsyn.  

• Viðkomandi þarf að vera stundvís, þjónustulundaður og geta 
unnið undir álagi.  

• Gott er að viðkomandi hafi almenna tölvukunnáttu. 

Mikilvægt er að viðkomandi geti hafið störf eigi síðar en  
1. júní.

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á gkae6569@gmail.com 
Umsóknarfrestur er til 30. apríl n.k.

GSG EHF ÓSKAR EFTIR ÖFLUGUM STARFSMÖNNUM!

Starfssvið: 
· MALBIKSVIÐGERÐIR &  BÍLASTÆÐAMÁLUN

· MEIRAPRÓF ER KOSTUR!

Frekari upplýsingar og umsóknir 
á thorvardur@gsg.is



Katla UNESCO Global Geopark
Verkefnastjóri

Katla jarðvangur/Katla UNESCO Global Geopark leitar að 
kraftmiklum einstaklingi í krefjandi starf verkefnastjóra 
sem vinni við hlið framkvæmdasstjóra að fjölbreyttum 
verkefnum jarðvangsins. 

Í boði er spennandi starf í metnaðarfullu umhverfi þar sem 
sjálfstæði og frumkvæði í starfi er nauðsynlegt. Að baki 
Kötlu jarðvangi stendur stjórn og öflugt net fagaðila sem 
verkefnastjóri vinnur náið með í teymisvinnu.

Helstu verkefni:
• Markaðs- og kynningarmál jarðvangsins.
• Gerð fræðsluefnis.
• Innlend og erlend samskipti er tengjast jarðvanginum,  
 m.a. við jarðvangsfyrirtæki.
• Þátttaka í gerð rekstrar- og stjórnunaráætlana  
 fyrir jarðvanginn.

Hæfniskröfur:
• Háskólapróf sem nýtist í starfi, en háskólapróf í jarðfræði  
 eða landfræði er kostur.
• Lipurð í mannlegum samskiptum.
• Skipulagshæfni.
• Frumkvæði og sveigjanleiki í starfi.
• Reynsla af rekstri og nýsköpunarstarfi er æskileg.

Jarðvangurinn nær yfir sveitarfélögin þrjú; Rangárþing 
eystra, Mýrdalshrepp og Skaftárhrepp, og er gert ráð fyrir 
að starfstöð og búseta rekstrarstjórans verði í einhverju 
þessara sveitarfélaga.  

Gert er ráð fyrir að um fullt starf sé að ræða og um  
launakjör fer eftir samkomulagi.  

Umsóknir, m.a. með upplýsingum um menntun og starfs-
reynslu,  berist formanni stjórnar jarðvangsins á netfangið 
sveitarstjori@vik.is eigi síðar en 2. maí 2017.  

Nánari upplýsingar veita Ásgeir Magnússon  
(sveitarstjori@vik.is, s. 487-1210) og Brynja Davíðsdóttir 
framkvæmdastjóri Kötlu jarðvangs  
(brynja@katlajardvangur.is, s. 844-7633), auk þess er bent 
á www.katlageopark.is. 

Vélskömmtun lyfja
Lyfjaver óskar eftir að ráða traustan starfsmann til 
framtíðarstarfa við vélskömmtun lyfja. Viðkomandi þarf að 
vera heilsuhraustur, snyrtilegur, reglusamur, nákvæmur og 
samviskusamur og hafa hreint sakavottorð. 
 
Kostur ef viðkomandi hefur: 
- Reynslu af vinnu við lyfjaframleiðslu  
- Innsýn, áhuga og reynslu af vinnu skv. gæðaferlum
- Góða almenna tækni- og tölvukunnáttu
 
Æskilegt er að viðkomandi hafi náð a.m.k. 20 ára aldri og 
geti unnið yfirvinnu á álagstímum. Í boði er áhugavert starf  í 
góðum starfsmannahópi hjá framsæknu og vaxandi fyrirtæki.
 
Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á alli@lyfjaver.is 
fyrir 24.apríl n.k. 

Rafvirki- 
tæknimaður
Smith & Norland, Nóatúni 4, vill sem fyrst ráða 
tæknimann til starfa í þjónustudeild fyrirtækisins.

Starfið felur í sér viðgerðir og þjónustu á heimilistækjum og öðrum 
rafbúnaði, afgreiðslu varahluta, símsvörun og ýmis önnur störf á 
þjónustuverkstæði okkar.

Leitað er að röskum og sjálfstæðum einstaklingi, rafvirkja eða aðila 
með sambærilega menntun, sem vill takast á við áhugavert starf og 
hefur mikinn áhuga á þjónustu og mannlegum samskiptum.

Um er að ræða gott framtíðarstarf hjá traustu og framsæknu 
fyrirtæki á rafmagnssviði.

Þeir sem áhuga hafa á þessu starfi eru beðnir að senda umsókn til 
Smith & Norland með upplýsingum um aldur, menntun og fyrri störf 
fyrir 21. apríl. 

Umsóknareyðublöð má nálgast á heimasíðu okkar, sminor.is,
(undir flipanum UM OKKUR) eða á skrifstofu fyrirtækisins.

Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem algjört 
trúnaðarmál.

Störf við nýsköpun og frumkvöðlastarf 
á Norðurlandi vestra
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Starfatorg.is
Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna

Starf Stofnun Staður Nr. á vef
Náms- og starfsráðgjafi Menntaskólinn á Tröllaskaga Ólafsfjörður 201704/750
Útlánasérfræðingur Íbúðalánasjóður Reykjavík 201704/749
Meðferðaraðili í geðteymi Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201704/748
Sálfræðingur í geðteymi Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201704/747
Hjúkrunarfræðingur, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Austurlands Seyðisfjörður 201704/746
Aðstoð í eldhús, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Austurlands Seyðisfjörður 201704/745
Ræstingar, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Austurlands Seyðisfjörður 201704/744
Yfirsálfræðingur Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201704/743
Bókasafns- og upplýsingafr. Menntaskólinn á Ísafirði Ísafjörður 201704/742
Framh.skólakennari, listgreinar Menntaskólinn á Ísafirði Ísafjörður 201704/741
Framh.skólakennari, skipstjórn. Menntaskólinn á Ísafirði Ísafjörður 201704/740
Framh.skólakennari, danska Menntaskólinn á Ísafirði Ísafjörður 201704/739
Framh.sk.kennarar, málm./vélstj. Menntaskólinn á Ísafirði Ísafjörður 201704/738
Aðst. í aðlynningu, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Austurlands Seyðisfjörður 201704/737
Hjúkrunarfræðingar, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Austurlands Seyðisfjörður 201704/736
Sérfræðingur Landspítali, mannauðssvið Reykjavik 201704/735
Starf í flutningaþjónustu Landspítali Reykjavík 201704/734
Doktorsnemi Háskóli Íslands, Lífvísindasetur Reykjavík 201704/733
Náms- og starfsráðgjafi Háskóli Íslands Reykjavík 201704/732
Fulltrúi í þjónustudeild Samgöngustofa Reykjavík 201704/731
Verk- eða tæknifræðingur Vegagerðin Reykjavík 201704/730
Framh.skólakennari, eðlisfr./stæ. Menntaskólinn á Akureyri Akureyri 201704/729
Tanntæknir Háskóli Íslands, Heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201704/728
Sérfræðingur í viðskiptagreind Fjármálaeftirlitið Reykjavík 201704/727
Skrifstofu- og móttökustjóri Heilsugæslan Grafarvogi Reykjavík 201704/726
Þjónustufulltrúar, sumarafl. Lögreglustjórinn á höfuðborgarsv. Reykjavík 201704/725
Varðstjóri Lögreglustjórinn á höfuðborgarsv. Reykjavík 201704/724
Aðalvarðstjóri Lögreglustjórinn á höfuðborgarsv. Reykjavík 201704/723
Lyfjatæknir Landspítali, sjúkrahúsapótek Reykjavík 201704/722
Sérfræðingur, myndgreiningalækn.Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201704/721
Lífeindafræðingur Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201704/720
Sviðsstjóri matssviðs Menntamálastofnun Reykjavík 201704/719
Verkefnastjóri, Fab Lab Nýsköpunarmiðstöð Íslands Sauðárkrókur 201704/718
Verkefnastjóri, nýsk./frumkvöðlast.Nýsköpunarmiðstöð Íslands Sauðárkrókur 201704/717
Móttökufulltrúi Embætti forseta Íslands Reykjavík 201704/716
Náms- og starfsráðgjafi Fjölbrautaskóli Vesturlands Akranes 201704/715
Framhaldsskólakennarar Fjölbrautaskóli Vesturlands Akranes 201704/714
Sjúkraliðar og sjúkraliðanemar Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201704/713
Yfirlæknir Landspítali, meltingarlækningar Reykjavík 201704/712
Skjalastjóri Innanríkisráðuneytið Reykjavík 201704/711
Sérnámsst. í heilsugæsluhjúkr. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Norðurland 201704/710
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Grindavík 201704/709
Starfsnám, alþjóðamál Utanríkisráðuneytið Reykjavík 201704/708
Dýralæknar-sauðfjárslátrun Matvælastofnun Landið 201704/707
Sérfr. í netöryggissveit PFS Póst- og fjarskiptastofnun Reykjavík 201704/706
Starfsmaður á lokaða deild Barnaverndarstofa, Stuðlar Reykjavík 201704/705
Ráðgjafar Barnaverndarstofa, Stuðlar Reykjavík 201704/704
Sjúkraliðar Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Patreksfjörður 201704/703
Hjúkrunarfræðingar Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Patreksfjörður 201704/702

FJARÐABYGGÐ 
fjardabyggd.is

Forstöðumaður Menningar- 
stofu Fjarðabyggðar
Fjarðabyggð auglýsir starf forstöðumanns 
Menningarstofu Fjarðabyggðar laust til 
umsóknar 

Með samþykkt nýrrar menningarstefnu Fjarðabyggðar 
mun aðkoma sveitarfélagsins að stuðningi við hvers kyns 
menningarstarfsemi stóre�ast. Helstu nýmælin í stefn- 
unni er stofnun Menningarstofu og ráðning forstöðu-
manns hennar en á meðal verkefna viðkomandi verður að 
hrinda í framkvæmd viðamikilli aðgerðaráætlun sveitar-
félagsins. Leitað er að einstaklingi með brennandi áhuga 
fyrir menningarmálum sem á að hafa y�rsýn og drifkraft 
til að tengja saman allt það ólíka sem fer fram í �ölkjarna 
sveitarfélagi með áherslur bæjarfélagsins í þróun þessara 
mála að leiðarljósi.

Forstöðumaður ber ábyrgð á starfsemi Menningarstofu 
Fjarðabyggðar, verkefnastjórn og �ármögnun verkefna 
stofunnar. Viðkomandi er forstöðumaður Tónlistarmið- 
stöðvar og annast daglega umsýslu starfsemi hennar.   

Helstu verkefni:
· Forstaða Tónlistarmiðstöðvar Austurlands.
· Annast verkefnastjórnun í menningarmálum.
· Þróunarstarf, samstarf og fagleg ráðgjöf á sviði tónlistar.        
· Annast undirbúning menningarviðburða, hátíðarhalda.
· Fagleg ráðgjöf í menningarmálum.
· E�ing samstarfs í menningarlí� Fjarðabyggðar.
· Stuðlar að framþróun á sviði menningar og lista.
· Annast ö�un styrkja og styrktaraðila vegna viðburða.
· Gerð menningardagatals fyrir Fjarðabyggð.
 
Hæfniskröfur:
· Menntun á sviðum tónlistar, menningar og lista er 
  áskilin.        
· Þekking á menningarstar� og listum.
· Reynsla af stjórnun.
· Framúrskarandi  samstarfs-,  skipulags- og 
  samskiptahæ�leikar.
· Frumkvæði og öguð vinnubrögð.
· Góð tungumálakunnátta og hæfni til að miðla 
  upplýsingum í töluðu og rituðu máli.

Star�ð gegnir veigamiklu hlutverki sveitarfélagsins í 
menningarmálum. Rík áhersla er lögð á teymisvinnu og 
þverfaglega vinnu.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum sveitar- 
félagsins við viðkomandi stéttarfélag. Konur jafnt sem 
karlar eru hvattar til að sækja um stöðuna.

Allar frekari upplýsingar veitir Gunnar Jónsson, 
bæjarritari, í síma 470 9062 eða á netfanginu 
gunnar.jonsson@�ardabyggd.is.

Umsóknarfrestur er til og með 19. apríl 2017 og 
æskilegt að viðkomandi geti ha�ð störf sem fyrst
og eigi síðar en 1. júlí nk.

Umsóknir berist rafrænt á Íbúagátt Fjarðabyggðar eða á 
skrifstofu Fjarðabyggðar, Hafnargötu 2, 730 Fjarðabyggð.

F

Mj

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.



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

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

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

Vinnutími kl. 7.45-17.00 virka daga.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Sæktu um á brimborg.is fyrir 24. apríl næstkomandi.

RÁÐGJAFI VARAHLUTA OG ÞJÓNUSTU
FYRIR Mazda, Citroën og Peugeot
Brimborg óskar eftir að ráða starfsmann í þjónustumóttöku fyrir 
Mazda, Citroën og Peugeot að Bíldshöfða 8 í Reykjavík

Brimborg er í hópi stærstu og mest vaxandi bílaumboða landsins þar sem fást nýir og notaðir bílar
frá Ford, Volvo, Mazda, Citroën og Peugeot auk Volvo vörubíla, vinnuvéla, hópferðabíla og 
bátavéla. Brimborg rekur verkstæði fyrir bíla og tæki og kappkostar að veita þar framúrskarandi 
þjónustu. Thrifty bílaleiga býður langtímaleigu og styttri leigur og MAX1 hraðþjónusta og NOKIAN 
dekk eru hluti af þjónustuframboði Brimborgar. Saman mynda þessir þjónustuþættir mikilvæga 
heild og snerpu í allri þjónustuveitingu.

Sölustjóri fyrirtækjalausna 
Brimborgar
Brimborg óskar að ráða markmiðadrifinn og metnaðarfullan sölustjóra á nýtt 
svið; Fyrirtækjalausnir. 

Hlutverk fyrirtækjalausna er að bjóða hagkvæmar bílalausnir fyrir íslensk fyrirtæki byggðar 
á víðtæku bíla- og þjónustuframboði Brimborgar. Starf sölustjóra er krefjandi og felur m.a. 
í sér dagleg samskipti við viðskiptavini, sölustjórn, eftirfylgni með markmiðum og ánægju 
viðskiptavina og áætlanagerð. Leiðtogafærni og hæfni í mannlegum samskiptum er 
mikilvægur eiginleiki sölustjóra.

Vinnutími kl. 8.00-17.00 alla virka daga. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Sæktu um á brimborg.is fyrir 24. apríl næstkomandi.

STUTT STARFSLÝSING
•  Samskipti við viðskiptavini með 
 fyrirtækjaheimsóknum, sýningum 
 og viðburðum

•  Sölustjórn og eftirfylgni með mark- 
 miðum og ánægju viðskiptavina

•  Daglegur rekstur fyrirtækjalausna 
 og áætlanagerð

HÆFNISKRÖFUR
•  Viðskiptafræðimenntun og/eða rík reynsla af stjórnun 
 og rekstri

•  Reynsla af sölu- og markaðsmálum

•  Góð innsýn og skilningur á viðskiptatengslastjórnun 
 (CRM)

•  Reynsla af notkun viðskiptahugbúnaðar eins og  
 MS Dynamics AX eða Navision

•  Skipulagshæfileikar og metnaður til að ná  
 markmiðum

H R A Ð Þ J Ó N U S TA LANGTÍMALEIGA

kopavogur.is

Kópavogsbær

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Leikskólakennari í leikskólann Efstahjalla

· Deildarstjóri í leikskólanum Læk

· Sérkennsla í leikskólanum Læk

· Deildarstjóri í leikskólann Núp

Grunnskólar

· Umsjónarkennari í Kársnesskóla

· Umsjónarkennari í Kópavogsskóla

· Sérkennari í námsver í Kópavogsskóla

Velferðasvið

· Verkefnastjóri

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

ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Borgarleikhúsið, ljósaborð, útboð nr. 13835

• Hagaskóli – endurnýjun nemendasnyrtinga,  
útboð nr. 13982.

• Hólabrekkuskóli áfangi 4, endurnýjun verðurkápu, 
útboð nr. 13980.

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

Uppboð á tíðniheimildum á 700 MHz, 
800 MHz, 2100 MHz og  

2600 MHz tíðnisviðunum 
Póst- og fjarskiptastofnun hefur birt skilmála rafræns 
uppboðs á tíðniheimildum fyrir háhraða farnetsþjónustu. 
Um er að ræða tvær tíðniheimildir á 700 MHz tíðnisviðinu 
(samtals 40 MHz), tvær tíðniheimildir á 800 MHz  
tíðnisviðinu (samtals 20 MHz), þrjár tíðniheimildir á 2100 
MHz tíðnisviðinu (samtals 30 MHz) og fimm tíðniheimildir 
á 2600 MHz tíðnisviðinu (samtals 140 MHz). 
Umrædd tíðnisvið skal nýta fyrir háhraða  
farnetsþjón ustur, en eru að öðru leyti tæknilega hlutlaus.  
Tíðniheimildir á 700 MHz og 800 MHz tíðnisviðinu verða  
bundnar ákveðnum skilyrðum um uppbyggingu og  
útbreiðslu þjónustu. 

Aðilar sem óska þátttöku skulu skila inn tilgreindum  
gögnum, sbr. skilmála uppboðsins, til Póst- og fjarskipta-
stofnunar, Suðurlandsbraut 4, fyrir kl. 14:00, þriðjudaginn 
2. maí 2017. 
Uppboðið mun hefjast mánudaginn 22. maí 2017, skv. 
nánari ákvæðum skilmálanna.  
Nánari upplýsingar, skilmála og skráningareyðublað er að 
finna á vef stofnunarinnar www.pfs.is

Bílasala til sölu
Rótgróin bílasala með stæði fyrir 60 bíla 
til sölu í Reykjavík.

Frábær staðsetning, hagstæður 
leigusamningur og besti sölutíminn 
framundan.

Tilvalið tækifæri fyrir eiginn atvinnu- 
starfsemi.  Söluverð er 7 milljónir.

Upplýsingar gefur Ásgeir í síma 660-3858

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

HÉRAÐSDÓMUR REYKJAVÍKUR
ENDURNÝJUN GLUGGA OG  

UTANHÚSVIÐGERÐIR 
FORVAL NR. 20558

Framkvæmdasýsla ríkisins, f.h. Ríkiseigna, auglýsir eftir  
áhugasömum verktökum til að taka þátt í fyrirhuguðu lokuðu 
útboði vegna endurnýjunar á gluggum, múrviðgerðum og 
viðgerðum á svölum á Dómhúsi Héraðsdóms Reykjavíkur við 
Lækjartorg. Hér er um að ræða forval, þar sem þátttakendur  
verða valdir með tilliti til hæfni og reynslu. Leitað er að verk
tökum, sem geta tekið að sér að framkvæma viðkomandi verk á 
viðkvæmu húsi á viðkvæmum stað, samkvæmt útboðsgögnum 
sem gefin verða út fljótlega eftir forval. 

Framkvæmdir felast í endurnýjun glugga á 2.  5. hæð á öllum 
hliðum hússins, múrviðgerðum samfara gluggaskiptum og 
viðgerðum á svölum 5. hæðar auk endurbóta innanhúss á 5. 
hæð. Verkkaupi áætlar að áfangaskipta framkvæmdinni í tvo 
áfanga. 1. áfangi yrði unninn árið 2017 og eru verklok 1. nóvem
ber. 2. áfangi yrði unninn árið 2018 og er áætlaður verktími 1. 
maí – 1. september 2018. 
Inni í verki verktaka er að setja upp afgirta og afskermaða verk
palla með húshliðum á meðan á framkvæmdum stendur auk 
þess sem byggt verður skýli til bráðabrigða yfir svalir 5. hæðar.      

Helstu magntölur eru: 
Brot og hreinsun svalagólfa  64 m2
Rif timburveggja 156 m2
Utanhúsklæðning úr zinki 108 m2
Endurnýjun álglugga 86 stk 
Glerhandrið 41 lm  
Þakdúkur 90 m2  
Múr og brot með gluggum  260 lm  
Sólbekkir úr grásteini 30 lm
Málun innanhúss 330 m2 
   
Verklok 1. áfanga er 1. nóvember 2017 og verklok 2. áfanga er 
1. september 2018. 
 
Forvalsgögn verða  aðgengileg á vef Ríkiskaupa frá og með 
miðvikudeginum 19. apríl 2017. Þáttökutilkynningum skal skila 
fyrir kl. 13:00 þriðjudaginn 2. maí nk.
 
 
FRAMKVÆMDASÝSLA RÍKISINS

 

Styrkir til áhugahópa  
og faglegs starfs

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti styrkir 
félög, samtök, fyrirtæki eða einstaklinga, eftir því 
sem við á, til að styðja við áhugahópa og faglegt 
starf á verkefnasviði ráðuneytisins. Um er að ræða 
verkefni á sviði sjávarútvegs og landbúnaðar annars 
vegar og á sviði ferðamála, iðnaðar og nýsköpunar 
hins vegar.

Hafi umsækjandi áður fengið styrk til verkefnis þarf 
að liggja fyrir greinargerð um framkvæmd þess og 
ráðstöfun styrkfjárins til þess að ný umsókn komi 
til greina.

Ákvörðun um úthlutun mun liggja fyrir eigi síðar 
en 20. maí n.k.

Umsækjendur skulu sækja um á rafrænu formi á 
umsóknavef Stjórnarráðsins (http://minarsidur.stjr.is
Aðgangur er veittur á kennitölu umsækjanda og 
verður lykilorð sent viðkomandi á netfang sem hann 
gefur upp við nýskráningu. Lykilorðinu má breyta 
eftir innskráningu með því að opna Mínar stillingar.

Umsækjendur skrá sig inn með kennitölu og lykil-
orði. Einnig er hægt að nota rafræn skilríki við inn-
skráningu.

Nánari upplýsingar veitir Hulda Lilliendahl 
(hulda@anr.is).
Umsóknarfrestur rennur út á miðnætti 
25. apríl 2017

Starmýri II, Djúpavogshreppi 

Deiliskipulag
Sveitarstjórn Djúpavogshrepps samþykkti þann 12. apríl 
2017 deiliskipulag ferðaþjónustusvæðis í landi Starmýrar II 
dags. 3. febrúar 2017. Tillagan var auglýst skv. 1. mgr. 41. gr. 
skipulagslaga nr. 123/2010 á tímabilinu 23. febrúar - 6. apríl 
2017. Umsagnir bárust frá Heilbrigiðiseftirliti Austurlands og 
Minjastofnun. 
Hefur viðkomandi aðilum verið send niðurstaða sveitar-
stjórnar. Hægt er að kæra samþykkt sveitarstjórnar til 
úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála. 
Kærufrestur er einn mánuður frá birtingu auglýsingar um 
gildistöku deiliskipulagsins í B-deild Stjórnartíðinda.  

Sveitarstjóri Djúpavogshrepps

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

Útboð

Óskað er eftir tilboðum í fóðringarefni sem notað verður á 
Hengilsvæðinu.

Afhendingarskilmáli er DAT Reykjavík.

Útboðið er auglýst á Evrópska efnahagssvæðinu.

Nánar lýst í útboðsgögnum „ONIK-2017-08 Casings and 
Liners“

Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu á vefsíðu OR 
https://www.or.is/fjarmal/utbod

Tilboð verða opnuð hjá Orku náttúrunnar ohf. Bæjarhálsi 1, 
110 Reykjavík, þriðjudaginn 30.05.2017 kl. 11:00.

ONIK-2017-08/ 15.04.2017

Orka náttúrunnar ohf. óskar eftir tilboðum í: 

Fóðringarefni

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

Útboð

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

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

Útboð

Verkið felur í sér uppsetningu lagna og aðlögun lagna á 
þremur stöðum: í lofthreinsistöð, í stokk við láglokahús og 
í og við skiljuvatnslokahús. Um er að ræða lagnir í stærðum 
DN15 til DN400 bæði í svörtu og ryðfríu stáli.

Verktaki annast alla stálsmíði, pípulagnir, uppsetningu á 
búnaði, tengingar, prófanir og annað það sem þarf til þess 
að ljúka verkinu að fullu. 

Nánar lýst í útboðsgögnum „ONVK-2017-09 Tenging Sulfix 
vatns inn á varmastöð“

Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu á vefsíðu OR 
https://www.or.is/fjarmal/utbod   

Tilboð verða opnuð hjá Orku náttúrunnar ohf. Bæjarhálsi 1, 
110 Reykjavík, þriðjudaginn 02.05.2017 kl. 14:00.

ONVK-2017-09/ 11.04.2017

Orka náttúrunnar ohf. óskar eftir tilboðum í: 

Tengingu Sulfix vatns inn á varmastöð

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

Útboð

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



Óskað er eftir tilboðum í lóðirnar.
 
Tilboð þurfa að berast á skrifstofu Eignamiðlunar fyrir kl. 17:00 
miðvikudaginn 19. apríl n.k. og gilda til kl. 17:00 þann 28. apríl n.k.

Guðlaugur Ingi Guðlaugsson

Löggiltur fasteignasali

gudlaugur@eignamidlun.is

864 5464 / 588 9090

Kjartan Hallgeirsson

Löggiltur fasteignasali

kjartan@eignamidlun.is

824 9093 / 588 9090

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA

Skektuvogur 2

Kleppsmýrar- 
vegur 6

Arkarvogur 2

Kuggavogur 2

Kuggavogur 5

Súðarvogur 2
Duggu-
vogur 2

Duggu-
vogur 4

Trilluvogur 1

Vogabyggð
Eignamiðlun hefur til sölu eftirtaldar byggingarlóðir 
í Vogabyggð.

Byggingarmagn 

ofanjarðar (fm)

Dugguvogur 2

Dugguvogur 4

Trilluvogur 1

Súðarvogur 2

Kuggavogur 2

Kuggavogur 5

Skektuvogur 2

Arkarvogur 2

Kleppsmýrarvegur 6

4.640

6.200

9.070

4.730

7.250

16.230

5.090 

3.868

2.825

Núverandi 

byggingarmagn (fm)

Eignin skiptist upp í tvær hæðir, birt stærð eignar er 3.867.8 fm. Efri hæð skiptist í 
tvö bil í dag þar sem annarsvegar er rekin saumastofa og hinsvegar Bogfimisetur.  
Hvort rými er um 900 fm.  

Neðri hæð skiptist upp í 4 iðnaðarbil með innkeyrsluhurðum. Heimilt er að breyta 
nýtingu á lóðinni í íbúðarhúsnæði og atvinnuhúsnæði. Byggingarmagn ofanjarðar 

er 11.710 fm. 

Tilboð þurfa að berast fyrir kl. 17:00 miðvikudaginn 19. apríl n.k. 
og gilda til kl. 17:00 þann 28 apríl n.k.

Eignin skiptist upp í tvær hæðir. Birt stærð eignar er 2824,8 fm. Neðri hæðin 
er 1645,6 fm, sem skiptist í verslun, sölu- og skrifstofurými. Einnig  er lager og 
vinnslusalur með iðnaðarhurð.  

Efri hæð er 1.179,2 fm, sem skiptist í skrifstofur, verslunar- og lagerrými.  
Heimilt er að breyta nýtingu á lóðinni í íbúðarhúsnæði og atvinnuhúsnæði. 

Byggingarmagn ofanjarðar er 11.670 fm. 

Tilboð þurfa að berast fyrir kl. 17:00 miðvikudaginn 19. apríl n.k. 
og gilda til kl. 17:00 þann 28 apríl n.k.

Dugguvogur 2
Til sölu

Dugguvogur 4
Til sölu

Sala fasteigna frá

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



Þóristún 19, Selfossi

Steindór Guðmundsson 
Löggiltur fasteignasali
S: 893-2900 

Allar nánari upplýsingar veitir  
Steindór Guðmundsson  
löggiltur fasteignasali 
s. 480 2900, steindor@log eða 863 2900.   
www.log.is

Skútabraut 5, Úthlíð, Bláskógabyggð

Um er að ræða snyrtilegan 52,7 fm sumarbústað með útigeymslu og 
stórri timburverönd með skjólveggjum.Mjög víðsýnt er frá húsinu. 
Húsið hefur verið töluvert endurnýjað. Tvö svefnherbergi. Eldhús 
og stofa er opið í eitt.  Heitt vatn komið að húsi.  Búið er að teikna 
gestahús og greiða gjöld af því.
Húsið stendur á 4.456 fm leigulóð með nýjum 25 ára samningi í 
Úthlíð með frábæru útsýni, Hekla og Suðurland blasir við.

Galtastaðir, Flóahreppi 

Vel staðsett, snyrtileg góð hestajörð með ágætum húsakosti. Jörðin er 
um 88,1 ha. og er land jarðarinnar gróið og grasgefið, þar af er ræktað 
land um 16,0 ha. Húsakostur er mikið endurnýjað 204,9 fm íbúðarhús 
á tveimur hæðum.   Fimm svefnherbergi. Nýinnréttað eldhús og bað-
herbergi.  Nýlega innréttað stórt hesthús fyrir 25 hross og 25 trippi 
auk hlöðu sem nýtist sem reiðskemma. Gerði eru við húsið.Landið er 
afstúkað í nokkur hólf og er m.a. ágæt stóðhestagirðing. Staðsetning 
um klukkustundar akstur frá Reykjavík.  Verð 90,0 milljónir.

Húsið býður upp á fjölbreytta möguleika m.a. er í dag er rekin 
heimagisting í húsinu með tilheyrandi leyfum. 
Um er að ræða vel staðsett einbýlishús á tveimur hæðum 
í sérlega vel heppnuðum funkisstíl en arkitekt hússins er 
Kjartan Sveinsson.  Húsið er vel skipulagt og bjart að hluta til 
með mikilli lofthæð. Ásett verð: 57.000.000

Hallgrímur Óskarsson, löggiltur fasteignasali

 

Norðurskógur 3 - Húsafell

Heilsárs orlofsshús54.500.000 6 herbergi

Eitt vandaðasta orlofshúsið í húsafelli, stórpallur, heitur pottur 
og leiksvæði fyrir börnin. Eignin stendur í þéttum gróðri við Hvítá, 
stendur því sér en frekar langt er í næstu hús.

Héðinn 
fasteignasali
848 4806

143 fm

EINSTAKLEGA
VANDAÐ
ORLOFSHÚS 
Í HÚSAFELLI

Starfsmannabúðir á tveimur hæðum sem samanstanda af 32 
einingum. 44 herbergi og sameign með gufubaði, eldhúsi og 
samverurýmum. 

Öll herbergi með sturtu og klósetti.  Allt innbú fylgir.

 
 
 

Einingarnar uppfylla öll skilyrði um öryggismál, svo sem  
brunavarnir, raf- og vatnslagnir. Einingarnar hafa verið í notkun 
í Noregi og eru staðsettar þar. Einnig höfum við aðrar stærðir á 
einingum í boði og margvíslegir möguleikar um notkun. 

Hafið samband til að fá frekari upplýsingar s. 545-0800 eða 
gardatorg@gardatorg.is

Starfsmannabúðir til sölu

Sigurður Tyrfingsson
Framkvæmdastjóri 
Lögg. fasteignasali 
S: 898-3708 • sigurdur@gardatorg.is 

Þóroddur S. Skaptason
Skjalagerð - sala/leiga 
Lögg. fasteignas./leigum. 
S: 868-4508 • thoroddur@gardatorg.is 

Linda Björk Ingvadóttir 
Sölumaður og nemi til löggildingar 
S: 868-7048
linda@gardatorg.is

Bergþóra Lárusdóttir
Sölumaður og nemi til löggildingar
Sími 895 3868
bergthora@gardatorg.is

Elka Guðmundsdóttir
Sölumaður og nemi til löggildingar  
/viðskiptafræðingur
s. 863-8813 • elka@simnet.is

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

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi



GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

SKIPHOLT  HÓTEL Í NÁLÆGÐ 
VIÐ MIÐBORGINA
Til sölu hótel vel staðsett  í Skipholtinu. Um er að ræða rekstur og fasteign. 
Mjög góð velta. Góð fjárfesting með miklu tekjustreymi.
Heil húseign á þremur hæðum þar sem starfrækt er hótelstarfsemi með samtals 
36 herbergi auk þess er möguleiki til stækkunar.
Miklar bókanir á þessu ári. Hótelið er til afhendingar við kaupsamning.

Nánari upplýsingar gefa Þorlákur Ómar Einarsson, 
löggiltur fasteignasali. Sími: 8202399 og thorlakur@stakfell.is.

Hlíðasmári 6    201 Kópavogur    www.FASTLIND.is

510 7900

Uppspretta  
ánægjulegra  
viðskipta

LIND Fasteignasala

Öllum íbúðum fylgir stæði í bílageymslu.  
Húsið er að hluta til á svifi, sem gefur því glæsilegt 
yfirbragð. Lofthæð íbúða á 3. og 4. hæð verður 
tæpir 3 metrar. Húsið verður flísa og álklætt og 
veggir inn á svölum verða klæddir með lerki.  
Stórar svalir fylgja öllum íbúðum og snúa þær  
í suðvestur. Glerhandrið verður á svölum, sá  
möguleiki er fyrir hendi að setja upp svalalokanir.

Álalind 10 er staðsett í miðju nýs hverfis 
norðanmegin við Smáralind. Húsið er 4ra  
hæða lyftuhús með 11 íbúðum. 

 Íbúðir afhendast fullbúnar með  
 gólfefnum, steinn á borðplötum  
 í eldhúsi og baðherbergjum. 

 106 - 188 fm

 Verð frá 55.000.00 

GLÆSILEGT OG 
VANDAÐ FJÖLBÝLI

Vertu velkomin

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA

Kristján  
Þórir Hauksson
Lögg. fasteignasali

696 1122
  kristjan@fastlind.is

Stefán  
Jarl Martin
Lögg. leigumiðlari

892 9966
  stefan@fastlind.is

Hannes 
Steindórsson 
Lögg. fasteignasali

699 5008
  hannes@fastlind.is

VIÐ KYNNUM

Álalind 10
Afhendast síðsumar 2017



Faxafen 10 | 108 Rvk | s. 599 6700 
fasteignaland.is | fasteignaland@fasteignaland.is

 
 

Sala á sumarhúsum

Halldór Ingi 
Andrésson

Lögg. fasteignasali
s: 897 4210

Jón Þór  
Helgason

Viðskiptafræðingur
s: 860 4721

Heimir H.  
Eðvarðsson

Framkvæmdastjóri
s: 893 1485

Steinar S.  Jónsson
Sölustjóri 

lögg. leigumiðlari
s: 898 5254

Þórólfur Óskarsson
Lögg. fasteignasali
Byggingafræðingur

s: 661 2707

REYNSLA ÞEKKING ÞJÓNUSTA
Við erum Fasteignaland  

með yfir 50 ára reynslu í fasteingasölu.

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

Salavegur 2 eign 0001 er 815 fm leikjasalur í nýlegu mjög vel 
staðsettu verslunar og atvinnuhúsnæði í Salahverfi. Í húsinu má 
finna apótek, verslun,heilsugæslu og fl. Eingöngu er verið að selja 
húsnæðið með leigusamningi við rekstraraðila LASER TAG. Talsvert 
af bílastæðum. Lyfta er í húsinu. Verð 84,9 m.
Nánari uppl. veitir Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s: 899 1882,  
thorarinn@eignamidlun.is

Salavegur 2, 201 Kópavogur

Sala fasteigna frá

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

Sala fasteigna frá

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

Hlíðasmári 6    201 Kópavogur    www.FASTLIND.is

510 7900

Uppspretta  
ánægjulegra  
viðskipta

LIND Fasteignasala

Mikið var lagt í hönnun og útlit hússins. Húsið er 
teiknað af Birni Skaptasyni. 42 íbúðir eru í húsinu  
í öllum mögulegum stærðum, en minnsta íbúðin  
er 86,8 fm og sú stærsta 155,5 fm,auk tveggja  
230 fm penthouse íbúða. 

29 bílastæði eru í bílakjallara hússins en þær íbúðir 
sem ekki eru með bílastæði í kjallara verða með 
sérmerkt stæði á lóð. 

Sérlega vandað álklætt lyftuhús með viðarál 
gluggum sem gerir húsið eins viðhaldslítið  
og mögulegt er. 

 2 - 3 - 4 herbergja

 Verð frá 42.900.00 

FALLEGA HANNAÐ 
OG VANDAÐ HÚS

Vertu velkomin

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA

Kristján  
Þórir Hauksson
Lögg. fasteignasali

696 1122
  kristjan@fastlind.is

Stefán  
Jarl Martin
Lögg. leigumiðlari

892 9966
  stefan@fastlind.is

Hannes 
Steindórsson 
Lögg. fasteignasali

699 5008
  hannes@fastlind.is

VIÐ KYNNUM

Bæjarlind 7-9
Áætluð afhending mars 2018

Sigurður Tyrfingsson
Framkvæmdastjóri 
Lögg. fasteignasali 
S: 898-3708 • sigurdur@gardatorg.is 

Þóroddur S. Skaptason
Skjalagerð - sala/leiga 
Lögg. fasteignas./leigum. 
S: 868-4508 • thoroddur@gardatorg.is 

Linda Björk Ingvadóttir 
Sölumaður og nemi til löggildingar 
S: 868-7048
linda@gardatorg.is

Bergþóra Lárusdóttir
Sölumaður og nemi til löggildingar
Sími 895 3868
bergthora@gardatorg.is

Elka Guðmundsdóttir
Sölumaður og nemi til löggildingar  
/viðskiptafræðingur
s. 863-8813 • elka@simnet.is

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


