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Sölufulltrúar 

Hrannar Helgason, hrannar@365.is 512 5441

Viðar Ingi Pétursson,  vip@365.is 512 5426

Verkefnastjóri Stjórnendafræðslunnar

Samband stjórnendafélaga (áður 
Verkstjórasamband Ísland), eru félaga- og 
hagsmunasamtök verkstjóra og annarra 
stjórnenda sem fer með samningsrétt 
verkstjóra- og stjórnendafélaganna. 

Í starfsemi sambandsins er fólgin þjónusta 
fyrir öll 12 aðildarfélögin. Sambandið 
rekur t.d. menntunarsjóð sem styrkir 
félagsmenn  innan aðildarfélaganna til 
að sækja nám  sem gera þá hæfari til 
stjórnunarstarfa.

Nánari upplýsingar um sambandið má 
finna á heimasíðu þess www.stf.is

Nánari upplýsingar veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Bylgja Björk Pálsdóttir (bylgja@intellecta.is) í síma 511 1225. 
Umsóknarfrestur er til og með 12. júní 2017. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir  sem trúnaðarmál og þeim 
svarað. Umsókn þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf.

Intellecta Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.

Menntunar- og hæfniskröfur

•	Háskólamenntun	á	sviði	kennslufræða
•	Þekking	og	reynsla	af	fullorðinsfræðslu
•	Reynsla	af	kennslu	og	gerð	námsefnis
•	Þekking	á	Moodle	fjarkennslukerfi	er	æskileg
•	Skipulagshæfni	og	sjálfstæð	vinnubrögð
•	Góð	tók	á	íslensku	og	framsetningu	efnis
•	Jákvæðni	og	hæfni	í	mannlegum	samskiptum
•	Vilji	til	að	tileinka	sér	nýja	þekkingu	og	
vinnubrögð

Helstu verkefni og ábyrgð

•	Umsjón	og	eftirfylgni	með	fjarnámi	
fullorðinsfræðslunnar

•	Eftirlit	með	verklagsreglum
•	Eftirlit	með	námsmati	og	að	stöðlum	sé	fylgt
•	Þátttaka	í	kynningu	og	markaðsstarfi	námsins
•	Samskipti	við	aðildarfélög	og	samstarfsaðila
•	Önnur	tilfallandi	verkefni

Samband	stjórnendafélaga	óskar	eftir	að	ráða	einstakling	í	starf	verkefnastjóra	Stjórnenda-
fræðslunnar.	Um	nýtt	starf	er	að	ræða	innan	sambandsins	og	starfshlutfall	er	50%.		

Næsti	yfirmaður	verkefnastjóra	er	framkvæmdastjóri	sambandsins.	Æskilegt	er	að	
viðkomandi	geti	hafið	störf	sem	fyrst.	Skrifstofa	sambandsins	er	í	Kópavogi.

Sölu- og tæknimaður á heilbrigðissviði

Linde Healtcare er hluti af ÍSAGA ehf, sem var 
stofnað hér á landi árið 1919 í samstarfi við hið 
sænska AGA. 1991 eignaðist AGA meirihluta í 
ÍSAGA ehf og 1999 var AGA svo aftur keypt af 
hinu þýska Linde. Linde er stærsta gasfyrirtæki í 
heimi með starfsemi í um 100 löndum og með 
um 60 þúsund starfsmenn. Linde Healthcare er 
sjálfstæð eining innan Linde Group og býður 
vörur og þjónustu fyrir sjúkrahús, stofnanir og 
fyrirtæki á heilbrigðissviði.  

Linde Healthcare á Íslandi tilheyrir markaðssvæði 
Linde í Norður-Evrópu og er í nánu samstarfi við 
systurfyrirtæki sín þar.  

Nánari upplýsingar um fyrirtækið má finna á 
heimasíðu þess www.linde-healthcare.is

•	Tækni-	eða	vélfræðimenntun
•	Reynsla	af	vinnu	með	teikningar	og	ferla
•	Góð	tölvukunnátta,	þ.á	m.	Excel,	Word,	
PowerPoint

•	Gott	vald	á	íslensku	og	ensku
•	Geta	til	að	vinna	sjálfstætt	og	með	öðrum
•	Geta	og	vilji	til	að	tileinka	sér	nýja	þekkingu	
og	vinnubrögð	og	að	vinna	eftir	skilgreindum	
verkferlum

•	Ráðgjöf	og	sala	á	búnaði	til	dreifingar	og	
notkunar	á	lyfjalofttegundum

•	Umsjón	með	og/eða	vinna	við	
uppsetningar	á	nýjum	búnaði

•	Áhættugreiningar	og	gæðamælingar
•	Eftirfylgni	og	þjónusta		við	viðskiptavini
•	Skráning	og	skýrslugerð

Linde	Healthcare	óskar	eftir	að	ráða	sölu-	og	tæknimann	til	að	sinna	viðskiptavinum	á	heilbrigðissviði.		

Við	leitum	að	starfsmanni	með	ríka	þjónustulund,	jákvætt	viðmót	og	mikla	samstarfsfærni.																					
Hann	þarf	að	vera	lausnamiðaður	og	hafa	frumkvæði	og	vilja	til	að	ná	árangri.	

Frekari upplýsingar um starfið veitir Sigurbjörg Sverrisdóttir hjá ÍSAGA í síma 696 3302. Einnig má senda fyrirspurn á 
tölvupóstfangið sigurbjorg.sverrisdottir@is.aga.com. Umsóknarfrestur er til og með 2. júlí 2017. Umsókn óskast fyllt út á         
www.intellecta.is og þarf henni að fylgja starfsferilskrá. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.

Intellecta Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.

Menntunar- og hæfniskröfur:Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

www.intellecta.is

Bókhald og fjölbreytt skrifstofustarf
Þjónustufyrirtæki leitar að ungum og metnaðarfullum aðila í fullt starf. Starfið felst í bókhaldi (u.þ.b. 
75% starfshlutfall), skrifstofustörfum og ýmsum verkefnum fyrir stjórnendur (u.þ.b. 25% hlutfall). 

Viðkomandi þarf að vera skipulagður og hafa þekkingu á bókhaldi úr námi eða starfi. Tilvalið starf 
fyrir nýútskrifaðan viðskiptafræðing.

Sjá nánar á www.intellecta.is
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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.

Vilt ÞÚ bætast í hóp  
starfsmanna Árvirkjans?
Árvirkinn er traust og öflugt fyrirtæki á sviði  

raflagna og tæknimála. Nú vantar okkur rafvirkja og 
rafeindavirkja/tæknimenn til starfa. Einnig viljum við ráða 

lagermann með þekkingu á raflögnum og raflagnaefni.
Umsóknir og óskir um nánari upplýsingar sendist á  

netfangið arvirkinn@arvirkinn.is

Norðurorka

Gæða-, umhverfis- og 
öryggisstjóri 

 Capacent — leiðir til árangurs

Norðurorka hf. þjónustar 
heimili og atvinnulíf með 
vinnslu og dreifingu á heitu 
vatni og neysluvatni og rekstri 
dreifikerfis raforku og fráveitu. 
Fyrirtækið rekur rafveitu og 
fráveitu á Akureyri, hitaveitu 
og vatnsveitu á Akureyri, 
Hrísey, Eyja�arðarsveit og 
á Svalbarðsströnd.  Þá rekur 
Norðurorka hf. hitaveitu á 
Ólafsfirði, Hörgársveit, Grenivík 
og í Fnjóskadal.  Norðurorka 
hf. starfar samkvæmt vottuðu 
gæðakerfi ISO 9001.  

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/5090 

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
Skipulögð vinnubrögð, frumkvæði og heilindi.
Þekking á og/eða menntun í starfsumhverfi orku- og 
veitufyrirtækja er kostur.
Einstök hæfni í mannlegum samskiptum.
Góð færni í að tjá sig í ræðu og riti.
Góð tungumálakunnátta í íslensku og ensku er skilyrði.

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Ath. breyttur umsóknarfrestur

11. júní 

Helstu verkefni
Rekstur og þróun gæðakerfis.
Ábyrgð á umbótastarfi.
Greining og vöktun á árangri í gæða-, umhverfis- og 
öryggismálum.
Fræðsla í gæða-, umhverfis- og öryggisstjórnunarmálum.
Samskipti við vottunaraðila.
Umsjón með ytri og innri úttektum.
Innleiðing staðla í samræmi við starfsemi og áherslur 
fyrirtækisins.

Norðurorka hf. óskar eftir að ráða Gæða-, umhverfis- og öryggisstjóra. Leitað er eftir öflugum einstaklingi í kre�andi 
umbótastarf þar sem reynir á samskiptahæfni, frumkvæði og skipulögð vinnubrögð. 

Grunnskóli Seltjarnarness
 • Umsjónarkennsla á miðstigi, fullt starf.
 • Umsjónarkennsla á miðstigi, afleysing   
  skólaárið 2017-2018.
 • Umsjónarkennsla á yngsta stigi, fullt starf.

Leikskóli Seltjarnarness 
 • Leikskólakennari, fullt starf.
 • Leikskólaleiðbeinandi, fullt starf.

Félagsþjónusta Seltjarnarnesbæjar,
Íbúakjarninn Sæbraut 2 
 • Yfirþroskaþjálfi, 90-100% starfshlutfall.
 • Þroskaþjálfi og/eða stuðningsfulltrúi, 
  fullt starf/hlutastarf og sumarafleysingar.

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

Umsóknarfrestur er til 15. júní næstkomandi.

Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar 
eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um störf. 
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og hlutaðeigandi stéttarfélaga.  

Seltjarnarnesbær
Laus störf

seltjarnarnes.is



Við mönnum stöðuna

www.capacent.is 

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

441
leigutakar

293
þúsund m2

Framkvæmdastjóri framkvæmdasviðs
Eik er meðal leiðandi fasteignafélaga á Íslandi og er skráð á hlutabréfamarkað. Félagið er í sókn og leitar því að öflugum 
og metnaðarfullum einstaklingi í starf framkvæmdastjóra framkvæmdasviðs.

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Háskólamenntun á sviði verk- eða tæknifræði
• Reynsla af áætlanagerð
• Reynsla af stjórnun verklegra framkvæmda
• Reynsla af samningagerð og samskiptum  

við verktaka 
• Lipurð í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði í starfi

Starfssvið: 
• Yfirumsjón með þróunarverkefnum og framkvæmdum félagsins
• Gerð verk- og kostnaðaráætlana
• Samningagerð við verktaka
• Verkefnastjórnun og eftirlit með framkvæmdum
• Skýrslugerð, gagnasöfnun og úrvinnsla
• Yfirumsjón með verkbókhaldi framkvæmda
• Útboðslýsingar/útboðsgerð og innkaup

Umsóknarfrestur er til og með þriðjudeginum 12. júní nk. 
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Capacent, www.capacent.is 
Umsókn um starfið 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 Auður Bjarnadóttir hjá Capacent (audur.bjarnadottir@capacent.is)  
og Garðar Hannes Friðjónsson, forstjóri (gardar@eik.is).

Eik fasteignafélag sérhæfir sig í eignar haldi og 

útleigu á atvinnu  húsnæði. Félagið er meðal 

stærstu fasteignafélaga landsins með tæplega 

293 þúsund fermetra í yfir 100 fasteignum. Um 

84% af eignasafni þess er á helstu viðskipta-

kjörnum höfuð  borgar svæðisins og eru leigu takar 

félagsins yfir 441 talsins. Hluta bréf félagsins eru 

skráð á aðallista Nasdaq Iceland. Auk þess er 

félagið með 4 skráða skulda bréfaflokka.

441
leigutakar

293
þúsund m2

Lögfræðingur
Eik er meðal leiðandi fasteignafélaga á Íslandi og er skráð á hlutabréfamarkað. Félagið er í sókn og leitar því að öflugum 
og metnaðarfullum einstaklingi í starf lögfræðings.

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Embættis- eða meistarapróf í lögfræði 
• Reynsla af samningagerð
• Reynsla af fasteigna- og verðbréfarétti  
• Reynsla af stjórnarháttum fyrirtækja kostur
• Frumkvæði í starfi
• Örugg framkoma og færni í mannlegum 

samskiptum

Starfssvið: 
• Samningagerð
• Regluvarsla
• Innheimta
• Utanumhald um stjórnarhætti og innri endurskoðun 
• Lögfræðileg ráðgjöf

Umsóknarfrestur er til og með þriðjudeginum 12. júní nk. 
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Capacent, www.capacent.is 
Umsókn um starfið 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 Auður Bjarnadóttir hjá Capacent (audur.bjarnadottir@capacent.is)  
og Garðar Hannes Friðjónsson, forstjóri (gardar@eik.is).

Eik fasteignafélag sérhæfir sig í eignar haldi og 

útleigu á atvinnu  húsnæði. Félagið er meðal 

stærstu fasteignafélaga landsins með tæplega 

293 þúsund fermetra í yfir 100 fasteignum. Um 

84% af eignasafni þess er á helstu viðskipta-

kjörnum höfuð  borgar svæðisins og eru leigu takar 

félagsins yfir 441 talsins. Hluta bréf félagsins eru 

skráð á aðallista Nasdaq Iceland. Auk þess er 

félagið með 4 skráða skulda bréfaflokka.
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Framkvæmdarstjóri 
Orkugerðarinnar ehf.

Orkugerðin óskar eftir að ráða framkvæmdarstjóra til að 
sinna fjölbreyttum störfum í verksmiðju fyrirtækisins. 

Orkugerðin endurvinnur aukaafurðir frá slátrun og kjöt-
vinnslu. Afurðirnar eru áburðarmjöl og dýrafita sem nýtt 
er til eldneytisgerðar.
Verksmiðjan er staðsett  í Heiðargerði í Flóahreppi  
( u.þ.b. 10 km austan við Selfoss). 

Hæfniskröfur: 
•	Þekking	og	reynsla	af	stjórnun	og	
 sambærilegum störfum.         
•	Reynsla	af	vélaviðgerðum	og	rekstri	véla	er	skilyrði.	
•	Vélstjóramenntun	eða	iðnmenntun	sem	nýtist	í	starfi	 
	 er	kostur.	
•	Sterk	öryggis-	og	umgengnisvitund.	
•	Stundvísi,	áreiðanleiki	og	góðir	samskiptahæfileikar.	
•	Almenn	tölvukunnátta	og	lyftarapróf	er	kostur.	
•	Sjálfstæð	og	öguð	vinnubrögð.	

Helstu verkefni :
•	Ábyrgð	á	stjórnun,	og	rekstri		verksmiðjunnar
•	Stjórnun	og	skipulagning	framleiðslu.
•	Eftirlit	og	skipulag	viðhalds	á	tækjabúnaði	 
 verksmiðjunnar.
•	Skrá	og	halda	utanum	allar	mælingar	og	rekstartölur.
•	Ráðningar	og	starfsmannahald.
•	Samskipti	við	viðskiptavini	og	eftirlitsaðila.

Tekið	er	við	umsóknum	á	heimasíðu	Sláturfélags	Suður-
lands www.ss.is undir	„Um	SS“

Frekari	upplýsingar	veitir	Guðmundur	Tr.	Ólafsson	
í síma 863 3040

TANNTÆKNIR ÓSKAST 
Tannlæknadeild HÍ leitar að kröftugum og metnaðarfullum tanntækni sem nýtur þess að vinna með 
fólki, leiðbeina og þjónusta. Viðkomandi þarf að vera lausnamiðaður, úrræðagóður og vinna vel undir álagi. 
Starfið er 85% á ársgrundvelli, 100% á kennslutíma og 65% utan hans.

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR
• Tanntæknamenntun frá námsbraut tanntækna.
• Starfsreynsla í faginu er æskileg.
• Góð færni í mannlegum samskiptum og rík 

þjónustulund er mjög mikilvæg.
• Frumkvæði, metnaður, sjálfstæði og nákvæmni 

í starfi.
• Góð almenn tölvukunnátta.

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR
• Tanntæknamenntun frá námsbraut tanntækna.
• Starfsreynsla í faginu er æskileg.
• Góð færni í mannlegum samskiptum og rík 

þjónustulund er mjög mikilvæg.
• Frumkvæði, metnaður, sjálfstæði og nákvæmni 

í starfi.
• Góð almenn tölvukunnátta.

 

HELSTU VERKEFNI
• Undirbúningur fyrir verklega kennslu.
• Vinna við sótthreinsun.
• Umsjón að hluta til með skurðstofu.
• Móttaka og símsvörun.
• Rafræn skráning sjúkragagna.
• Röntgenmyndatökur.
• Aðstoð á aðgerðarstofu.

HELSTU VERKEFNI
• Undirbúningur fyrir verklega kennslu.
• Vinna við sótthreinsun.
• Umsjón að hluta til með skurðstofu.
• Móttaka og símsvörun.
• Rafræn skráning sjúkragagna.
• Röntgenmyndatökur.
• Aðstoð á aðgerðarstofu.

Allar nánari upplýsingar veitir Svanhildur Ólafsdóttir, deildarstjóri (svanola@hi.is). 
Sjá nánar: www.hi.is/laus_storf

Umsóknarfrestur er til og með 19. júní. 
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf í ágúst.

BYKO BREIDD

Hef� þú áhuga á      
 falle�i hönnun?

Upplýsingar veitir Rúnar V. Gunnlaugsson rekstrarstjóri, runar@byko.is
Sótt er um á www.byko.is og umsóknarfrestur er til 16. júní

Við opnum nýja og glæsilega innréttingadeild í Hólf&Gólf þar sem 
við bjóðum upp á hágæða eldhús- og baðinnréttingar frá danska 
framleiðandanum JKE. 
Við leitum að hugmyndaríkum, drífandi og útsjónarsömum einstaklingi sem hefur löngun og metnað 
til að taka þátt í þessu spennandi verkefni með okkur. Kunnátta á Winner teikniforritið er kostur.



Áhæ�ustýring

Borgun leitar að öflugum 
sérfræðingi í áhæ�ustýringu.

Umsækjendur eru vinsamlegast 
beðnir um að senda inn umsókn 
á borgun.is  fyrir 12. júní nk.  

Nánari upplýsingar um starfið 
veitir Rakel Ýr Guðmundsdó�ir 
mannauðsstjóri í síma 560 1561. 

Helstu verkefni:

 – Greining og eirlit með áhæ�u  
í rekstri félagsins

 – Skýrslugjöf til eirlitsaðila  
og stjórnenda

 – Þá�taka í þróun áhæ�uskýrslna
 – Utanumhald rekstraráhæ�uatvika
 – Álagsprófanir

Menntunar- og hæfniskröfur:
 – Háskólamenntun á sviði raunvísinda
 – Reynsla af áhæ�ustýringu er kostur
 – Góð Microso� Excel kunná�a
 – Þekking á SQL og Business Objects er 

kostur
 – Færni í greiningu og framsetningu gagna
 – Nákvæm og sjálfstæð vinnubrögð
 – Góð enskukunná�a

GNC OPNAR Á ÍSLANDI

Umsókn með ferilskrá sendist 
á alexandra@gnc.is fyrir 12.júní n.k

VIÐ LEITUM AÐ VERSLUNARSTJÓRA
Verslunarstjórinn tekur virkan þátt í að móta stefnu vörumerkisins á Íslandi. 

Frábært tækifæri fyrir metnaðarfullan og árangursdrifin einstakling.

Ábyrgð á rekstri verslunar.
Umsjón með útliti og framsetningu verslunar.
Starfsmannamál þ.m.t. þjálfun starfsmanna.
Ferðalög í tengslum við innkaup og fræðslu 
um vörumerkin okkar.
Birgðaumsjón, vörupantanir og uppgjör.
Þjónusta og samskipti við viðskiptavini.
Samfélagsmiðlar.

STARFSSVIÐ
Reynsla af verslunarstjórn og mannaforráðum 
er mikill kostur.
Skipulögð og sjálfstæð vinnubrög. 
Reynsla og áhugi á almennu heilbrigði, hreyfingu 
og hollri næringu.
Góð tölvukunnátta er nauðsynleg.
Góð færni í ensku bæði í ræðu og riti.
Jákvætt viðmót og rík þjónustulund.
Framúrskarandi samskiptahæfileikar.

HÆFNISKRÖFUR

GNC er stærsta verslunarkeðja á sviði vítamína og fæðubótaefna í heiminum. 
Fyrsta verslunin var opnuð í Bandaríkjunum árið 1935. Í dag rekur GNC yfir 10.000 

verslanir í 52 löndum og nú hefur Ísland loksins bæst í hópinn.
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Laust til umsóknar 
starf forstöðumanns 

íþróttamannvirkja
Sveitarfélagið Vogar auglýsir laust til umsóknar starf 
forstöðumanns íþróttamannvirkja.
Leitað er að metnaðarfullum og traustum einstaklingi til að 
sinna fjölbreyttum verkefnum. Um framtíðarstarf er að ræða.

Verksvið
Veitir íþróttamiðstöð Voga forstöðu og ber ábyrgð á því að 
starfsemi stofnunarinnar sé í samræmi við gildandi lög og 
reglur hverju sinni. Hann hefur með höndum daglega 
verkstjórn og hefur umsjón með húseignum, tækjum og innan-
stokksmunum. Heldur utan um rekstur og mannahald, semur 
vaktaplön, sinnir minni háttar viðhaldi og tilfallandi verkefnum. 

Hæfniskröfur
• Iðnmenntun, vélstjóramenntun eða önnur sambærileg 

menntun eða reynsla sem nýst getur í starfi.
• Frumkvæði, metnaður og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Tölvukunnátta í outlook, word og excel.
• Menntun og/eða reynsla af stjórnun.
• Starfsreynsla í sundlaugum eða öðrum íþróttamannvirkjum.
• Lipurð í mannlegum samskiptum, bæði við börn og fullorðna.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og Starfsmannafélags Suðurnesja.

Um 100% starf er að ræða.
Hreint sakavottorð skilyrði.

Æskilegt að geta hafið störf sem fyrst, upplýsingar gefur 
Stefán Arinbjarnarson í síma 867-8854.

Umsóknarfrestur er til 7. júní 2017.

Umsóknum skal skila á netfangið stefan@vogar.is

Við hjá Vinakoti leitum eftir öflugum 
DEILDARSTJÓRA til að sjá um daglegan 

rekstur búsetuúrræðis 
Við rekum skammtíma- og langtíma búsetu fyrir börn og ungmenni 
með fjölþættan vanda. Í starfi okkar höfum við að leiðarljósi að 
skapa börnunum og ungmennunum öruggt og heimilislegt um-
hverfi. Lesa má meiri um okkur á www.vinakot.is 

Helstu verkefni og ábyrgð
• Að sjá um daglegan rekstur og skipulag búsetuúrræðis  
 samskvæmt starfslýsingu deildastjóra, þ.m.t.:
• Stjórnun, skipulagning og mat á starfi búsetuúrræðisins
• Gera einstaklingsáætlanir í samvinnu við fagaðila, og fylgja eftir  
 að unnið sé í samræmi við þær
• Sjá um almennt starfsmannahald

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi t.d. tómstundafræði,  
 uppeldis og menntunarfræði og sálfræði.
• Reynsla af stjórnun og starfsmannahaldi 
• Góð skipulagshæfni og sjálfstæð vinnubrögð
• Áhugi og metnaður fyrir að starfa með unglingum með 
 fjölþættan vanda
• Þekking á einhverfu og/eða fjölþættum vanda 
• Sveigjanleika og færni í mannlegum samskiptum
• Hreint sakavottorð í samræmi við lög
• 25 ára eða eldri

Aðrir þættir eru máli skipta
• Hæfni til að takast á við óvæntar aðstæður
• Frumkvæði, jákvæðni og áhugasemi í starfi

Bæði kynin eru hvött til að sækja um starfið. Starfshlutfall er 100% 
og ráðið er til framtíðar. 
Umsóknarfrestur er til 16.júní 2017 og þarf viðkomandi að geta 
hafið störf sem fyrst. 

Nánari upplýsingar veita Jóhanna M. Fleckenstein forstöðumaður 
johanna@vinakot.is  og Elvar Friðriksson sálfræðingur  
elvar@vinakot.is 

Umsókn ásamt ferilskrá skal senda á starf@vinakot.is merkt 
“DEILDARSTJÓRI”

- Fagmennska, umhyggja og traust 
eru gildin sem við vinnum eftir -

Staða skólastjóra við Foldaskóla

Skóla- og frístundasvið

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir stöðu skólastjóra við Foldaskóla.

Foldaskóli er elsti hverfisskólinn í Grafarvogi, stofnaður árið 1985. Í skólanum eru um 500 nemendur í 1.-10. bekk. Skólinn er 
safnskóli unglingadeilda í Hamra-, Húsa- og Foldahverfi og er um helmingur nemenda á því skólastigi. Við skólann er starfrækt 
einhverfudeild og sérstök ráðgjafardeild (fardeild) vegna nemenda með atferlis- og geðraskanir sem þjónar grunnskólunum í 
Grafarvogi og á Kjalarnesi. Skólinn er Grænfánaskóli og tekur þátt í verkefninu Heilsueflandi skóli. Einkunnarorð skólans eru 
siðprýði, menntun og sálarheill. Skólinn vinnur í anda uppeldis til ábyrgðar og Olweusaráætlunar gegn einelti. Skólinn hefur á að siðprýði, menntun og sálarheill. Skólinn vinnur í anda uppeldis til ábyrgðar og Olweusaráætlunar gegn einelti. Skólinn hefur á að siðprýði, menntun og sálarheill
skipa vel menntuðu starfsfólki og stöðugleiki er í starfsmannahaldi. Við skólann starfar öflugt foreldrafélag og mikið samstarf er 
við félagsmiðstöðina Fjörgyn og nærsamfélagið.  
Leitað er að einstaklingi sem býr yfir leiðtogahæfileikum, hefur víðtæka þekkingu á skólastarfi og metnaðarfulla skólasýn.

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

Meginhlutverk skólastjóra er að:
• Veita skólanum faglega forystu og móta framtíðarstefnu 

hans innan ramma laga og reglugerða og í samræmi við 
aðalnámskrá grunnskóla og stefnu Reykjavíkurborgar.

• Stýra og bera ábyrgð á rekstri og daglegri starfsemi skólans.
• Bera ábyrgð á starfsmannamálum, s.s. ráðningum, 
 vinnutilhögun og starfsþróun.
• Bera ábyrgð á samstarfi aðila skólasamfélagsins.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Leyfi til að nota starfsheitið grunnskólakennari.
• Viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslureynsla á 

grunnskólastigi.
• Reynsla af faglegri forystu á sviði kennslu og þróunar 
 í skólastarfi.
• Stjórnunarhæfileikar.
• Færni í áætlanagerð og fjármálastjórnun.
• Færni til að leita nýrra leiða í skólastarfi og leiða framsækna 

skólaþróun.
• Lipurð og hæfni í samskiptum.

Umsókn fylgi greinargerð í stuttu máli um framtíðarsýn umsækjanda á skólastarfið, yfirlit yfir nám og fyrri störf, leyfisbréf til að 
nota starfsheitið grunnskólakennari, upplýsingar um framsækin verkefni sem umsækjandi hefur leitt og annað er málið varðar.

Ráðið verður í stöðuna frá og með 1. ágúst 2017. Umsóknarfrestur er til og með 18. júní 2017.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ.  Umsækjendur eru beðnir að sækja um starfið 
á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf.

Nánari upplýsingar veita Guðlaug Sturlaugsdóttir, skrifstofustjóri grunnskólahluta fagskrifstofu, og Ragnheiður E. Stefánsdóttir, 
mannauðsstjóri, sími 411 1111. Netföng: gudlaug.sturlaugsdottir@reykjavik.is / ragnheidur.e.stefansdottir@reykjavik.is

Sölumaður í iðnstýrideild 

Reykjafell  ·  Sími 588 6000 reykjafell.is

60ÁRA
2016

Við leitum að jákvæðum og lausnarmiðuðum einstaklingi til starfa í 
iðnstýrideild Reykjafells. Vinnutími er frá 08.00 -17.00. 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Helstu verkefni

· Sala á rafbúnaði
· Tilboðsgerð
· Ráðgjöf til viðskiptavina og verkfræðistofa
· Sjá um móttöku erlendra birgja
· Sjá um innkaup og innsetningu vara á

heimasíðu
· Halda kynningar og námskeið á vörum
· Sækja námskeið og sýningar innanlands

sem utan

Reykjafell hf er einn af stærstu innflutningsaðilum á sviði rafbúnaðar á Íslandi. Við 
erum framsækið fyrirtæki og leitum að starfsmanni til að starfa með 
skemmtilegum hópi í krefjandi umhverfi. Hjá okkur eru 34 starfsmenn við sölu-, 
lager- og skrifstofustörf.

Menntun og hæfniskröfur

· Sveinspróf í rafvirkjun og/eða 
rafeindavirkjun

· Reynsla á sviði iðnstýringa æskileg
· Góðir samskiptahæfileikar
· Góð enskukunnátta
· Metnaður til að takast á við áskoranir 

· Nánari upplýsingar veitir Ottó í síma 575 6626
· Umsóknir sendist á otto@reykjafell.is
· Umsóknarfrestur er til og með 23. júní

UMSÓKNAR-FRESTUR
23. júní
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Umsóknarfrestur er til 12. júní 2017.
Umsóknir óskast fylltar út á www.eimskip.is/starf
Nánari upplýsingar veitir Sigríður Guðmundsdóttir, srr@eimskip.is 

Hreint sakavottorð og 18 ára aldur er skilyrði fyrir ráðningu hjá Eimskip. 
Öllum umsóknum verður svarað og farið með þær sem trúnaðarmál.

verkefnastýring á sviði samþættingar 
Leitað er að tæknimenntuðum aðila með BS eða 
MSc gráðu í tölvunarfræði og/eða verkfræði. 
Mjög góð enskukunnátta, bæði töluð og rituð, er 
skilyrði og góð kunnátta í norsku, sænsku og/eða 
dönsku er kostur. 
Þekking og reynsla á sviði samþættingar (e. 
Integration) er krafist sem og reynslu á sviði 
verkefnastýringar. 

starfs- og ábyrgðarsvið:
• Stýring á verkefnum sem snúa að samþættingu
  kerfa hjá félaginu. Meðal kerfa eru SAP, Navision,
  MLS og Sharepoint en samþættingarumhverfi
  félagsins byggir á WebMethods hugbúnaði frá
 Software AG
• Samskipti við verktaka sem sjá um smíði á
  samþættingarlausnum.
• Aðkoma að tillögum að arkitektúr á
  samþættingarumhverfi félagsins

Verkefnastýring þjónustusamnings 
Leitað er að háskólamenntuðum aðila sem hefur 
reynslu af verkefnastjórnun og vinnur sjálfstætt, 
með frumkvæði og metnað til að ná árangri. 
Starfið snýr að stjórnun verkefna í tengslum við 
þjónustu birgja á sviði upplýsingatækniþjónustu 
hjá Eimskip. Mjög góð enskukunnátta, bæði töluð 
og rituð, er nauðsynleg. 

starfs- og ábyrgðarsvið:
• Greining á atvikaskráningu 
• Stýring á verkefnum sem snúa að bættri 
 þjónustu við notendur upplýsingatækni félagsins 
 með áherslu á að minnka sóun og auka skilvirkni
• Þátttaka í endurskoðun ferla upplýsingakerfa 
 og samskipti við birgja í samstarfi við aðra
  verkefnastjóra upplýsingatæknideildar
• Kostnaðareftirlit 

VERKEFNASTJÓRAR
Vegna aukinna verkefna Eimskips á Íslandi og erlendis leitum við að öflugum aðilum í tvö störf í 
upplýsingatæknideild félagsins. Störfin bjóða upp á skemmtileg og kre§andi verkefni í öflugum 
hópi sérfræðinga sem vinnur þvert á félagið. 

S TA R F S S T Ö Ð :
R E Y K J AV Í K O G K E F L AV Í K

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

U M S Ó K N A R F R E S T U R :
1 8 .  J Ú N Í  2 0 1 7

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 ?

M A N N A U Ð S R Á Ð G J A F A R 
Í  R E Y K J A V Í K  O G  K E F L A V Í K

Helstu verkefni eru utanumhald ráðninga,  
skipulagning á mó�öku nýrra starfsmanna 
ásamt frágangi starfsloka. Ráðgjöf og þjón- 
usta við stjórnendur og starfsmenn, aðkoma  
að þróunarvinnu við mannauðskerfi, skráningar  
og vinna við innri vef, starfsmannahandbók  
og fleiri mannauðstengd verkefni.  

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi er skilyrði
• Reynsla af ráðningum er kostur
• Reynsla af mannauðsmálum  
 og mannauðskerfum eru kostir
• Þekking á kjarasamningum og launavinnslu  
 er kostur

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.
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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, e�irlit með starfsemi  
rekstraraðila, gagnasöfnun og úrvinnsla.  
Um er að ræða vaktavinnu.

Hæfniskröfur:
• Verkmenntun á sviði málm-,  
 raf- eða véltækni er kostur
• Tæknimenntun er kostur
• Reynsla af vinnu á flugvelli er kostur
• Reynsla af verkstýringu er skilyrði
• Góð enskukunnátta er skilyrði
• Góð tölvukunnátta er skilyrði
 

Isavia hlaut gullmerki PwC fyrir launajafnré�i í jafnlaunaú�ekt PwC 2015 og 2016.  
Við erum stolt af þeirri niðurstöðu og er hún í takt við jafnré�isáætlun félagsins 
sem hefur það að markmiði að nýta hæfni, kra�a og kunná�u starfsmanna til fulls
án þess að kynbundin mismunun eigi sér stað.

Maren hefur starfað við 
uppbyggingu á Keflavíkur–flugvelli í tvö ár.  
Hún er hlutiaf góðu ferðalagi.
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Tónlistarskóli Hafnar�arðar

»    Aðstoðarskólastjóri

Grunnskólar
»    Umsjónarkennari á yngsta stigi - Hraunvallaskóli
»    Kennsla í náttúrufræði - Hraunvallaskóli
»    Kennsla í íslensku á unglingastigi - Hraunvallaskóli
»    Aðstoðarverkefnastjóri Hraunsel - Hraunvallaskóli
»    Frístundaleiðb. á frístundaheimili - Hraunvallaskóli
»    Stuðningsfulltrúi - Hraunvallaskóli
»    Aðstoðarverkefnastjóri Mosinn - Hraunvallaskóli
»    Tómstundaleiðb. í félagsmiðstöð - Hraunvallaskóli
»    Skólaliði - Hraunvallaskóli
»    Stuðningsfulltrúi - Hraunvallaskóli
»    Sérkennasla í námsver unglinga - Hraunvallaskóli
»    Sérkennari - Hraunvallaskóli
»    Stuðningsfulltrúi í Krakkaberg - Setbergsskóli
»    Deildastjóri tómstundamiðstöðvar - Setbergsskóli 
»    Aðstoðarverkefnastjóri  - Setbergsskóli
»    Deildarstjóri UT - Skarðshlíðarskóli
»    Sérkennari - Hvaleyrarskóli
»    Umsjónarkennari á yngsta stigi - Hvaleyrarskóli

Leikskólar
»    Leikskólakennarar - Norðurberg
»    Deildarstjóri - Tjarnarás
»    Leikskólakennari - Hvammur
»    Leikskólakennari - Vesturkot
»    Leikskólakennari - Bjarkalundur
»    Sérkennslustjóri - Hlíðarendi
»    Þroskaþjálfi - Norðurberg

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

SÉRFRÆÐINGUR
Í ÁÆTLANAGERÐ
Vegna aukinna verkefna óskar Expectus eftir að bæta við sig sérfræðingi í öflugt teymi fyrirtækisins á sviði 
rekstrar-, fjárhags- og áætlanagerðar. Leitað er að lausnamiðuðum og árangursdrifnum einstaklingi með 
jákvætt viðmót og hæfni til að starfa í hópi sérfræðinga. Starfið felur m.a. í sér greiningu á þörfum viðskiptavina, 
verkefnastjórn og hönnun rekstrar- og áætlunarferla.

Umsóknarfrestur er til og með 11. júní nk.

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

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

Expectus er ráðgjafafyrirtæki sem 
aðstoðar fyrirtæki og stofnanir við að 
nýta þekkingu og upplýsingatækni til 
að auka hæfni, móta stefnu og koma 
áherslum í framkvæmd og skila þannig 
mælanlegum árangri.

Gildi Expectus eru kraftur, heiðarleiki og 
samvinna.

Expectus var valið fyrirtæki ársins 2016  
og 2017 í hópi millistórra fyrirtækja 
hjá VR og vottað sem Framúrskarandi 
fyrirtæki 2016 af Creditinfo. Starfsmenn 
eru stoltir af þeim árangri sem er í 
samræmi við þá framtíðarsýn sem 
Expectus setti sér í upphafi, að vera 
fyrirmynd annarra þekkingarfyrirtækja.
www.expectus.is.

HELSTU VERKEFNI:

• Rekstrar- og fjárhagsgreiningar
• Greining gagna og skýrslugerð
• Hönnun á rekstrar- og áætlunarferlum fyrirtækja
• Þróun áætlunarkerfa út frá skilgreindum ferlum
• Verkefnastjórnun
• Samskipti við viðskiptavini

HÆFNISKRÖFUR:

• Framúrskarandi greiningarhæfni
• Reynsla/þekking af SQL er æskileg
• Reynsla af úrvinnslu gagna og skilningur á upplýsingum 

um rekstur fyrirtækja
• Frumkvæði, sjálfstæði og nákvæmni í vinnubrögðum
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Mjög góð samskiptafærni

Fjármálaráðgjafi óskast til starfa í Reykjavík 
Við leitum að metnaðarfullum starfsmanni í teymi �ármálaráðgjafa íbúðalána Arion banka 
í Reykjavík. Við viljum fá til liðs við okkur aðila sem getur unnið sjálfstæ� og hefur metnað til 
að veita viðskiptavinum bankans framúrskarandi þjónustu.

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið
Fjármálaráðgjafar starfa í samræmi við þjónustu- og sölustefnu bankans hverju sinni og eru 
sérfræðingar bankans í íbúðalánum og tryggingum einstaklinga.  Þeir sinna viðskiptavinum sem 
taka íbúðalán hjá bankanum og óska e�ir faglegri ráðgjöf í tengslum við það. Fjármálaráðgjafar hafa 
frumkvæði að samskiptum við viðskiptavini og sinna ráðgjöf varðandi tryggingar og lífeyrismál.

Menntun og hæfniskröfur
• Háskólapróf sem nýtist í starfi 
  og/eða góð bankareynsla
•  Vottunarnám fjármálaráðgjafa er kostur
•  Þekking á útlánum

Nánari upplýsingar veitir Sveinn Gíslason svæðisstjóri, sími 444 6001, netfang 
sveinn.gislason@arionbanki.is og Birna Dís Birgisdóttir mannauðsráðgjafi, sími 444 6385, 
netfang birna.birgisdottir@arionbanki.is.

Umsóknarfrestur er til og með 18. júní 2017. Sótt er um starfið á arionbanki.is. Fullum trúnaði 
er heitið og öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Vilt þú veita ráðgjöf 
um íbúðalán?

• Frábær þjónustulund og frumkvæði
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum
  samskiptum



VIÐ VITUM HVAÐ
FÓLKIÐ OKKAR
SKIPTIR MIKLU MÁLI

Þjónustufulltrúi í tjónaskoðunarstöð
Þjónustufulltrúi í tjónaskoðunarstöð sér um kaup og sölu á ökutækjum sem lent hafa í tjóni ásamt reikninga- og afsalsgerð.  Hann 
tekur á móti ökutækjum, hefur umsjón með flutningi þeirra og setur upp og sér um útboð á tjónuðum ökutækjum. Kostur ef 
viðkomandi hefur mikinn áhuga á bílum og  þekkingu á umsýslu og sölu ökutækja.

Þjónustufulltrúi í tjónaþjónustu
Þjónustufulltrúi í tjónaþjónustu veitir framúrskarandi þjónustu til viðskiptavina sem hafa lent í tjóni.  Hann tekur á móti viðskipta- 
vinum, hefur samskipti í síma, netspjalli og tölvupósti.  Tekur á móti tjónstilkynningum, skráir og meðhöndlar tjón, tekur 
ákvarðanir um bótaskyldu og upplýsir viðskiptavini um næstu skref.  Starfið er �ölbreytt og kre�andi og hentar einstaklingum sem 
hafa ástríðu fyrir þjónustu.

Viðskiptastjóri í fyrirtækjaþjónustu
Viðskiptastjóri veitir framúrskarandi þjónustu til viðskiptavina á fyrirtækjamarkaði, byggir upp og viðheldur langtíma viðskipta- 
samböndum.  Viðskiptastjóri veitir faglega tryggingaráðgjöf í samræmi við þarfir hvers fyrirtækis, sinnir tilboðsgerð og sölu 
vátrygginga ásamt því að vinna með viðskiptavinum að forvarna- og öryggismálum.  Viðkomandi þarf að hafa mikinn áhuga á 
rekstri fyrirtækja og skilning á atvinnulífinu. 

Skoðunarmaður eignatjóna
Skoðunarmaður eignatjóna sinnir tjónaskoðunum, gerir tjónamat og sér um uppgjör eignatjóna. Hann hefur umsjón og eftirlit með 
vinnu verktaka og er í miklum samskiptum við viðskiptavini og verktaka.  Við leitum að aðila með stúdentspróf og starfsréttindi í 
iðngrein byggingariðnaðar eða háskólamenntun í byggingafræði eða sambærilegu.  

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

Umsóknarfrestur er til og með 11. júní. Nánari upplýsingar um störfin má finna á vis.is og radum.is. Umsækjendur eru vinsamlegast 
beðnir að sækja um störfin á heimasíðu Ráðum, www.radum.is.

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

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

VÍS leitar að metnaðarfullu, framsýnu og hugmyndaríku fólki í öflugt og samhent teymi starfsmanna á hinum ýmsu sviðum 
fyrirtækisins  

Einkenni VÍS-ara er kraftur og vilji til að tileinka sér nýjungar, gera sífellt betur og ná árangri í því sem við tökum okkur fyrir 
hendur.   Við berum umhyggju fyrir viðskiptavinum okkar og hvert öðru og höfum einlægan áhuga á hagsmunum annarra.  Hjá 
VÍS snúast tryggingar um fólk og við setjum hjartað í allt sem við gerum.

Tryggingar eru ótrúlega spennandi, kre�andi og skemmtilegt viðfangsefni og við leitum að liðsmönnum í eftirfarandi störf sem 
öll kre�ast framúrskarandi samskiptahæfni og ríkrar þjónustulundar.

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá. Nánari upplýsingar veitir Agla Sigríður Björnsdóttir 
hjá Ráðum ráðningarstofu agla@radum.is 
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       Óskum eftir Bílamálara 
og Bifreiðasmið

- eða vönum mönnum.  
Verða að geta starfað sjálfstætt.

Upplýsingar í síma 564 0606 eða bilastod@simnet.is

SVEITARFÉLAGIÐ
VOGAR

Bæjarstjóri óskast
Laus er til umsóknar staða bæjarstjóra í Sveitarfélaginu
Vogum. Við leitum að kraftmiklum aðila til að leiða áfram-
haldandi uppbyggingu í sveitarfélaginu.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi er skilyrði.
• Reynsla af stjórnun og rekstri æskileg. Þekking og

reynsla í opinberri stjórnsýslu er skilyrði.
• Jákvæðni og framúrskarandi hæfni í mannlegum

samskiptum.

Umsóknum skal skila fyrir 20. nóvember á skrifstofu
Sveitarfélagsins Voga Iðndal 2 eða á netfangið
skrifstofa@vogar.is.

Umsókn skal fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem
gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir
hæfni viðkomandi í starfið.

Upplýsingar um starfið veitir Inga Sigrún Atladóttir,
inga.sigrun@vogar.is

s. 844-8510.

Við Stóru-Vogaskóla í Sveitarfélaginu 
Vogum, vantar kennara í smíði og 
umsjónarkennara á yngsta stigi.

Menntunarkröfur: kennsluréttindi.

Nánari upplýsingar veita:
Svava Bogadóttir, skólastjóri og Hálfdan Þorsteinsson 
aðstoðarskólastjóri í síma 440-6250. Einnig er hægt að 
senda fyrirspurnir og umsóknir á: skoli@vogar.is 
www.storuvogaskoli.is

Laun samkvæmt kjarasamningi Kennarasambands 
Íslands og Launanefndar Sveitarfélaga.

Umsóknarfrestur er til 27. maí. 

Sveitarfélagið Vogar
Stóru-Vogaskóli

Við Stóru-Vogaskóla vantar kennara í almenna kennslu á 
yngsta- og miðstigi. Í skólanum eru um 200 nemendur og 
40 starfsmenn og það er aðeins um 20-30 mín. akstur frá 
Stór-Reykjavíkursvæðinu.

Menntunarkröfur:  
Leitað er eftir einstaklingum með kennsluréttindi.

Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um.

Nánari upplýsingar veita:
Svava Bogadóttir, skólastjóri og Hálfdan Þorsteinsson 
aðstoðarskólastjóri í síma 440-6250.  Fyrirspurnir og 
umsóknir skal senda á:  skoli@vogar.is 
www.storuvogaskoli.is
 
Laun samkvæmt kjarasamningi Kennarasambands Íslands 
og Launanefndar Sveitarfélaga.

Umsóknarfrestur er til  9.júní 2017.  

Borgarsögusafn Reykjavíkur 

Afgreiðslustjóri óskast á  
Landnámssýninguna í Aðalstræti.

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

margbreytilega samfélag sem borgin er.

Borgarsögusafn Reykjavíkur auglýsir stöðu afgreiðslustjóra 
Landnámssýningarinnar í Aðalstræti.

Afgreiðslustjóri starfar við móttöku gesta og upplýsingagjöf. 
Hefur umsjón með daglegum rekstri móttöku og safnbúðar 
Landnámssýningar ásamt vaktstjórn starfsmanna.  
Daglegt uppgjör, umsjón með vörulager og birgðahaldi í safn-
búð, innkaup á aðföngum ásamt ýmsum öðrum verkefnum og 
viðburðum í tengslum við Landnámssýninguna 

Hæfniskröfur:
• Stúdentspróf, verslunarpróf eða önnur sambærileg menntun 

sem nýtist í starfi.
• Reynsla af verslunarstörfum, innkaupum og/eða skrifstofu- 

störfum.
• Þekking á ritvinnslukerfum, sölukerfi og/eða bókhaldskerfi.
• Gott vald á íslensku, ensku ásamt öðru tungumáli.
• Færni í mannlegum samskiptum.
• Metnaður, frumkvæði, skipulagshæfileikar, hugmyndaauðgi 

og sjálfstæði í starfi.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og 
Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar.

Umsóknarfrestur er til og með 18.06.2017

Umsækjendur sæki um á vef Reykjavíkurborgar,  
www.reykjavik.is/laus-storf.
Umsókninni þarf að fylgja starfsferilsskrá og upplýsingar um 
umsagnaraðila.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Vala Magnúsdóttir,  
deildarstjóri rekstrar og þjónustu í síma 411-6300 eða á  
tölvupósti vala.magnusdottir@reykjavik.is
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Laust er til umsóknar starf flugumsjónarmanns.  

FLUGUMSJÓNARMAÐUR

STARFSSVIÐ: 
I  Gerð flugáætlana (Flight Planning).
I  Eftirlit með flugvélum félagsins (Flight Following).
I  Önnur tilfallandi verkefni í flugumsjón.

HÆFNISKRÖFUR:
I  Góð skipulagshæfni.
I  Metnaður til að ná árangri í starfi.
I  Góð tölvufærni.
I  Góð enskukunnátta er nauðsynleg.
I  Jákvætt hugarfar og rík þjónustulund.

UMSÓKNUM ÞURFA AÐ FYLGJA  
EFTIRFARANDI GÖGN:
I  Afrit af stúdentsskírteini eða öðrum sambærilegum 

prófskírteinum.
I Nýtt sakavottorð. 
I Skírteini flugumsjónarmanns er æskilegt. 

Starfsstöð er á Keflavíkurflugvelli og er unnið á dag- 
og næturvöktum (2-2-3).
 

+  Umsóknir ásamt ferilskrá óskast fylltar út eigi síðar en 11. júní  
2017 á vefsíðunni www.icelandair.is/umsokn

Lögð er áhersla á vönduð, sjálfstæð og skipulögð 
vinnubrögð. 

Við leitum að kraftmiklum einstaklingi í krefjandi starf 
sem býr yfir framúrskarandi samskiptahæfileikum og 
vill vinna sem hluti af öflugri liðsheild. 

Við bjóðum gott starfsumhverfi í síbreytilegu 
alþjóðlegu umhverfi. 

Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar veita: 
Guðmundur Páll Jakobsson I gudmundurp@icelandair.is
Kristín Björnsdóttir I starf@icelandair.is 

SVIÐSSTJÓRI STARFSMANNASVIÐS
Háskóli Íslands óskar eftir að ráða sviðsstjóra á starfsmannasvið. Hlutverk starfsmannasviðs Háskóla Íslands 
er að hafa umsjón með starfsmannamálum skólans í heild. Starfsmannasvið er ein af stoðeiningum HÍ og 
heyrir sviðsstjóri undir framkvæmdastjóra sameiginlegrar stjórnsýslu.

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR
• Háskólapróf sem nýtist í starfi og meistarapróf 

í mannauðsstjórnun eða skyldum greinum.
• Yfirgripsmikil reynsla af starfsmanna- og 

mannauðsmálum.
• Afbragðs samstarfshæfni og lipurð í mannlegum 

samskiptum.
• Leiðtogahæfni og frumkvæði í starfi.
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku.
• Reynsla af starfsemi háskóla er æskileg.

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR
• Háskólapróf sem nýtist í starfi og meistarapróf 

í mannauðsstjórnun eða skyldum greinum.
• Yfirgripsmikil reynsla af starfsmanna- og 

mannauðsmálum.
• Afbragðs samstarfshæfni og lipurð í mannlegum 

samskiptum.
• Leiðtogahæfni og frumkvæði í starfi.
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku.
• Reynsla af starfsemi háskóla er æskileg.

 

HELSTU VERKEFNI
• Stefnumótun og innleiðing stefnu í 

mannauðsmálum.
• Ráðgjöf við stjórnendur.
• Kjaramál, launasetning, starfsauglýsingar 

og ráðningarmál.
• Réttindi og skyldur starfsmanna.
• Fræðsla, starfsþróun, umsjón með 

starfsmannahandbók og gerð verklagsreglna.

HELSTU VERKEFNI
• Stefnumótun og innleiðing stefnu í 

mannauðsmálum.
• Ráðgjöf við stjórnendur.
• Kjaramál, launasetning, starfsauglýsingar 

og ráðningarmál.
• Réttindi og skyldur starfsmanna.
• Fræðsla, starfsþróun, umsjón með 

starfsmannahandbók og gerð verklagsreglna.

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

Umsóknarfrestur er til og með 6. júní.



ÞG Verk óskar eftir að ráða starfsmann/nema við járnsmíði innan fyrirtækisins.

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

Vinsamlega sendið inn umsókn á www.tgverk.is - Hafa samband - Starfsumsókn

Helstu verkefni:

•        Járnsmíði
•        Önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur:

•        Góðir samskiptahæfileikar
•        Ögun og skipulag í vinnubrögðum
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FORSTÖÐUMAÐUR SÖLU OG ÞJÓNUSTU UM BORÐ

Icelandair leitar að öflugum liðsmanni í starf forstöðumanns sölu og þjónustu um borð (Onboard Retail & Service) innan sölu- og markaðssviðs.  

Forstöðumaður sölu og þjónustu um borð er ábyrgur gagnvart 
framkvæmdastjóra sölu- og markaðssviðs.

Lögð er áhersla á vönduð, sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð. 

Við leitum að kraftmiklum einstaklingi í krefjandi starf sem býr yfir 
framúrskarandi samskiptahæfileikum og vill vinna sem hluti af öflugri 
liðsheild. Við bjóðum gott starfsumhverfi í síbreytilegu alþjóðlegu 
umhverfi. 

Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar veita:
Pétur Ómar Ágústsson I poa@icelandair.is
Svali H. Björgvinsson I svali@icelandair.is

+  Umsóknir óskast fylltar út á www.icelandair.is/umsókn  
eigi síðar en 16. júní 2017.

STARFSSVIÐ: 

I  Umsjón með rekstri sölu og þjónustu um borð (Onboard Retail & Service)  
þ.m.t. Saga Shop Kitchen og Saga Shop Collection.

I Framkvæmd og eftirfylgni rekstraráætlana.

I Ábyrgð á söluáætlunum og vöruþróun.

I Fulltrúi í þjónustunefnd (Service Committee) Icelandair.

I  Þróun og eftirfylgni á þjónustu og þjónustustöðlum. 

HÆFNISKRÖFUR:

I Háskólapróf í viðskiptafræði, verkfræði eða sambærileg menntun er skilyrði.

I Framhaldsmenntun er kostur.

I Reynsla af flugi og flugtengdri starfsemi er æskileg.

I Þekking á smásöluverslun er kostur.

I  Þekking og reynsla af starfsemi framleiðslusviðs og ferlum um borð  
í flugvélum Icelandair er mikilvæg. 

I Góð enskukunnátta.

I Framúrskarandi samskiptahæfileikar. 
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 Leikskólastjóri Laufás Þingeyri 
Laust er til umsóknar starf leikskólastjóra í leikskólanum Laufási á 
Þingeyri. Starfshlutfall er 100% og er gert ráð fyrir að viðkomandi 
geti hafið störf í byrjun ágúst 2017 eða eftir nánara samkomulagi. 
Næsti yfirmaður er sviðsstjóri skóla- og tómstundasviðs. 
Í dag eru 10 börn í leikskólanum Laufási. Tekin var upp heilsu-
stefna í leikskólanum árið 2007 og fékk Laufás formlega viður-
kenningu sem heilsuleikskóli þann 29. september árið 2008. 
Á Þingeyri er íþróttahús, sundlaug, golfvöllur, reiðskemma og lítil 
verslun og þar einkennist umhverfið af mikilli náttúrufegurð.  
Stutt er í alla þjónustu og er Ísafjörður í um 50 km fjarlægð. 

Starfssvið: 
• Að veita leikskólanum faglega forystu á sviði uppeldis 
 og kennslu 
• Að leiða samstarf starfsmanna, heimila og leikskólans 
• Að stýra leikskólanum og bera ábyrgð á daglegri starfsemi,  
 fagstarfi, starfsmannamálum, fjárhagsáætlunum og rekstri 

Menntunar- og hæfnikröfur: 
• Leyfisbréf leikskólakennara 
• Viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslureynsla á leikskólastigi 

Leitað er að einstaklingi með: 
• Lipurð og færni í samskiptum 
• Faglegan metnað og hugmyndaauðgi 
• Gott frumkvæði, skipulagshæfni og leiðtogahæfileika 
• Góða íslenskukunnáttu 
• Hæfni til að miðla upplýsingum bæði í mæltu máli og rituðu 

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra  
sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands vegna Félags 
stjórnenda leikskóla. 

Umsóknarfrestur er til og með 19. júní 2017. Með umsókn skal 
fylgja ferilskrá, þar sem finna má greinargott yfirlit um nám og 
störf, kynningarbréf þar sem gert er grein fyrir ástæðu umsóknar 
og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið og leyfisbréf 
leikskólakennara. 

Umsókn skal skila á skrifstofu Ísafjarðarbæjar Hafnarstræti 1 
á Ísafirði eða til mannauðsstjóra Ísafjarðarbæjar í netfangið 
baldurjo@isafjordur.is. 

Allar nánari upplýsingar gefur Margrét Halldórsdóttir, sviðsstjóri 
skóla- og tómstundasviðs Ísafjarðarbæjar eða  
Guðrún Birgisdóttir, skóla- og sérkennslufulltrúi, í síma 450-8000 
eða í gegnum tölvupóst á netföngin: margreth@isafjordur.is eða  
gudrunbi@isafjordur.is. 

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

ÍSAFJARÐARBÆR

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

Staða umsjónarkennara á unglingastigi

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Kennsluréttindi á grunnskólastigi.
• Ánægja af að vinna með unglingum og áhugi á 

skólaþróun.
• Hugsanlegar kennslugreinar náttúrufræði, íslenska og 

enska.

Áherslur skólans eru á teymiskennslu og fjölbreytta 
kennsluhætti. Æskilegt er að umsækjendur kunni skil á 
ART þjálfun og hafi ánægju af nánu samstarfi við aðra.
Í Bláskógaskóla í Reykholti eru tæplega 80 nemendur í 
1.-10. bekk.

Umsækjendur þurfa að skila sakavottorði.
Laun eru skv. kjarasamningi KÍ og LN.

Nánari upplýsingar veitir Kristín Hreinsdóttir, skólastjóri, 
í síma 480 3020 og 898 5642 eða í tölvupósti á netfanginu 
reykholt@blaskogaskoli.is.

Umsóknarfrestur er til sunnudagsins 11. júní 2017.

Helstu verkefni og ábyrgð
  Ber ábyrgð á rekstri heilsugæslustöðvar  
  gagnvart framkvæmdastjórn
  Skipuleggur heilsugæsluþjónustu  
  í umdæmi stöðvar
  Þróar nýjungar og vinnur að breytingum  
  í starfsemi
  Mótar, innleiðir og endurskoðar verkferla
  Byggir upp og styður við teymisvinnu og   
  þverfaglegt samstarf
  Stuðlar að góðri vinnustaðamenningu
  Stuðlar að gæðaþróun og árangursmati  
	 	 í	starfi	stöðvar
  Tekur þátt í gerð áætlana varðandi rekstur,  
  þjónustu og áherslur í starfsemi stöðvar 
 	 Er	faglegur	yfirmaður	á	sínu	sviði	
 	 Sinnir	klínísku	starfi	eins	og	aðstæður	leyfa

Hæfnikröfur
  Heimilislæknir 
 	 Reynsla	af	starfi	í	heilsugæslu	
  Þekking, reynsla og hæfni á sviði stjórnunar
 	 Reynsla	af	þróunarstarfi	og	breytingastjórnun		
  æskileg

  Nám í stjórnun æskilegt
  Hæfni í mannlegum samskiptum
  Leiðtogahæfni og metnaður til að ná árangri  
	 	 í	starfi
  Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt

Aðrir eiginleikar
 	 Vilji	til	að	veita	framúrskarandi	þjónustu	og	efla		
  heilbrigði íbúa svæðisins
  Áhugi og hæfni til að leiða þverfaglegt starf  
  heilsugæslunnar
  Áhugi og hæfni til að nýta aðferðafræði   
  straumlínustjórnunar
 	 Vilji	til	að	skapa	gott	starfsumhverfi

Nánari upplýsingar
 	 Starfshlutfall	er	100%	og	verður	ráðið	í	starfið		
  til 3 ára frá og með 1. september 2017 eða eftir  
  nánara samkomulagi.
  Upplýsingar veitir:  
  Svanhvít Jakobsdóttir, forstjóri, s. 585-1300,  
  svanhvit.jakobsdottir@heilsugaeslan.is

Ábyrgð  –  Fagmennska  –  Traust  –  Þjónusta  –  Framþróun

Heilsugæslan á að vera fyrsti viðkomustaður í heilbrigðis-
þjónustunni þar sem ólíkum þörfum notenda er mætt og 
þeim	leiðbeint	yfir	í	önnur	kerfi	heilbrigðisþjónustunnar	
eftir því sem þörf er á. 

Flóknari vandamál, þörf fyrir fjölbreyttari úrræði og skortur 
á sérhæfðu starfsfólki kallar á nýja nálgun í starfsemi 
heilsugæslustöðva.

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins hefur gert breytingu á 
skipulagi og rekstri heilsugæslustöðva sem miðar að því 
að auka þjónustu við notendur, nýta betur fjármuni og að 
bæta	vinnuumhverfi	starfsmanna.

Til að gera þjónustuna markvissari er lagt upp með 
teymisvinnu sem grunnstef í starfsemi stöðva, ásamt 
innleiðingu aðferða straumlínustjórnunar.  Þverfagleg teymi 
heilbrigðisstarfsfólks munu auðvelda stöðvum að taka á 
flóknum	vandamálum	með	fjölbreyttum	úrræðum.

Í breyttu skipulagi fær starfsfólk aukið sjálfstæði til að 
móta starfsemina og til að útfæra þjónustu sem mætir 
þörfum íbúa og uppfyllir um leið kröfur um árangur 
samkvæmt mælingum og mati.

Svæðisstjóri og fagstjóri lækninga  
Heilsugæslunni Grafarvogi
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins auglýsir laust til umsóknar starf svæðisstjóra Heilsugæslunnar 
Grafarvogi.	Svæðisstjóri	mun	jafnframt	gegna	samhliða	starfi	fagstjóra	lækninga	samkvæmt	nýju	skipulagi.	
Um er að ræða ábyrgðarmikið og krefjandi starf sem reynir á frumkvæði, stefnumótandi hugsun og 
samskiptahæfileika.	

Umsóknarfrestur er til og með 19. júní 2017.

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og Læknafélags Íslands. Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og 
starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar. Leggja skal fram staðfestar upplýsingar um 
menntun, fyrri störf og reynslu.
Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast til Svövu K. Þorkelsdóttur, mannauðsstjóra Heilsugæslu höfuðborgar-
svæðisins,	Álfabakka	16,	109	Reykjavík.	Ákvörðun	um	ráðningu	í	starfið	byggist	á	viðtölum	við	umsækjendur	og	á	innsendum	
gögnum. Tekið er mið af jafnréttisstefnu Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins við ráðningar. Öllum umsóknum verður svarað þegar 
ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. Sækja skal um á vef Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins (www.heilsugaeslan.is) undir laus 
störf eða á Starfatorgi (www.starfatorg.is).

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.

Ráðningarþjónusta 

Gamalgróin meðalstór verkfræðistofa á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir að ráða
byggingaverkfræðinga/tæknifræðinga til starfa. Um fullt starf er að ræða.

Um er að ræða störf við hönnun burðarvirkja annars vegar og lagna hins vegar.

Verkfræðingar/Tæknifræðingar



Hestamannafélagið Fákur auglýsir 
eftir framkvæmdastjóra

 
Starfið felst í eftirfarandi:
 
•	 Veita	forstöðu	skrifstofu	félagsins
•	 Sjá	um	rekstur	hesthúsa	og	Reiðhallarinnar
•	 Tengiliður	við	nefndir	félagsins
•	 Umsjón	með	mótahaldi
•	 Umsjón	með	skipulagningu	helstu	viðburða
•	 Umsjón	með	umhirðu	valla	og	svæðis
•	 Tengiliður	við	stjórn	Fáks
•	 Úthluta	verkefnum	til	undirnefnda	eftir	því	sem	við	á
•	 Miðlun	upplýsinga	til	félagsmanna	með	t.d.	 
	 samfélagsmiðlum	o.s.frv.
 
Hæfniskröfur:
 
•	 Umsækjendur	þurfa	að	hafa	góða	skipulags-	og		
	 stjórnunarhæfileika,	vera	félagslega	sinnaðir		 	
	 og	með	áhuga	á	hestamennsku.	Viðkomandi	þurfa		
	 að	vera	tilbúnir	til	að	ganga	í	öll	störf	félagsins,	jafnt		
	 utandyra	sem	innan.	
•	 Framkvæmdastjóri	þarf	að	vera	reiðubúinn	að	leggja	sitt		
	 af	mörkum	í	frekari	uppbyggingu	félagsins,	vera	 
	 skipulagður	og	lausnamiðaður.	Hann	þarf	að	vera		
	 jákvæður	og	samviskusamur	og	hafa	drifkraft	sem	 
	 nýtist	í	starfi	auk	góðrar	tölvukunnáttu	og	sjálfstæðis	 
	 í	vinnubrögðum.
 
Umsóknum skal skila eigi síðar en 11. júní á netfangið: 
fakur@fakur.is

Óskum eftir að ráða vanan,
 áhugasaman og sjálfstæðan 

gröfumann.

Upplýsingar gefur Heimir í síma 
773-6933 eða heimir@gleipnir.is 

www.gleipnir.is

Vélamaður

Snæland Grímsson óskar eftir að ráða bókara  
í fullt starf.

Starfssvið
• Færsla bókhalds og afstemming
• Innheimta 
• Reikningagerð

Hæfniskröfur
• Reynsla af bókhaldi 
• Góð almenn tölvuþekking
• Gott vald á ensku
• Þekking á navision æskileg
• Góð mannleg samskipti

Áhugasamir sendi umsókn á job@snaeland.is 
fyrir 10. júní.fyrir 10. júní.

Langholtsvegi 109 · 104 Reykjavik · Iceland 

Bókari óskast

Snæland Grímsson ehf. er eitt af elstu ferðaþjónustufyrirtækum landsins.

PÍPARAR

ÍAV hf. | Höfðabakka 9 | 110 Reykjavík | s. 530 4200 | www.iav.is

ÍAV er eitt stærsta og öflugasta 
verktakafyrirtæki landsins sem byggir á 
áratuga reynslu í mannvirkjagerð.

Verkefni ÍAV eru á öllum sviðum 
byggingariðnaðar hvort sem um er að ræða 
íbúðarhúsnæði, atvinnuhúsnæði, opinberar 
byggingar eða aðra mann-virkjagerð sem og 
jarðgangagerð og jarðvinnuframkvæmdir 
bæði hérlendis og erlendis.

Við leggjum mikla áherslu á að ráða 
til okkar kraftmikla og framsækna 
einstaklinga, með góða hæfni í 
mannlegum samskiptum.

Við bjóðum upp á góða starfsaðstöðu 
og erum stolt af starfsandanum og þeim 
metnaði sem hjá okkur ríkir.

ÍAV er eina verktakafyrirtækið á Íslandi 
sem hefur bæði ISO 9001 gæðavottun og 
OSHAS 18001 öryggisvottun.

OHSAS
18001
Occupational
Health and Safety
Management

OHS 606809

ISO
9001
Quality
Management

FM 512106

Við breytum vilja í verk

Vegna aukinna verkefna óskar ÍAV eftir að ráða píp-
ara til starfa á höfuðborgarsvæðinu og suðurnesjum.

Ráðið verður í eftirfarandi stöður: Verkstjóri/pípari/
nemi/þjónusta.

Í boði er:
• Góð verkefnastaða
• Góð laun fyrir rétta aðila
• Uppmæling
• Góður aðbúnaður

Nánari upplýsingar veitir Snæbjörn R. Rafnsson
fagstjóri lagna í síma 660-6201.

Umsóknir óskast lagðar inn í gegnum heimasíðu ÍAV,
www.iav.is

Tveir sérfræðingar óskast til starfa við áhættustýringu 
Við leitum að sjálfstæðum og árangursdrifnum einstaklingum til að ganga til liðs við rekstraráhættu 
bankans. Rekstraráhætta er deild innan áhættustýringar sem mótar aðferðir til að meðhöndla 
rekstraráhættu og aðstoðar starfsmenn og stjórnendur við að lágmarka hana. Helstu verkefni eru 
ráðgjöf við gerð ferla og vinnulýsinga, aðstoð við mat áhættuþátta, skráning og greining frávika í rekstri 
og þróun áhættumælikvarða. Verkefnin eru fjölbreytt og fela í sér samvinnu við öll svið bankans. 

Ert þú lausnamiðaður
sérfræðingur?

Sérfræðingur í viðskiptaferlum 
og áhættugreiningu

Helstu verkefni
•  Þróun aðferðafræði fyrir gerð viðskiptaferla  
  og vinnulýsinga 
•  Stuðningur og aðhald við mótun og gerð   
  viðskiptaferla 
•  Greining áhættuþátta og eftirfylgni 
  umbóta á ferlum 
•  Framsetning upplýsinga og skýrslugerð til   
  stjórnar, stjórnenda og eftirlitsaðila

Hæfni og eiginleikar
•  Þekking og reynsla af stjórnun viðskiptaferla 
  (BPM) og mat áhættu og stýringa
•  Þekking á straumlínustjórnun og umbótum 
•  Samskiptahæfileikar, sjálfstæði, frumkvæði  
  og lausnamiðuð hugsun
•  Hæfni í framsetningu efnis í ræðu og riti
•  Þekking á fjármálaumhverfi er kostur
•  Háskólapróf sem nýtist í starfi 

Sérfræðingur í frávikagreiningu 
og áhættumælikvörðum

Helstu verkefni
•  Skráning og greining frávika í rekstri og   
  eftirfylgni umbóta
•  Greining rekstraráhættu með nýtingu    
  tapsatburða (e. loss data) 
•  Þróun áhættumælikvarða í samvinnu við   
  stjórnendur bankans (KRI)
•  Framsetning upplýsinga og skýrslugerð til   
  stjórnar, stjórnenda og eftirlitsaðila

Hæfni og eiginleikar
•  Færni við meðhöndlun og greiningu gagna   
•  Þekking á straumlínustjórnun og umbótum 
•  Samskiptahæfileikar, sjálfstæði, frumkvæði  
  og lausnamiðuð hugsun
•  Hæfni í framsetningu efnis í ræðu og riti 
•  Þekking á fjármálaumhverfi er kostur
•  Háskólapróf sem nýtist í starfi 

Frekari upplýsingar um starfið veitir Brynhildur Georgsdóttir, forstöðumaður rekstraráhættu, 
sími 444 6628, netfang brynhildur.georgsdottir@arionbanki.is og Hanna María Pálmadóttir, 
mannauðsstjóri, sími 444 6333, netfang hanna.maria.palmadottir@arionbanki.is.

Umsóknarfrestur er til og með 15. júní 2017. Sótt er um störfin á arionbanki.is. Fullum trúnaði 
er heitið og öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.



MÁLARI ÓSKAST
Rótgróið fyrirtæki með trausta verkefnastöðu, óskar eftir  
að ráða framtíðarstarfsmann.Gengur starfsmaðurinn 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 retturmadur@gmail.com 
100 % trúnaði er heitið. Heimasíða fyrirtækisins er  
vatnstjon.is, en þar má kynna sér starfsemi fyrirtækisins.

Framleiðslu-
starfsmaður 

Fóðurblandan óskar eftir starfsmanni í
framleiðslu á húsdýrafóðri

Helstu verkefni:
Húsdýrafóðurframleiðsla:
• Framleiðsla á kúa- og fuglafóðri skv. framleiðsluáætlunum
• Þrif skv. gæðahandbók
• Daglegt skipulag í samstarfi við vaktstjóra
• Sýnataka og gæðaprófanir
• Þátttaka í birgðaeftirliti
• Tilfallandi viðhald framleiðslulínu
• Samskipti við söludeild, fóðurdreifingu og lager
• Annað tilfallandi
• Unnið er á vöktum.

Hæfniskröfur:
• Reynsla í framleiðslustörfum í iðntölvustýrðu umhverfi
• Góð íslenskukunnátta
• Geta unnið sjálfstætt og í teymi
• Reglusemi og góð ástundun
• Góð almenn tölvukunnátta (office pakkinn)
• Þekking á vélbúnaði (vélstjórnarmenntun er kostur)

Nánari upplýsingar gefur Daði Hafþórsson,
framkvæmdastjóri framleiðslusviðs, dadi@fodur.is

Fóðurblandan er rótgróið og öflugt framleiðslu- og þjónustu- fyrirtæki
sem sérhæfir sig í framleiðslu á áburði og fóðri fyrir landbúnað,
fiskeldi og húsdýr. Því til viðbótar selur Fóðurblandan ýmis konar
rekstrarvöru fyrir landbúnað s.s. girðingar, girðingarefni og smávöru.
Fóðurblandan rekur fjórar verslanir, á Selfossi, Hellu, Hvolsvelli og
Egilsstöðum sem og öfluga vefverslun. Fyrirtækið er leiðandi á sínu
sviði og eitt það öflugasta í þjónustu við bændur hér á landi.
Hjá fyrirtækinu starfa um 50 manns.
Nánari upplýsingar: www.fodurblandan.is

Húsvörður óskast
Húsfélögin Bólstaðarhlíð 41-45 vilja ráða húsvörð -   

í hlutastarf (50%) auk nokkurra aukaverka eftir nánara 
samkomulagi en í húsunum eru 68 íbúðir fyrir íbúa 

60 ára og eldri. Verkefni húsvarðar eru almenn þrif á 
sameign, umhirða um sameign, lóð og bílastæði auk 

minniháttar viðhalds og endurbóta.

Íbúð er til afnota fyrir húsvörð sem hluti af starfs-
kjörum. Húsvörður þarf að vera snyrtilegur, laghentur og 
útsjónar samur og hafa auga fyrir því sem betur má fara.

Skriflegar umsóknir berist: 
Eignaumsjón hf. Suðurlandsbraut 30, 108 Reykjavík eða 

starfsumsokn@eignaumsjon.is 
Umsóknarfrestur er til og með 10. júní 2017.

BL ehf. / Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík / 525 8000 / www.bl.is

BL leitast við að ráða starfsmenn sem hafa metnað til þess að skara fram úr og 
veita framúrskarandi og faglega þjónustu í samvinnu við samheldinn og sterkan 
starfsmannahóp. Öflug námskeiðs- og fræðsluáætlun viðheldur þekkingu og eflir 
starfsmenn í nýjustu tækni vörumerkjanna. Starfsmenn fá vottaðar staðfestingar 
eða gráður, skv. stöðlum vörumerkjanna. Hjá BL er mjög virkt starfsmannafélag 
og einstök fyrirtækjamenning sem við erum afar stolt af.

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

Umsóknarfrestur er til og með 11. júní nk.

Nánari upplýsingar veitir Anna Lára Guðfinnsdóttir, 
starfsmannastjóri, anna@bl.is

Við leitum að starfsmanni í innkaupadeild félagsins. Viðkomandi vinnur náið með deildarstjóra 
og þarf að vera mjög sterkur í mannlegum samskiptum, með ríka þjónustulund.

Vinnutími er 08.00 - 17.00 alla virka daga.

SÖLUSTJÓRI AUKAHLUTA ÓSKAST

Hæfniskröfur: 
 
• Rík þjónustulund
• Gott skipulag
• Reynsla af sölumennsku
• Góð tölvukunnátta, t.a.m. Navision, Excel
• Góð ensku- og íslenskukunnátta
• Almenn þekking á bílum

Helstu verkefni sölustjóra eru: 

• Samskipti og samningar við innlenda og erlenda birgja
• Áætlanagerð og framfylgja áætlunum í innkaupum og sölu aukahluta
• Samvinna við innkaupadeild um vinnslu pantana
• Eftirlit með lagerhaldi aukahluta
• Utanumhald verðs og búnaðarupplýsingar
• Náin samvinna og upplýsingagjöf til söludeilda nýrra bíla
• Aðstoð við þjónustuver og gerð tilboða
• Ábyrgð á afhendingu aukahluta
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VERTU MEÐ OKKUR Í LIÐI

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



•	 Umsjónarkennari	á	yngsta	stigi.
•	 Umsjónarkennari	á	miðstigi.	
•	 Umsjónarkennari	á	unglingastigi,	stærðfræði	og	

íslenska.
•	 Stuðningsfulltrúar
•	 Stuðningsfulltrúi	í	sérdeild	fyrir	börn	með	einhverfu.

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

Menntaskólinn á Ísafirði 
óskar eftir tilboðum í rekstur 
mötuneytis MÍ sem rekið er 

sem sjálfstæð eining
Reksturinn felst í framreiðslu matar í hádeginu alla virka 
daga, afgreiðsla í mötuneyti MÍ og umsjón með matsal. 
Einnig að tryggja íbúum heimavistar aðgang að morgun-
mat og kvöldmat alla daga og morgunmat um helgar. 

Markmiðið með útboðinu er að tryggja sem lægst 
vöruverð samfara gæðum og góðri þjónustu en um leið 
að tryggja að fjölbreytileiki og hollusta í samsetningu 
matvæla uppfylli fjölbreyttar þarfir/kröfur viðskiptavina. 
Menntaskólinn á Ísafirði er aðili að verkefninu um  
heilsueflandi framhaldsskóla. 

Tilboð skal senda fyrir 9. júní til Friðgerðar Ómarsdóttur 
fjármálastjóra fridgerd@misa.is MÍ sem veitir frekari 
upplýsingar.

Grunnskólakennara vantar að 
Þingeyjarskóla næsta skólaár

Um tvær stöður er að ræða:  
Almenna kennslu og íþróttakennslu.

Við leitum að kennara sem:
• Treystir sér í faglega og metnaðarfulla vinnu
• Hefur lausnamiðaða nálgun á viðfangsefnum
• Er sveigjanlegur og með góða samskiptahæfni
• Er sjálfstæður í vinnubrögðum og sýnir/býr  
 yfir frumkvæði

Þingeyjarskóli er samrekinn grunn-, leik- og tónlis-
tarskóli með rétt um 100 nemendur.  Þar af tæplega 70 
grunnskólanemendur.

Áhersla er lögð á teymisvinnu og fjölbreytta kennsluhætti 
innan skólans. Rík tónlistarhefð er við skólann.

Lögð er áhersla á samvinnu og sameiginlega ábyrgð 
starfsmanna á verkefnum skólans.  Í Þingeyjarskóla er 
unnið með byrjendalæsi.
Umsóknarfrestur er til 15. júní.

Nánari upplýsingar veitir Jóhann Rúnar Pálsson skólastjóri 
í síma 464 3580/899 0702 eða á netfangið johannrunar@
thingeyjarskoli.is

Elko leitar að skipulögðum, skemmtilegum og skapandi 
markaðsfulltrúa til að vinna að spennandi verkefnum hjá 

einu stærsta smásölufyrirtæki landsins.

STARFSLÝSING OG HELSTU VERKEFNI

•  Umsjón samfélagsmiðla

•  Viðburðastjórnun

•  Hugmyndavinna

•  Mótun skilaboða og textasmíð

•  Samskipti við samstarfsaðila og eftirfylgni 

    með framkvæmd markaðsherferða

•  Önnur tilfallandi störf í markaðsdeild

HÆFNISKRÖFUR

•  Háskólamenntun á sviði viðskiptafræði/markaðsmála stór kostur

•  Þekking á markaðssetningu á samfélagsmiðlum

•  Mjög gott vald á íslensku í töluðu jafnt sem rituðu máli. 

•  Mikil skipulagshæfni

•  Jákvætt og skapandi viðmót

Nánari upplýsingar veitir Bragi Þór Antoníusson, markaðsstjóri, í síma 8699130
Sótt er um starfið á www.elko.is/storf fyrir 13. júní.

MARKAÐSFULLTRÚI

IGS ehf.  leitar að öflugum, jákvæðum og lausnarmiðuðum einstaklingi í stöðu  
verkefnastjóra öryggis- og þjálfunarsviðs

VERKEFNASTJÓRI ÖRYGGIS- OG ÞJÁLFUNARSVIÐS

Sveigjanlegur vinnutími

Menntun- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Þekking á gæðamálum
• Góð íslensku og enskukunnátta
• Öguð, skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Útsjónarsemi, heiðarleiki og frumkvæði

Helstu verkefni
• Öryggis- og gæðaúttektir
• Breytingastjórnun og innra eftirlit
• Þjálfunarmál
• Skýrslugerð og handbækur

Umsóknum er skilað inn rafrænt á heimasíðu IGS sjá fyrir 13. júní

IGS ATVINNA
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Sérfræðingur í læsi 
Menntamálastofnun stuðlar að framförum í þágu menntun- 
ar í samræmi við stefnu stjórnvalda, bestu þekkingu og 
alþjóðleg viðmið. Stofnunin sinnir víðtæku hlutverki við mat á 
menntun, þróar og miðlar námsgögnun til nemenda og veitir 
margskonar þjónustu við menntakerfið.

Auglýst er laus til umsóknar staða sérfræðings í læsi.  
Um er að ræða 100% starf og laun eru greidd samkvæmt 
samningum fjármálaráðuneytisins og viðkomandi stéttar- 
félags. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf fljótlega. 

Helstu verkefni:
• Fræða og leiðbeina um læsi og lestrarnám 
• Gerð stöðu- og skimunarprófa
• Greining og mat á gögnum 
• Aðkoma að ýmsum verkefnum matssviðs

Menntunar- og hæfnikröfur:
• Menntun og sérhæfing í lestarkennslu 
• Þekking á prófagerð
• Þekking og reynsla af greiningu megindlegra gagna og
  notkun þeirra í skólastarfi
• Menntun og reynsla á grunnskólastigi 
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti
• Góðir samskiptahæfileikar
• Gott skipulag og öguð vinnubrögð
• Góð íslensku og enskukunnátta
• Góð almenn tölvukunnátta

Umsóknir
Umsókn um starfið fylgi skrá yfir menntun og starfsferil, 
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar 
með rökstuðningi fyrir hæfni viðkomandi í starfið ásamt upp- 
lýsingum um umsagnaraðila. Umsóknir gilda í sex mánuði 
frá því umsóknarfrestur rennur út. Karlar jafnt sem konur eru 
hvattir til að sækja um starfið. 

Umsókn sendist á skjalasafn@mms.is merkt:  
Sérfræðingur - læsi. Öllum umsóknum verður svarað. 

Nánari upplýsingar veitir Katrín Frímannsdóttir,  
sviðsstjóri matsviðs í síma 514-7500,  
netfang: katrin.frimannsdottir@mms.is

Umsóknafrestur er til og með 26. júní 2017.

Framtíðarstörf
Leitum að metnaðarfullum  fagaðilum  til sölustarfa í 
málningardeild og gólfefnadeild.
Störfin fela í sér sölu og þjónustu við viðskiptavini ásamt 
öðrum tilfallandi verslunarstörfum

Hæfniskröfur
• Frumkvæði í starfi  
• Fagleg þekking eða reynsla úr sambærilegu starfi
• Samskiptahæfni og þjónustulund
• Góð íslenskukunnátta

Umsóknir berist 

fyrir 12. júní 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:

HÚSASMIÐJAN SKÚTUVOGI 
LEITAR AÐ ÖFLUGUM LIÐSMÖNNUM

Byggjum á betra verði

JAMIE’S ITALIAN OPNAR Á HÓTEL BORG 
OG LEITUM VIÐ ÞVÍ AÐ HRESSU OG VINNUSÖMU FÓLKI
TIL AÐ TAKA ÞÁTT Í ÆVINTÝRINU MEÐ OKKUR. 
Veitingastaðurinn Jamie's Italian var stofnaður af Jamie Oliver og ítölskum læriföður hans Gennaro Contaldo 
í Oxford árið 2008. Síðan þá hafa meira en sextíu veitingastaðir í bæjum, borgum og löndum um allan heim bæst
 í hópinn.
 
Jamie‘s Italian er keðja vinsælla veitingahúsa með starfsemi víða um heim. 
Áherslur staðarins eru ítalskur matur, gerður úr bestu fáanlegu hráefnum, ásamt þægilegu og fallegu umhverfi. 
Okkar markmið er að gestum okkar líði vel og njóti  góðra veitinga og þjónustu í afslöppuðu andrúmslofti.

Við óskum eftir starfsfólki í eldhús ásamt veitingasal, í full störf, hlutastörf, sumarstörf, kvöld- og helgarvinnu.
Faglærðir og ófaglærðir koma til greina. Viðkomandi þarf að eiga auðvelt með mannleg samskipti og geta unnið
í hóp.

ELDHÚS
Reynsla af starfi í eldhúsi er nauðsynleg.

- MATREIÐSLUMENN
- PIZZABAKARAR
- AÐSTOÐ Í ELDHÚSI
- UPPVASKARAR

Umsókn skal fylla út í Alfreð umsóknarkerfinu www.alfred.is
Umsækjendur eru beðnir um að senda ferilskrá, stutta lýsingu á  sér og gefa upp meðmælanda 
sem  hafa má samband við.
Hægt er að nálgast frekari upplýsingar með tölvupósti á uppgefið netfang og veita
Jóhannes Steinn Jóhannesson yfirkokkur og Sigrún Þormóðsdóttir veitingastjóri upplýsingar um auglýst störf.

VEITINGASALUR
Reynsla af starfi í veitingasal er kostur

- ÞJÓNAR
- BARÞJÓNAR
- AÐSTOÐ Í SAL

FAGMENNSKA SAMVINNA FRAMSÝNI VIRÐING

Vernd náttúrunnar
Umhverfisstofnun auglýsir tvö störf í þágu náttúru-
verndar. Leitað er að öflugum einstaklingum sem eru 
tilbúnir til  að  taka þátt í mótun nýrra aðferða til að 
standa vörð um náttúruna en unnið er að innleiðingu 
nýrra laga um nátt úruvernd.

SÉRFRÆÐINGUR – ÁHRIF Á NÁTTÚRUNA

Helstu verkefni sérfræðingsins eru að vinna áhrifa mat vegna 
ýmiss konar starfsemi sem getur haft áhrif á náttúruna. Um-
hverfis stofnun gefur álit vegna skipulagsáætlana sveitar fél aga 
og mats á um hverfis áhrifum, gefur út leyfi til framkvæmda á 
friðlýstum svæðum og vegna starfsemi sem getur haft í för 
með sér mengun. Lögð er áhersla á vandað áhrifamat til að 
lágmarka álag á náttúruna.  

LÖGFRÆÐINGUR – NÝ STJÓRNTÆKI Í NÁTTÚRUVERND

Helstu verkefni lögfræðingsins verða mótun verkferla og 
undi r búningur ákvarðana Umhverfisstofnunar vegna al-
mann a réttar, sérstaklega viðkvæms ástands náttúru og 
þar sem hætta er á tjóni af völdum ágangs, auk annarra 
verkefna sem varða nýmæli um náttúruvernd. Jafnframt 
er um að ræða vinnu við lögfræðileg álit, leið beiningar og 
undirbúning stjórnvaldsákvarðana á öðrum verkefnasviðum 
stofnunarinnar.

Ítarlegri upplýsingar um störfin, helstu verkefni og 
hæfniskröfur til starfanna er að finna á starfatorg.is og http://

www.umhverfisstofnun.is/storf-i-bodi 

Umsóknarfrestur er til og með 19. júní 2017. Umsóknir skulu 
sendar til Umhverfisstofnunar, Suðurlandsbraut 24, 108 

Reykjavík eða á netfangið ust@ust.is



SÉRKENNSLURÁÐGJAFI
LEIK- OG GRUNNSKÓLA

Reykjanesbær óskar e�ir að ráða sérkennsluráðgjafa 
leik- og grunnskóla. Sérkennsluráðgjafi starfar í teymi 
fagfólks á fræðslusviði sem sinnir margvíslegri sér-
fræðiþjónustu við nemendur í leik- og grunnskólum.

Meginverkefni:
• Ráðgjöf í sérkennslu til starfsfólks og foreldra barna  
   í leik- og grunnskólum 
• Samstarf við stjórnendur og starfsfólk sem annast  
   sérkennslu
• Samstarf við  aðrar  stofnanir  er  �alla  um  málefni   
   barna  sem þurfa sérkennslu
• Kemur að frumathugunum og skimunum í leik- og  
   grunnskólum

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Reynsla af sérkennslu 
• Framhaldsmenntun á sviði sérkennslufræða eða sam-
   bærileg menntun sem nýtist í þessu starfi
• Góð samskiptahæfni og færni til teymisvinnu
• Skipulagshæfileikar og almenn góð tölvufærni 

Umsóknarfrestur er til og með 18. júní nk. Nánari upp- 
lýsingar um starfið veita Helgi Arnarson sviðsstjóri 
Fræðslusviðs, helgi.arnarson@reykjanesbaer.is og 
Gyða M. Arnmundsdó�ir deildarstjóri skólaþjónustu, 
gyda.m.arnmundsdo�ir@reykjanesbaer.is.
Umsóknum skal skilað rafrænt á vef Reykjanesbæjar, 
reykjanesbaer.is/stjornkerfi/laus-storf. 

HS Veitur hf  leita að starfsfólki á starfsstöð
fyrirtækisins í Reykjanesbæ

HS VEITUR HF
www.hsveitur.is

Sótt er um stör�n á heimasíðu HS Veitna, www.hsveitur.is
Umsóknarfrestur er til og með 12. júní 2017

Hjá HS Veitum starfar framsækinn hópur starfsfólks sem kappkostar að e�a sig í star� með frumkvæði, fagmennsku og
framúrskarandi vinnubrögðum.
Fyrirtækið HS Veitur varð til 1. desember 2008 þegar Hitaveitu Suðurnesja hf var skipt upp. 
HS Veitur annast raforkudrei�ngu á Suðurnesjum, í Hafnar�rði, í hluta Garðabæjar, í Vestmannaeyjum og í Árborg.
HS Veitur annast hitaveiturekstur á Suðurnesjum og í Vestmannaeyjum og vatnsveiturekstur að stórum hluta á
Suðurnesjum og í Vestmannaeyjum.
Starfsstöðvar HS Veitna hf eru �órar, í Reykjanesbæ, Hafnar�rði, Vestmannaeyjum og í Árborg.
Hjá HS Veitum hf starfa 96 starfsmenn.

Nánari upplýsingar veitir Ragnheiður Eyjólfsdóttir mannauðsstjóri í síma 422 5200.

Starfssvið
- Viðhald og viðgerðir á dreifikerfi, línum og götu-
   lögnum
- Nýlagnir, tengingar og frágangur
- Viðkomandi mun sinna bakvöktum á
   Suðurnesjasvæði

Hæfniskröfur
- Sveinspróf í rafvirkjun / rafveituvirkjun æskilegt
- Sjálfstæð vinnubrögð
- Góð framkoma og lipurð í mannlegum samskiptum

Starfssvið
- Viðhald og viðgerðir á mannvirkjum
- Sinnir tilfallandi verkefnum tengdum
   nýbyggingum og/eða breytingum á
   húsnæðiskosti fyrirtækisins

Hæfniskröfur
- Sveinspróf í smíðum skilyrði
- Reynsla af smíðavinnu
- Samskiptahæfni og frumkvæði
- Sjálfstæði í starfi, hæfni til að vinna undir álagi

Rafvirki / rafveituvirki

Húsasmiður í viðhaldsdeild mannvirkja
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Sálfræðingur óskast 
Vestmananeyjabær auglýsir eftir sálfræðingi til starfa hjá fjöl-
skyldu- og fræðslusviði Vestmannaeyjabæjar. Um er að ræða 
100% starfshlutfall. Starfið er á sviði skóla- og félagsþjónustu. 

Starfssvið sálfræðings 
• Ráðgjöf til foreldra barna og starfsfólks leik- og grunnskóla. 
• Forvarnarstarf. 
• Sálfræðilegar athuganir og greiningar á börnum, ráðgjöf og  
 eftirfylgd mála. 
• Fræðsla og námskeið fyrir foreldra, nemendur og  
 starfsfólk skóla. 
• Ráðgjöf og meðferð fyrir fjölskyldur og börn sem njóta  
 þjónustu barnaverndar. 

Sálfræðingur vinnur í þverfaglegu samstarfi við kennsluráðg-
jafa, félagsráðgjafa, starfsfólk skóla, starfsfólk félags- og 
heilbrigðisþjónustu og aðra sérfræðinga.

Menntunar- og hæfniskröfur 
• Sálfræðimenntun og réttindi til að starfa sem sálfræðingur 
• Sjálfstæði í vinnubrögðum 
• Góðir skipulagshæfileikar 
• Færni í samskiptum 
• Hæfni í þverfaglegu samstarfi 

Upplýsingar veitir Jón Pétursson, framkvæmdastjóri fjölskyldu- 
og fræðslusviðs Vestmannaeyjabæjar (jonp@vestmannaeyjar.is) 
í síma 488 2000.

Umsóknarfrestur er til og með 15. júní 2017
Umsækjendur eru beðnir um að skila inn umsóknum á netfangið 
jonp@vestmannaeyjar.is. Með umsókn þarf að fylgja ferilsskrá 
um fyrri störf og menntun ásamt kynningarbréfi þar sem gerð er 
grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningi fyrir hæfni í starfið.

BYKO BREIDD

Upplýsingar veitir Rúnar V. Gunnlaugsson rekstrarstjóri, runar@byko.is
Sótt er um á www.byko.is og umsóknarfrestur er til 16. júní

Við leitum að dugmiklum svæðisstjóra með ríka þjónustulund  
og hæfni í mannlegum samskiptum.  
Svæðisstjóri starfar náið með verslunarstjóra, leiðir hóp sölumanna og ber ábyrgð  
á vöruframsetningu og útliti deildarinnar. 
Starfið felur í sér stjórnun, tilboðsgerð, ráðgjöf og sölu á t.d. parketi, flísum,  
innréttingum, innihurðum og hreinlætistækjum.

Við leitum að  öflugum stjórnanda

Sérfræðingur í gagnasöfnun
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Hagstofa Íslands er mið stöð 
opinberrar hagskýrslugerðar 
á Íslandi. Hlutverk hennar 
er að vinna hlutlægar hag-
skýrslur, hafa forystu um 
sam hæfingu hagtalna, 
stunda rannsóknir og stuðla 
þannig að upplýstri umræðu 
og faglegum ákvörðun um.

10. ágúst 2015

 Netfang Borgartúni 21a · 105 Reykjavík
Sími: 528 1000 · Bréfasími: 528 1099

www.hagstofa.is

Hagstofa Íslands
óskar eftir að ráða metnaðarfullan 
og áhugasaman starfsmann

Sérfræðingar á fyrirtækjasviði
Á fyrirtækjasviði er framleidd tölfræði um
•	 Afkomu ogog rekstur fyrirtækjafyrirtækja eftir atvinnugreinumatvinnugreinum
•	 Gistinætur og ferðamál
•	 Nýsköpun fyrirtækja og útgjöld til rannsókna- og þróunar
•	 Umhverfismál
•	 Sjávarútveg og landbúnað

Hæfniskröfur
•	 Háskólapróf	í	•	 Háskólapróf	í	•	 Háskólapróf hagfræði, verkfræði, viðskiptafræði eða önnur sambærileg menntun sem nýtist	í	nýtist	í	nýtist starfi
•	 Reynsla af vinnslu gagna	í	gagnagrunnsumhverfi er nauðsynleg
•	 Reynsla af tölfræðilegri úrvinnslu og framsetningu gagna er æskileg
•	 Hæfni	í	greiningu ársreikninga er kostur
•	 Góð íslensku- og enskukunnátta
•	 Góð samskiptafærni
•	 Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð

Um er að ræða fullt starf og æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf		í	september/október 2017. Laun
eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytisins og hlutaðeigandi stéttarfélags.

Umsóknarfrestur er til og með 19. júní 2017 og skulu umsóknir berast til: Starfsumsókn,		Borgartúni
21a, 150 Reykjavík eða rafrænt	á	rafrænt	á	rafrænt netfangið starfsumsokn@hagstofa.is.starfsumsokn@hagstofa.is.

Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun
hefur verið tekin. Umsóknir gilda	í	sex mánuði frá því að umsóknafrestur rennur út.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Helga Hauksdóttir í síma 528 1000.

Hagstofa Íslands er miðstöð opinberrar hagskýrslugerðar á Íslandi. Hlutverk Hagstofunnar er að vinna hlutlægar Hagstofa Íslands er miðstöð opinberrar hagskýrslugerðar á Íslandi. Hlutverk Hagstofunnar er að vinna hlutlægar 
hagskýrslur, hafa forystu um samhæfingu hagtalna, stunda rannsóknir og stuðla þannig að upplýstri umræðu og hagskýrslur, hafa forystu um samhæfingu hagtalna, stunda rannsóknir og stuðla þannig að upplýstri umræðu og 
faglegum ákvörðunum. Nánari upplýsingar má finna á www.hagstofa.is Netfang faglegum ákvörðunum. Nánari upplýsingar má finna á www.hagstofa.is Netfang faglegum ákvörðunum. Nánari upplýsingar má finna á www.hagstofa.is

óskar eftir að ráða þrjá metnaðarfulla og áhugasama 
Hagstofa Íslands

óskar eftir að ráða þrjá metnaðarfulla og áhugasama 
Hagstofa Íslands

óskar eftir að ráða þrjá metnaðarfulla og áhugasama 
starfsmenn til starfa á fyrirtækjasviði



 

Aðstoðarskólastjóri og  
deildarstjóri yngsta stigs

Grunnskóli Grindavíkur auglýsir stöðu aðstoðarskólastjóra og  
deildarstjóra yngsta stigs frá og með 1. ágúst næstkomandi.  
Leitað er að einstaklingum með mikinn metnað, sem sýnt hafa  
árangur í störfum sínum og leggja áherslu á vellíðan og árangur 
nemenda í góðu samstarfi við aðra starfsmenn skólans. 

Meginhlutverk aðstoðarskólastjóra er að:
• Vera í forystu um mótun og framkvæmd faglegrar stefnu 

skólans innan ramma laga og reglugerða og í samræmi við 
aðalnámskrá grunnskóla og skólastefnu Grindavíkurbæjar.

• Vera staðgengill skólastjóra, bera ábyrgð á og stjórna daglegri 
starfsemi skólans í samstarfi við skólastjóra. 

• Hafa í samráði við skólastjóra umsjón með starfsmannamálum 
s.s. ráðningum, vinnutilhögun, starfsþróun og fl.

• Vinna að öflugu samstarfi innan skólasamfélagsins.

Meginhlutverk  deildarstjóra er að:
• Vera millistjórnandi með mannaforráð og bera ábyrgð á skóla-

haldi á skólastigi.
• Fylgjast með nýjungum á sviði kennslu og vera leiðandi í 

faglegri umræðu.
• Vera í góðum samskiptum  við nemendur og foreldra.
• Hafa umsjón með sérúrræðum nemenda í samráði við kennara 

og aðra stjórnendur.

Hæfniskröfur:
• Frumkvæði , sveigjanleiki og víðsýni í starfi og samskiptum.
• Góðir skipulagshæfileikar.
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Að vera reiðubúinn til að leita nýrra leiða í skólastarfi.
• Áhugi og reynsla til að leiða þróunarstarf.
• Góð tölvukunnátta og færni við skýrslugerð.
• Reynsla af faglegri forystu á sviði kennslu og skólaþróunar.
• Fjölbreytt reynsla af kennslu og vinnu með börnum og 
unglingum.

Menntunar og hæfniskröfur :
• Kennaramenntun og réttindi til kennslu í grunnskóla.
• Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar, uppeldis- og menn-

tunarfræða  eða kennslureynsla á grunnskólastigi.

Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um starfið. 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitar-
félaga og Kennarasambands Íslands. 

Nánari upplýsingar um störfin veitir Guðbjörg M. Sveinsdót-
tir væntanlegur skólastjóri  í síma 420-1200. Umsóknir um 
aðstoðarskólastjórastöðuna ásamt  greinargóðri skýrslu um störf 
umsækjanda og menntun, stjórnunarreynslu og verkefni sem við-
komandi hefur unnið að og varpað geta ljósi á færni viðkomandi,  
skulu berast Grunnskóla Grindavíkur Ásabraut 2, 240 Grindavík 
eða sendist á netfangið gudbjorgms@grindavik.is fyrir 11. júní 
2017. Umsóknarfrestur um deildastjórastarfið framlengist til 11. 
júní n.k. 

Grunnskóli Grindavíkur  er heildstæður, einsetinn grunnskóli, með tæplega 
500 nemendur í tveimur starfsstöðvum. Í Grunnskóla Grindavíkur er starf- 
að eftir Uppbyggingarstefnunni og lögð áhersla á að skapa námsumhverfi  
í samráði við foreldra  þar sem allir eru virkir, að öllum líði vel og allir læri 
að bera virðingu fyrir sjálfum sér, öðrum og umhverfi sínu.   Í framtíðarsýn 
skólans kemur fram að skólinn er lærdómssamfélag þar sem áhersla er á 
að allir nemendur hljóti góða menntun og fái hvatningu til náms í samræmi 
við þroska sinn og áhuga í öruggu og uppbyggilegu umhverfi.  Nemendur, 
starfsfólk og foreldrar eru virkir þátttakendur í lærdómssamfélaginu.   Allur 
aðbúnaður og umhverfi skólans er til fyrirmyndar. Sjá nánar á heimasíðu 
skólans http://www.grindavik.is/grunnskolinn.

Byggingarfulltrúi í spennandi starfsumhverfi

Byggingarfulltrúi

Helstu verkefni

Byggingarfulltrúi

Hæfniskröfur til starfsins

Í boði er

Umsóknarfrestur er til og með 24. júní nk.

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

Sveitarfélagið Hornafjörður auglýsir laust til umsóknar starf byggingarfulltrúa

Hornafjörður er blómstrandi 2200 manna samfélag sem byggir á sjávarútvegi og ferðaþjónustu. Öflugt
menningar- og félagslíf er í sveitarfélaginu og fjölbreytt íþróttastarf fyrir börn og ungmenni. Öll almenn þjónusta
er til staðar og má þar nefna m.a. tónskóla, líkamsrækt, knatthús, sundlaug og heilbrigðisstofnun. Samgöngur
til Hafnar eru greiðar, beint flug og strætó

ber ábyrgð á byggingarmálum og hefur eftirlit með mannvirkjagerð sem fellur undir 1. og 2.
mgr. 9. gr. laga um mannvirki nr.160/2010. Byggingarfulltrúi skal hafa löggildingu sem hönnuður skv. 25.gr.
laga um mannvirki.

byggingarfulltrúa eru að annast móttöku og afgreiðslu byggingarleyfisumsókna vegna
byggingarleyfisskyldra framkvæmda, stöðuleyfa og fyrirspurna auk útgáfu byggingarleyfa að skilyrðum
uppfylltum.

annast að auki eftirlit með byggingarframkvæmdum og frágangi þeirra, sem og umhverfi
lóða til samræmis við samþykkt gögn, skilmála, byggingarreglugerð og lög sem því tengjast. Hann vinnur að
stefnumótun innan sviðsins, situr fundi skipulagsnefndar undir fundargerðum byggingarfulltrúa auk annarra
þeirra faglegu starfa er falla til hverju sinni.

eru að umsækjendur hafi háskólamenntun á sviði byggingarmála, löggildingu í
mannvirkjahönnun og haldgóða þekkingu á sviði byggingar- og umhverfismála, reynsla á umræddu sviði er
jafnframt æskileg. Áhersla er lögð á lipurð í mannlegum samskiptum, fagmennsku, frumkvæði og metnað til
árangurs í starfi.

áhugavert framtíðarstarf í barnvænu umhverfi þar sem öll nútíma þægindi eru til staðar, næg
atvinnutækifæri, gott tómstundar- og félagslíf í friðsælu og framsæknu bæjarfélagi. Laun verða í samræmi við
kjarasamning launanefndar sveitarfélags og viðeigandi stéttarfélaga. Sjá einnig á heimasíðu
www.hornafjordur.is.

Gengið verður frá ráðningu fljótlega.

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

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

Ísloft- Blikk & Stálsmiðja ehf
 

Bílstjóra vantar til starfa:
Umsóknir sendist í tölvupósti á isloft@isloft.is.
Nánari upplýsingar í síma 587 6666.
 

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

©
 2017 Ernst & Young ehf. A

ll R
ights Reserved.

EY óskar eftir nemum í 
endurskoðun

EY leitar að fólki sem skráð er í meistaranám í 
reikningshaldi og endurskoðun og stefnir að því 
að verða löggiltir endurskoðendur.

Við hjá EY erum sveigjanleg og reynum að koma 
til móts við ólíkar þarfir hvers starfsmanns og 
bjóðum m.a. nemum okkar upp á hlutastarf 
meðan á námi stendur. 

EY er alþjóðlegt endurskoðunar- og ráðgjafarfyrirtæki 
með yfir 230.000 starfsmenn í 150 löndum.

Umsóknir ásamt einkunnum sendist til Hildar Pálsdóttur,  
hildur.palsdottir@is.ey.com 

Umsóknarfrestur er til og með 14. júní n.k.

www.ey.is
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LEIKSKÓLINN SÆLUKOT
óskar eftir leikskólakennara, tónlistarkennara  

og listgreinakennara frá 1.ágúst 2017.

Hæfniskröfur:  
Leikskólakennaramenntun/leyfisbréf  

leikskólakennara, tónlistarmenntun/listmenntun á háskólastigi.  
Færni í samskiptum, sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð, stundvísi.  

Góð íslenskukunnátta skilyrði.
Launakjör samkvæmt kjarasamningi FL og SSSK.

Vinsamlega sendið umsóknir með ferilskrá á saelukot@gmail.com

 

Borgarholtsskóli er fjölbreyttur, framsækinn og skapandi skóli 
sem leggur áherslu á að allir fái nám við sitt hæfi. Boðið er upp á 
margar námsleiðir; í bóknámi, listnámi, iðnnámi og starfsnámi.  
Einkunnarorð Borgarholtsskóla eru: 
agi, virðing, væntingar.

50% kennarastaða við  
Borgarholtsskóla 

Borgarholtsskóli auglýsir eftir framhaldsskólakennara til að 
kenna grunnáfanga í stærðfræði og skapandi starf á  
uppeldissviði í haust. Um er að ræða 50% starf.
Ráðning og kjör: Umsækjendur hafi háskólapróf í viðkomandi 
greinum ásamt kennsluréttindum í framhaldsskóla. Laun eru í 
samræmi við kjarasamning KÍ og stofnanasamning  
Borgarholtsskóla. 

Laun eru í samræmi við kjarasamning viðkomandi  
stéttarfélaga og stofnanasamning Borgarholtsskóla.
Umsækjendur greini í umsókn frá menntun, fyrri störfum og 
öðru því sem telja má að skipti máli.
Jafnt konur og karlar eru hvött til að sækja um störfin.
Sakavottorð fylgi umsókn.

Á heimasíðu skólans, www.bhs.is, eru upplýsingar um 
skólann og starfsemi hans. 

Upplýsingar um starfið veitir Þórkatla Þórisdóttir, kennslu- 
stjóri, thorkatla@bhs.is; sími: 866 9092.
Umsóknir ásamt fylgigögnum sendist í tölvupósti til Ársæls 
Guðmundssonar, skólameistara, arsaell@bhs.is,  
fyrir 19. júní 2017.

Skólameistari

kopavogur.is

Kópavogsbær

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Aðstoðarleikskólastjóri í leikskólann   
 Austurkór

Grunnskólar

· Heimilisfræðikennari í Álfhólsskóla

· Umsjónarkennar á yngsta stig í    
 Hörðuvallaskóla

· Aðstoðarforstöðumaður dægradvalar   
 Hörðuvallaskóla

· Stuðningsfulltrúi í Kársnesskóla

· Skólaliði í Kársnesskóla

· Stærðfræðikennari í Kársnesskóla

· Enskukennari í Kársnesskóla

· Frístundaleiðbeinendur í Kársnesskóla

· Frístundaleiðbeinandi í Lindaskóla

· Matreiðslumaður í Salaskóla

· Umsjónarkennari á miðstig í Smáraskóla

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

LAUS ER TIL UMSÓKNAR STAÐA AÐSTOÐARSKÓLASTJÓRA VIÐ FELLASKÓLA 

Skóla- og frístundasvið

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

Fellaskóli er heildstæður grunnskóli í Reykjavík þar sem rúmlega 330 nemendur stunda nám og starfsmenn eru um 70.  
Í skólanum er leitast við að sníða skólastarfið í samræmi við eðli og þarfir nemenda. Stuðlað er að alhliða þroska og  
menntun hvers og eins og stutt er við jákvæða hegðun nemenda. Í Fellaskóla er litið svo á að menningarlegur fjölbreytileiki 
auðgi skólastarf og lögð er áhersla á að virðing sé borin fyrir uppruna og menningu einstaklinga.  
Við skólann er starfrækt sérdeild fyrir einhverf börn. Framtíðarsýn skólans er „Allir á heimavelli.“
Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi sem hefur áhuga á að vinna með hópi fagmanna í fjölmenningarlegu skólasamfélagi 
án aðgreiningar. 

Umsókninni skal fylgja yfirlit yfir nám og fyrri störf, leyfisbréf til að nota starfsheitið grunnskólakennari auk annarra gagna er 
málið varðar. Einnig er óskað eftir að með umsókninni fylgi stutt greinargerð um framtíðarsýn umsækjanda á skólastarf.

Ráðið verður í stöðuna frá 1. ágúst 2017. Umsóknarfrestur er til og með 19. júní 2017. Nánari upplýsingar um starfið gefur 
Sigurlaug Hrund Svavarsdóttir skólastjóri í síma 411-7530 eða með því að senda fyrirspurn á 
sigurlaug.hrund.svavarsdottir@rvkskolar.is

Helstu verkefni og ábyrgð
• Að vera í forystu um mótun og framkvæmd faglegrar   
 framtíðarstefnu skólans innan ramma laga og reglugerða  
 og í samræmi við aðalnámskrá grunnskóla og skólastefnu  
 Reykjavíkurborgar

• Að hafa faglegt utanumhald um skólanámskrárvinnu og   
 skólaþróunarverkefni

• Að vinna að starfsþróun
• Að bera ábyrgð á og stjórna daglegri starfsemi skólans í   
 samstarfi við skólastjóra og vera staðgengill hans

•  Að vinna að öflugu samstarfi innan skólasamfélagsins og  
 við fjölskyldur og stofnanir utan skóla

Hæfniskröfur:
• Kennaramenntun og réttindi til að kenna á grunnskólastigi 
 Kennslureynsla í grunnskóla
• Reynsla af faglegri forystu í skólaþróunarverkefnum
• Stjórnunarreynsla í grunnskóla æskileg
• Stjórnunar- og leiðtogahæfileikar
•  Metnaður í starfi og áhugi á skólaþróun
• Lipurð og færni í mannlegum samskiptum
• Sjálfstæði í vinnubrögðum

Helstu verkefni:
Í starfinu felast m.a. rannsóknir á orsökum um-
ferðarslysa, þar með taldar vettvangsrannsóknir 
og sinnir rannsakandi bakvöktum. Rannsakandi 
stýrir einnig einstaka rannsóknum. Hann hefur 
umsjón með þeim verkefnum sem slysum  
tengjast, svo sem greiningarvinnu, skýrslugerð  
og eftirfylgni með tillögum sem lagðar eru fram 
til úrbóta í öryggismálum.

Æskilegar menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi er æskileg.
• Þekking eða reynsla af starfrækslu, viðhaldi 

og búnaði samgöngutækja. 
• Þekking á lögum og reglum sem gilda um 

umferðarmál.
• Reynsla af stjórnun verkefna.
• Mjög góð þekking og færni í rituðu og töluðu 

máli á íslensku og ensku. Kunnátta í einu 
Norðurlandamáli er æskileg.

• Þekking og reynsla af notkun algengustu 
hugbúnaðarforrita. 

• Gagnrýnin og lausnamiðuð hugsun.
• Reynsla af stjórnun og færni í mannlegum 

samskiptum.
• Hæfni til að starfa sjálfstætt, sem og í hóp.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum við- 
komandi stéttarfélags við fjármálaráðuneytið.  
Um er að ræða fullt starf.

Umsóknir skal senda til Rannsóknarnefndar 
samgönguslysa, Húsi FBSR, Flugvallarvegi 7,  
101 Reykjavík eða á netfangið thorkell@RNSA.is.

Umsókn þarf að fylgja ferilskrá og kynningarbréf 
þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og 
rökstuðningi fyrir hæfni viðkomandi í starfið. 

Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja  
um starfið.

Áætlað er að umsækjandi hefji störf í lok sumars 
eða samkvæmt samkomulagi. Nauðsynlegt er að 
umsækjandi hafi bifreið til umráða. 

Umsóknarfrestur er til 25. júní 2017.

Rannsakandi hjá Rannsóknarnefnd 
samgönguslysa - umferðarsvið
Rannsóknarnefnd samgönguslysa (RNSA) óskar eftir að ráða til starfa rannsakanda við  
slysarannsóknir á umferðarsviði með starfsstöð í Reykjavík. RNSA starfar samkvæmt 
ákvæðum laga nr. 18/2013 um rannsókn samgönguslysa og reglugerðar nr. 763/2013. 
Nánari upplýsingar eru á vefsíðu Rannsóknarnefndar, www.RNSA.is.

RANNSÓKNARNEFND 
SAMGÖNGUSLYSA
Hús FBSR, Flugvallarvegi 7   
101 Reykjavík
Sími 511 6500   
www.RNSA.is



STAÐA RÁÐGJAFA Á SVIÐI MÁLS OG LÆSIS

Skóla- og frístundasvið

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

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir laust til umsóknar starf ráðgjafa á sviði máls og læsis.  Ráðgjafinn mun 
starfa í Miðju máls og læsis,  sem heyrir undir skóla- og frístundasvið. Hlutverk Miðju máls og læsis er að veita ráðgjöf um 
þróun faglegra starfshátta til að stuðla að hvetjandi mál- og læsisumhverfi fyrir börn í leikskólum,  grunnskólum  og á  
frístundamiðstöðum.  Ráðgjafar Miðju máls og læsis skipuleggja einnig símenntun á sviði máls og læsis fyrir starfsfólk í 
skóla- og frístundastarfi.   

Undir skóla- og frístundasvið heyrir rekstur leikskóla, grunnskóla og frístundamiðstöðva Reykjavíkurborgar og starfsemi 
Námsflokka Reykjavíkur, skólasafnamiðstöðva og skólahljómsveita. 
Næsti yfirmaður ráðgjafa er skrifstofustjóri grunnskólahluta fagskrifstofu skóla- og frístundasviðs. 

Umsókn fylgi greinargerð í stuttu máli um þekkingu og reynslu af vinnu með mál og læsi, yfirlit yfir nám og fyrri störf, 
leyfisbréf grunnskólakennara, upplýsingar um framsækin verkefni sem umsækjandi hefur leitt eða tekið þátt í og annað 
er málið varðar. 

Umsóknarfrestur er til og með 12. júní 2017.

Um er að ræða fullt starf og verður ráðið í stöðuna frá 1. ágúst 2017.  
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ.
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á vefsíðu Reykjavíkurborgar,www.reykjavik.is/storf 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Dröfn Rafnsdóttir,  verkefnastjóri, og Guðlaug Sturlaugsdóttir, skrifstofustjóri 
grunnskólahluta fagskrifstofu, í síma 411 1111. 

Netföng: drofn.rafnsdottir@reykjavik.is / gudlaug.sturlaugsdottir@reykjavik.is 

Helstu verkefni og ábyrgð
•	 Veita	starfsfólki	í	skóla-	og	frístundastarfi	ráðgjöf	og	stuðning		
 við að þróa markviss vinnubrögð til að efla málþroska og læsi  
 barna.
•	 Veita	ráðgjöf	um	virkt	tvítyngi,	kennslu	í	íslensku	sem	öðru			 	
 máli og málþroska- og lestrarvanda. 
•	 Skipuleggja	og	annast	fræðslu	fyrir	starfsfólk	um	mál	og	læsi.
•	 Skipuleggja	og	annast	fræðslu	fyrir	foreldra	í	samstarfi	við		 	
 starfsfólk í skóla- og frístundastafi.
•	 Samstarf	við	sérfræðiþjónustu	skóla	á	þjónustumiðstöðvum.	

Hæfniskröfur
•	 Leyfi	til	að	nota	starfsheitið		grunnskólakennari.	
•	 Háskólamenntun	á	framhaldsstigi	æskileg.	
•	 Reynsla	af	uppeldis-	og	kennslustörfum	í	grunnskóla	æskileg.
•	 Reynsla	af	verkefnum	varðandi	mál	og	læsi.
•	 Reynsla	af	ráðgjöf	við	grunnskóla	æskileg.	
•	 Góð	íslenskukunnátta	og	hæfni	til	að	tjá	sig	í	ræðu	og	riti.
•	 Lipurð	og	sveigjanleiki	í	samskiptum.
•	 Frumkvæði	í	starfi	og	skipulögð	vinnubrögð.

Umsóknarfrestur er til og með 1. júlí nk.

Umsóknir skulu sendar á netfangið 
skolastjori@hunavallaskoli.is eða til 
skólastjóra Húnavallaskóla, Húnavöllum,  
541 Blönduós.

Nánari upplýsingar:

Sigríður B. Aadnegard í síma 4524370 / 
8472664 eða í gegnum netfangið  
skolastjori@hunavallaskoli.is

Húnavatnshreppur

Húnavatnshreppur er á Norðurlandi vestra 
og er sveitarfélagið um 3822 km2 að stærð.  
Á Húnavöllum er starfræktur leikskóli, 
grunnskóli og sundlaug. Húnavellir eru 18 km 
frá Blönduósi.

Húnavatnshreppur

hunavatnshreppur.is

Kennarar óskast
Húnavatnshreppur óskar eftir að 
ráða kennara við Húnavallaskóla

Lausar stöður til umsóknar:

• Staða íþrótta- og sundkennara 

• Staða almenns kennara 

 Meðal kennslugreina eru samfélagsfræði á mið og unglinga- 
stigi, stærðfræði á miðstigi og almenn kennsla á yngrastigi.

• Staða leikskólakennara við leikskóladeild  (leikskólaliði eða 
starfsmaður með aðra menntun sem nýtist í starfi og/eða 
reynslu af vinnu með ungum börnum kemur til greina)

Um er að ræða 100% störf fyrir skólaárið 2017-2018

Húnavallaskóli er samrekinn leik- og grunnskóli. Í grunnskólanum 
eru tæplega 45 nemendur og í leikskólanum 15 nemendur, gott 
íþróttahús, sundlaug og heitur pottur eru í og við húsnæðið.  
Kennt er í fjórum námshópum 1. -3. bekkur, 4.-6. bekkur, 7.-8. 
bekkur og 9.-10. bekkur. 
Ein deild er á leikskólanum og eru nemendur frá einsárs aldri.

Leitað er eftir jákvæðum, duglegum, sveigjanlegum og metnaðar- 
fullum einstaklingum, bæði körlum og konum með góða 
skipulagshæfni ásamt góðri hæfni í mannlegum samskiptum. 

Húnavatnshreppur

Háseti óskast
 
Vísir hf. óskar eftir að fastráða háseta á Fjölnir GK 657. fjölnir 
er línuveiðiskip með beitningarvél.  
Umsókn berist á  heimasíðu vísis www.visirhf.is.

Vísir hf. poszukuje marynarza do zatrudnienia na stale na 
statku Fjölnir GK 657. Fjölnir jest statkiem linowym z maszyna 
przynetowa.  
Podania mozna skladac na stronie Vísir www.visirhf.is

MATRÁÐUR ÓSKAST

Vísir hf. óskar eftir að ráða matráð í mötuneyti fyrirtækisins að 
Miðgarði 3 í Grindavík. Helstu verkefni og ábyrgð eru rekstur 
mötuneytis, matseld og frágangur. 

Hæfniskröfur: 
-    Menntun á sviði matreiðslu er kostur 
-    Reynsla af matreiðslu í stofnun eða fyrirtæki er æskileg 
-    Skipulagshæfni og sjálfstæð vinnubrögð 
-    Þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum 

Nánari upplýsingar veitir Erla Ósk Pétursdóttir í síma 856-5717. 

Umsóknarfrestur er til 18.júní. Umsóknir óskast sendar á 
visir@visirhf.is merktar „Umsókn – mötuneyti“. 

Vísir hf.  |  Hafnargötu 16 |  240 Grindavík  | Sími: 420-5700  |  visirhf.is

Nordic Souvenir óskar eftir öflugum sölustjóra!
Nordic Souvenir er heildsala sem selur minjagripi og er 
fyrirtækið með starfsemi í fimm löndum. 

Reynsla af sölustöfum eða menntun sem nýtist í starfi æski-
leg. Sölustjórinn þarf að hafa góða þjónustulund og áhuga á 
því að skara framúr. Góð tölvuþekking er einnig æskileg.
Mjög góðir tekjumöguleikar fyrir réttan aðila. Spennandi, 
gefandi, skemmtilegt og krefjandi starf.

Umsóknarfrestur er til 9. júní.

Upplýsingar um starfið gefur: 
Jóhann Már Helgason í síma 694-6773. 
Sendið umsóknir og ferilskrár á  
johann.helgason@nordicsouvenir.com

Raflagnahönnuður og 
tækniteiknari óskast til starfa

Verkhönnun er reynslumikil rafmagnsverkfræðistofa þar 
sem starfa 12 manns við raflagna- og lýsingahönnun.
Vegna góðrar verkefnastöðu vantar okkur metnaðarfullan 
raflagnahönnuð og tækniteiknara í teymið okkar,  
með menntun og reynslu sem nýtist í starfið. 
Starfsmaður þarf að geta unnið sjálfstætt jafnframt því að 
vinna vel með öðrum hönnuðum.
Þekking á  BIM hönnunarumhverfi er kostur.
Starfsmaður þarf að geta byrjað sem fyrst.

Áhugasamir vinsamlega sendið ferilskrá á 
verkhonnun@verkhonnun.is
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Vilt þú taka þátt í að byggja upp og þróa bráðalækningar?

Forstöðulæknir er leiðtogi og hefur þríþætta 
ábyrgð sem stjórnandi, þ.e.a.s. faglega ábyrgð, 
starfsmannaábyrgð og rekstrarábyrgð. Auk 
þess að byggja upp og þróa bráðalækningar 
gegnir forstöðulæknir mikilvægu hlutverki í 
kennslu og vísindastarfi.

Við leitum að áhugasömum, jákvæðum og 
metnaðarfullum sérfræðilækni í 100% stöðu 
forstöðulæknis bráðalækninga. Hér reynir 
á hæfni til að vera í forystu fyrir þjónustu við 
sjúklinga, leiða saman ólíka þætti í starfseminni 
og stuðla að stöðugum umbótum í verklagi. 

Sjúkrahúsið á Akureyri
~ fyrir samfélagið ~

ÖRYGGI - SAMVINNA - FRAMSÆKNI

Forstöðulæknir bráðalækninga
UMSÓKNARFRESTUR:

19. JÚNÍ 2017
UMSÓKNIR:

SAK.IS/ATVINNA

Sjúkrahúsið hefur hlotið alþjóðlega gæðavottun á starfsemi sinni.

Staðan veitist frá 15. júlí eða eftir nánara samkomulagi og er veitt til 5 ára. 
Nánari upplýsingar um stöðuna veitir Hildigunnur Svavarsdóttir, framkvæmdastjóri 
bráða-, fræðslu- og gæðasviðs í síma 463 0100 eða netfang hildig@sak.is.
Nánari upplýsingar um starfið og hæfnikröfur eru á www.sak.is/atvinna. 

Sölu- og kynningarstarf
Íslensk Ferðakort er útgáfufyrirtæki sem er að stækka  

sölu- og markaðsdeildina og leitum því að góðum  
starfsmanni með jákvætt viðmót í teymið okkar. 

Um er að ræða áhugavert sölu- og kynningarstarf á  
fjölbreyttum útgáfum og rafrænna miðla.

Við erum að leita af starfsmanni í fullt starf og  
starfsmönnum sem áhuga hafa tímabundnu hlutastarfi.

Umsóknarfrestur er til 10. júní
Öllum umsóknum verður svarað.

Umsóknir sendist á Gunnar (today@today.is)

H E I L S U R Ú M

Rekkjan heilsurúm ehf.
Ármúla 44 ≥≥ 108 Reykjavík ≥≥ Sími 588 1955 ≥≥ Fax 588 1951

www.rekkjan.is

Rekkjan er rótgróið fyrirtæki sem sérhæfir sig 
í að láta fólki líða vel á nóttinni og er m.a 
umboðsaðili King Koil og dreifingaraðili 

Fatboy á Íslandi. 

Starfsfólk þess er metnaðarfullt og leggur sig ávallt fram við að veita 
bestu þjónustu sem völ er á með bros á vör. Fyrirtækið hefur vaxið hratt 

undanfarin misseri og er byggt upp af mikilli fagmennsku.

 Vegna aukinnar umsvifa leitar Rekkjan að laghentum 
og dugmiklum einstakling sem getur unnið sjálfstætt 

við smíðavinnu og almenn lagerstörf.

Áhugasamir sendi tölvupóst á netfangið: rekkjan@rekkjan.is. 

- FYRIR DUGMIKINN, 
SJÁLFSTÆÐAN OG 

LAGHENTAN EINSTAKLING

FLOTT INNIVINNA!

Bæjarstjóri óskastSveitarfélagið Vogar
Stóru-Vogaskóli

Við Stóru-Vogaskóla vantar kennara í almenna kennslu á 
yngsta- og miðstigi. Í skólanum eru um 200 nemendur og 
40 starfsmenn og það er aðeins um 20-30 mín. akstur frá 
Stór-Reykjavíkursvæðinu.

Menntunarkröfur:  
Leitað er eftir einstaklingum með kennsluréttindi.

Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um.

Nánari upplýsingar veita:
Svava Bogadóttir, skólastjóri og Hálfdan Þorsteinsson 
aðstoðarskólastjóri í síma 440-6250.  Fyrirspurnir og 
umsóknir skal senda á:  skoli@vogar.is 
www.storuvogaskoli.is

Laun samkvæmt kjarasamningi Kennarasambands Íslands 
og Launanefndar Sveitarfélaga.

Umsóknarfrestur er til  9.júní 2017.  

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef
Sænskukennari Menntaskólinn við Hamrahlíð Reykjavík 201706/1000
Verkefnastjóri í Fab Lab Fjölbrautaskólinn í Breiðholti Reykjavík 201706/999
Sérfræðingur og lögfræðingur Umhverfisstofnun Rvk/Landið 201706/998
Sérfræðingur í læsi Menntamálastofnun Reykjavík 201706/997
Sérfræðingur í sameindalíffræði Tilraunastöð HÍ að Keldum Reykjavík 201706/996
Námsstaða deildarlæknis Landspítali, bæklunarskurðdeild Reykjavík 201706/995
Sjúkraliði Heilbrigðisstofnun Suðurlands Vestm.eyjar 201706/994
Sérfræðingar á fyrirtækjasviði Hagstofa Íslands Reykjavík 201706/993
Forstöðulæknir bráðalækninga Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201706/992
Svæðisstjóri lækninga Heilsugæslan Grafarvogi Reykjavík 201706/991
Sálfræðingur Heilsugæslan Glæsibæ Reykjavík 201706/990
Íþróttafræðingur Landspítali, Laugarásinn Reykjavík 201705/989
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, Laugarásinn Reykjavík 201705/988
Félagsráðgjafi Landspítali, blóð- /krabbameinslækn. Reykjavík 201705/987
Bókasafns- og upplýsingafr. Háskólinn á Akureyri Akureyri 201705/986
Tanntæknir Háskóli Íslands, Tannlæknadeild Reykjavík 201705/985
Deildarstjóri Landspítali, innkaupadeild Reykjavík 201705/984
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, speglunardeild Reykjavík 201705/983
Hjúkrunardeildarstj. á skurðstofu Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201705/982
Hjúkrunarfræðingur á skurðstofu Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201705/981
Skurðhjúkrunarfr., sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201705/980
Skrifstofumaður Landspítali, félagsráðgj./sálfræðiþjón. Reykjavík 201705/979
Námsráðgjafi og kennarar Fjölbrautaskóli Snæfellinga Grundarfjörður 201705/978
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201705/977
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, göngudeild lungnasjúkl. Reykjavík 201705/976
Matráður Heilbrigðisstofnun Austurlands Seyðisfjörður 201705/975
Námsráðgjöf, kennsla o.fl. Framhaldsskólinn í A-Skaftafellssýslu Höfn 201705/974



Umsækjendur skulu hafa fullgild kennsluréttindi á framhaldsskólastigi í 
viðkomandi kennslugreinum, sbr. lög nr. 87/2008. Sakavottorð fylgi umsókn.

Umsóknarfrestur er til 19. júní 2017. Umsóknir berist til Þórs Pálssonar
aðstoðarskólameistara thp@tskoli.is, ekki er um sérstök umsóknareyðublöð að ræða. 
Allar umsóknir eru meðhöndlaðar sem trúnaðarmál og öllum umsækjendum verður svarað.

Byggingagreinar

   Húsasmiður, húsgagnasmiður, byggingaiðnfræðingur, byggingafræðingur 
   eða byggingatæknifræðingur

         Upplýsingar veitir Gunnar Kjartansson í tölvupósti; gkj@tskoli.is 

Vélstjórn og skipstjórn

Vélstjórn og málmiðngreinar

   Véltækni- eða vélaverkfræðingur 

   Vélfræðingur með starfsreynslu 

   Vélvirki, stálsmiður eða rennismiður

Raftæknigreinar

   Tæknifræðingur, vélfræðingur og/eða rafiðnfræðingur með þekkingu á rökrásum og iðnstýringum

Skipsstjórnargreinar 

   Skipstjóri með SD/SE réttindi

        Upplýsingar veitir Jón Hjalti Ásmundsson í tölvupósti; joh@tskoli.is 

Rafiðngreinar 

   Rafvirkjameistari eða tæknifræðingur á sterkstraumssviði

   Rafeindavirkjameistari eða tæknifræðingur á veikstraumssviði  

        Upplýsingar veitir Valdemar G. Valdemarsson í tölvupósti; vgv@tskoli.is 

Tölvugreinar 

   Tölvunarfræðingur 

        Upplýsingar veitir Guðrún Randalín Lárusdóttir í tölvupósti; grl@tskoli.is 

Margmiðlun (afleysing)

   Þrívíddarhönnun, kvikun (animation) og skyldar greinar

        Upplýsingar veitir Ragnhildur Guðjónsdóttir í tölvupósti; rag@tskoli.is 

Kennarastöður í eftirfarandi greinum eru í boði við Tækniskólann.

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi

Hestamannafélagið Fákur auglýsir 
eftir framkvæmdastjóra

 
Starfið felst í eftirfarandi:
 
•	 Veita	forstöðu	skrifstofu	félagsins
•	 Sjá	um	rekstur	hesthúsa	og	Reiðhallarinnar
•	 Tengiliður	við	nefndir	félagsins
•	 Umsjón	með	mótahaldi
•	 Umsjón	með	skipulagningu	helstu	viðburða
•	 Umsjón	með	umhirðu	valla	og	svæðis
•	 Tengiliður	við	stjórn	Fáks
•	 Úthluta	verkefnum	til	undirnefnda	eftir	því	sem	við	á
•	 Miðlun	upplýsinga	til	félagsmanna	með	t.d.	 
	 samfélagsmiðlum	o.s.frv.
 
Hæfniskröfur:
 
•	 Umsækjendur	þurfa	að	hafa	góða	skipulags-	og		
	 stjórnunarhæfileika,	vera	félagslega	sinnaðir		 	
	 og	með	áhuga	á	hestamennsku.	Viðkomandi	þurfa		
	 að	vera	tilbúnir	til	að	ganga	í	öll	störf	félagsins,	jafnt		
	 utandyra	sem	innan.	
•	 Framkvæmdastjóri	þarf	að	vera	reiðubúinn	að	leggja	sitt		
	 af	mörkum	í	frekari	uppbyggingu	félagsins,	vera	 
	 skipulagður	og	lausnamiðaður.	Hann	þarf	að	vera		
	 jákvæður	og	samviskusamur	og	hafa	drifkraft	sem	 
	 nýtist	í	starfi	auk	góðrar	tölvukunnáttu	og	sjálfstæðis	 
	 í	vinnubrögðum.
 
Umsóknum skal skila eigi síðar en 11. júní á netfangið: 
fakur@fakur.is

Snæland Grímsson óskar eftir að ráða bókara  
í fullt starf.

Starfssvið
• Færsla bókhalds og afstemming
• Innheimta 
• Reikningagerð

Hæfniskröfur
• Reynsla af bókhaldi 
• Góð almenn tölvuþekking
• Gott vald á ensku
• Þekking á navision æskileg
• Góð mannleg samskipti

Áhugasamir sendi umsókn á job@snaeland.is 
fyrir 10. júní.fyrir 10. júní.

Langholtsvegi 109 · 104 Reykjavik · Iceland 

Bókari óskast

Snæland Grímsson ehf. er eitt af elstu ferðaþjónustufyrirtækum landsins.
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Intellecta ehf.          Síðumúla 5          108 Reykjavík          511 1225          intellecta.is

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

Árangur fyrirtækja ræðst af þekkingu, 

getu og reynslu starfsmanna. 

Hver einstök ráðning er mikilvæg 

fjárfesting og er hagur bæði fyrirtækis 

og viðkomandi einstaklings að vel 

takist til.

Hafðu samband við okkur og sjáðu 

hvað við getum gert fyrir þig. 

RÁÐNINGAR

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.:



Innkaupadeild

ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
• Ræsting í leikskólum Reykjavíkurborgar og einni 

frístundamiðstöð, EES útboð nr. 13881.
• Ræsting í Ráðhúsi Reykjavíkur og Borgartúni 12-14,  

EES útboð nr. 14007.

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

ÚTBOÐ
Norðurorka hf óskar eftir tilboðum í byggingu 715 m2  

skrifstofuhúsnæðis, Byggingu 8, við Rangárvelli 2,  
Akureyri og jafnframt tilboðum í tengingu byggingarinnar 
við núverandi húsnæði eftir því sem við á.

Verktími er frá júlí 2017 til 28. september 2018. 

Helstu magntölur eru:  
 Útgröftur   1.300 m3

 Mótasmíði veggja  1.600 m2

 Steinsteypa     300 m3

 Holplötur       510 m2

 Léttir veggir     250 m2

 Málning veggja  1.200 m2

 Glerveggir     165 m2

 Gluggakerfi       400 m2

 Rafstrengir  3.000 m 

Ósk um afhendingu rafrænna útboðsgagna skal senda á 
netfangið avh@avh.is og verða þau afhent frá og með  
6. júní n.k.
Tilboð skulu berast í lokuðu umslagi á skrifstofu  
Norðurorku að Rangárvöllum, Akureyri fyrir kl. 14:00 
fimmtudaginn 27. júní 2017 og verða þá opnuð í fundarsal 
Norðurorku 4. hæð í viðurvist þeirra bjóðenda sem þess 
óska.  

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

Útboð

Verkið felst í yfirborðsfrágangi á lóð við áhaldahús og 
varmastöð staðsett við Hellisheiðarvirkjun.

Nánar lýst í útboðsgögnum „ONRS-2017-11 
Yfirborðsfrágangur við áhaldahús og varmastöð 2. áfangi “

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, fimmtudaginn 15.06.2017 kl. 11:00.

ONRS-2017-11/ 01.06.2017

Orka náttúrunnar ohf. óskar eftir tilboðum í: 

Yfirborðsfrágangur við 
áhaldahús og varmastöð  

2. áfangi

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

kopavogur.is

ÚTBOÐ
Lausar kennslustofur

Kópavogsbær óskar eftir tilboðum í 7 lausar færanlegar 
kennslustofur uppsettar og  fullbúnar til notkunar.  
Kennslustofum skal skila fullbúnum til notkunar fyrir 15. 
desember 2017.
Kennslustofurnar verða staðsettar við Kársnesskóla við 
Vallargerði  í Kópavogi.
Heildarstærð á kennslustofu skal vera 80 - 85m²,  með 60m² 
kennslurými og að auki salernis- og  ræstiaðstöðu ásamt 
forrými.  Veggir að  innan skulu vera í flokki  1. og skulu 
útveggir vera með óbrennanlegri  útveggjaklæðningu. 
Kennslustofurnar skulu uppfylla allar kröfur sem gerðar 
eru í byggingareglugerð  til skólahúsnæðis.
Þeir sem óska eftir frekari gögnum um verkefni þetta 
skulu senda tölvupóst á  netfangið utbod@kopavogur.is, 
frá og með 6. júní nk.  Í tölvupósti skal koma fram nafn 
tengiliðs, símanúmer og netfang.
Tilboð verða opnu í þjónustuveri Kópavogs Fannborg 2, 
þriðjudaginn 20. júní 2017 kl. 14:00 að viðstöddum þeim 
bjóðendum sem þar mæta. 

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 smíði og uppsetningu stiga, palla og 
handriða ásamt forsmíði og uppstillingu stálundirstaðna.

Helstu verkþættir eru meðal annars:

• Smíði og uppsetning holutoppa
• Tenging vinnsluholu
• Lagning safnæða og safnæðastofna
• Lagning skiljuvatnslagna
• Tenging hljóðdeyfis
• Lagning þéttivatnslagna frá vatnspottum og tæmingum
• Lagning stýrilofts- og skynjaralagna

Nánar lýst í útboðsgögnum „ONRS-2017-10 Stálsmíði og 
lagnir“

Útboðið er auglýst á Evrópska efnahagssvæðinu.

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, miðvikudaginn 05.07.2017 kl. 11:00.

ONRS-2017-10/ 04.06.2017

Orka náttúrunnar ohf. óskar eftir tilboðum í: 

Stálsmíði og lagnir

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

Auglýsing um breytingu á deiliskipulagi í Kópavogi

Melahvarf 3. Breytt deiliskipulag. 
Í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, er hér með auglýst tillaga að breyttu deiliskipulagi 
við Melahvarf 3. Í breytingunni felst heimild til að byggja 127,3 m2 einbýlishús á einni hæð ásamt 246,9 m2 
hljóðveri með milligólfi og 54 m2 stakstæðu gestahúsi, í heildina samtals 428,2 m2. Lóðin er 1,569 m2 og 
með byggingunum yrði nýtingarhlutfall 0,27. Uppdráttur í mkv. 1:2000 ásamt skýringarmyndum dags. 20. 
mars 2017. Nánar vísast til kynningargagna.

Ofangreind tillaga verður til sýnis á skipulags- og byggingardeild 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. júní 2017. 

Einnig má sjá tillöguna á heimasíðu bæjarins, www.kopavogur.is. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að 
gæta hvattir til að kynna sér tillöguna. Athugasemdir eða ábendingar skulu hafa borist skriflega skipulags-  
og byggingardeild Umhverfissviðs, Fannborg 6, 200 Kópavogi eða á skipulag@kopavogur.is eigi síðar en  
kl. 15:00 föstudaginn 21. júlí 2017. 

Skipulagsstjóri Kópavogs.

Óskum eftir að ráða vanan,
 áhugasaman og sjálfstæðan 

gröfumann.

Upplýsingar gefur Heimir í síma 
773-6933 eða heimir@gleipnir.is 

www.gleipnir.is

Vélamaður
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Sala fasteigna frá

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

Kjartan Hallgeirsson

Löggiltur fasteignasali

kjartan@eignamidlun.is

824 9093 / 588 9090

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA

BYGGINGARVERKEFNI
Til sölu Laugavegur 56

Gert er ráð fyrir 16 hótelíbúðum í bakgarði og veitingarstað á götuhæð.
Teikningar eru samþykktar og öll gjöld greidd. Byggingarleyfi eru einnig klár.

Óskað er eftir tilboðum í eignirnar.

Guðlaugur Ingi Guðlaugsson

Löggiltur fasteignasali

gudlaugur@eignamidlun.is

864 5464 / 588 9090

Við erum

Félag 
fasteigna

sa
la

Sjáðu alla 270 félagsmenn okkar inni á ff.is eða fasteignir.is



Hraunbrún 30
220 HAFNARFJÖRÐUR

Falleg og nánast algerlega endurnýjuð tveggja 
herbergja íbúð á jarðhæð í þríbýli.
Parket og flísar á gólfum. Aflokaður skjólsæll 
garður. Endurbætur gerðar 2017.

STÆRÐ: 71,8 fm ÞRÍBÝLI       HERB: 2

34.900.000
Heyrumst
Bjarni   662 6163
Löggiltur fasteignasali

Gunnarsbraut 28
105 REYKJAVÍK

Mikið endurnýjuð 3 herbergja íbúð í þríbýlishúsi 
að Gunnarsbraut 28 við miðbæ Reykjavíkur.

STÆRÐ: 79,2 fm ÞRÍBÝLI           HERB: 3

34.900.000
Heyrumst
Sveinn   859 5559
Hdl, löggiltur fasteignasali

Suðurbraut 1
200 KÓPAVOGUR

Falleg 4-5 herbergja íbúð á 2. hæð með bílskúr í 
vesturbæ Kópavogs. Stutt í alla helstu þjónustu.

STÆRÐ: 146,5 fm SÉRBÝLI      HERB: 4-5

50.900.000
Heyrumst
Sveinn   859 5559
Hdl, löggiltur fasteignasali

Engjasel 69
109 REYKJAVÍK

Falleg íbúð á 1. hæð að Engjaseli 69 í Breiðholti 
með stæði í bílageymslu. Íbúðin er skráð 115,6fm 
og bílastæðið 36,6fm.

STÆRÐ: 151,8 fm FJÖLBÝLI      HERB: 5

39.900.000
Heyrumst
Sveinn   859 5559
Hdl, löggiltur fasteignasali

Víðimelur 52
107 REYKJAVÍK

Falleg kjallaraíbúð með sérinngangi á rólegum 
og góðum stað í vesturbæ Reykjavíkur.Geymsla 
er innan íbúðar. Sameiginlegur gróinn garður. 
Stutt er í alla þjónustu, m.a. háskóla og skóla.

STÆRÐ: 55,6 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

30.900.000
Heyrumst
Arna   692 5515
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Fannafold 53
112 REYKJAVÍK

Neðri sérhæð með útgengi á góðan sólpall sem 
snýr í suðvestur. Tvö sérstæði á lóðinni. Frábær 
eign fyrir stóra fjölskyldu sem býður uppá 
möguleika varðandi nýtingu og breytingar.

STÆRÐ: 197,6 fm TVÍBÝLI             HERB: 5

64.900.000
Heyrumst
Venni   699 7372
Löggiltur fasteignasali

Láland 1
108 REYKJAVÍK

Einstakt einbýlishús í Fossvogi. Húsið tekið í 
gegn og endurnýjað árið 2004. Sérsmíðaðar 
innréttingar. Ljós og ljósahönnun frá Lumex. 
Fallegur garður með heitum potti.

STÆRÐ: 502 fm EINBÝLI       HERB: 11

Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Suðurgata 8a
101 REYKJAVÍK

Mjög fallegt fjögurra íbúða hús. Allar íbúðir með 
sérinngangi. Þrjú samþykkt bílastæði fylgja.  
Bílskúr innréttaður sem séríbúð. Eignin er mikið 
endurnýjuð. Miklar leikutekjur. Góð staðsetning.

STÆRÐ: 293 fm EINBÝLI       HERB: 11

145.000.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    6. júní 17:30 – 18:00
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Lækjarmelur 8 - Geymsluhúsnæði

Eignatorg fasteignasala Skipholt 50b, 105 Reykjavík

Allar nánari uppl. veitir Björgvin Guðjónsson lögg. fast.í  
s: 510-3500 / 615-1020 eða bjorgvin@eignatorg.is

Eignatorg kynnir: Lækjarmelur 8 - Vandað og afar snyrtilegt 134,7 
fm. geymsluhúsnæði með millilofti. Um er að ræða endabil með 
gluggum til vesturs. Stór innkeyrsluhurð. Afar snyrtileg lóð. Húsið 
er stálgrindarhús, klætt með yleiningum. Verð 34,7 m. Eignin getur 
verið laus og til afhendingar fljótlega.

- Rúmgóð 148 fm íbúð auk 43 geymsluskúrs
- Aukin lofthæð í íbúð 
- Tvær stofur & tvö svefnherbergi
- Tvö baðherbergi eru í íbúð
- Eign sem býður uppá mikla möguleika
LAUS TIL AFHENDINGAR
V. 77.9 millj.

-Þriggja herb., 136 fm íbúð á 6.hæð
-Vandaðar innréttingar
-Granít í borðplötum, gegnheilt parket
-Tvö baðherbergi og rúmgóð svefnherb
-Fallegt útsýni til vesturs/norðurs
LAUS TIL AFHENDINGAR
V. 109 millj. Sveinn s. 6900.820

- Eign sem býður uppá mikla möguleika
- Tvær íbúðir, sérinngangur
- Tveir bílskúrar 48 & 40 fm
- Eignin er að mestu upprunanleg
- Heildareignin í góðu ástandi
- Rúmgóð og snyrtileg lóð
LAUS TIL AFH. FLJÓTLEGA
V. 86.9 millj. 

- Endurnýjuð 2ja herb. íbúð
- Íbúð er ca. 58 fm & geymsla 16 fm
- Rúmgóð rými í íbúð og góð lofthæð
- Mikil sameign í kjallara
- Nýtt þakjárn á húsinu
LAUS TIL AFHENDINGAR
V. 32.9 millj. 

- Rúmgóð 2ja-3ja herb. í GIMLI
- Rúmgóð rými eru í íbúðinni
- Yfirbyggðar svalir 
- Íbúð er ca. 100 fm í heildina
- Stæði í bílgeymslu
- Verulega mikil sameign í húsinu
LAUS TIL AFHENDINGAR
V. 47.9 millj. 

- Rúmgóð og sjarmerandi íbúð með sérinng.
- Íbúð er 100 fm 4ra herbergja
- Rúmgóð herbergi og stofa
- Aukin lofthæð, rósettur í loftum
- Endurnýjað bað og eldhús
LAUS TIL AFHENDINGAR
V. 54.9 millj. 

HVERFISGATA – 101 RVK

VATNSSTÍGUR – 101 RVK

KIRKJUTEIGUR – 105 RVK

FRAMNESVEGUR – 101 RVK

MIÐLEITI – 103 RVK

BALDURSGATA – 101 RVK

Sveinn Eyland – Lögg.fasteignasali, s. 6900 820
Hlíðasmári 2 – 201 Kópavogur

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

Fasteignasalan Sund - Kirkjutorg 6 • 101 Reykjavík  
www.fastsund.is • Jónas Örn Jónasson hdl. og lgf. 

Einstaklega glæsileg íbúð í sérflokki sem er 215 fm að stærð, með 
stórum svölum með miklu útsýni.  Sérhannaðar gæðainnréttingar 
og gólfefni. Tvær fallegar stofur með stórum útsýnisgluggum, 
sjónvarpsrými, svefnherbergi og vinnuherbergi og tvö baðherbergi. 
Tvö bílastæði. Tilboð óskast. Jónas Örn s: 7708200

Mánatún 2 - Penthouse íbúð

FJÁRFESTINGARTÆKIFÆRI 
Er með í sölumeðferð eftirfarandi eignir/rekstur:

•	 Atvinnuhúsnæði	í	hjarta	Reykjavíkur	með		
	 góðum	leigutekjum.	Verð	eigna	frá	400	til		
	 800	millj.	
•	 Hótel/gistiheimili,	fasteignir	og	rekstur.	
•	 Fasteignasöfn	íbúðir	-	heildarverðmæti	frá		
	 200	til	1.500	millj.	

Áhugasamir um nánari upplýsingar,  
sendið tölvupóst á jonas@logmennk.is

eða hringið í síma 770-8200

Kirkjutorgi	6,	101	Reykjavík	
Sími:	527	1180	|	GSM:	770	8200	|	www.logmennk.is

450 Fasteignasala ehf.  kt. 620900-2490
Engjateigur 9, 105 Reykjavik - 450@450.is

450 Fasteignasala ehf.  kt. 620900-2490
Engjateigur 9, 105 Reykjavik - 450@450.is

Hjálmholt 10
Falleg 167 fm sérhæð ásamt 32 fm bílskúr.
Sýnum þriðjudaginn 6 júní milli kl. 18:30-19:00, fallega neðri 
sérhæð í fallegu tvíbýlishúsi, ásamt bílskúr,   Endurnýjað þak, gler 
að mestu og fl. 4 svefnherbergi, parket. Skemmtilegar rúmgóðar 
stofur. Björt og falleg eign á einstökum stað innarlega í lokuðum 
botnlanga. Verð 79,5 milljónir. Getur losnað fljótlega. 

Upplýsingar um eignina veitir Bárður H Tryggvason sölustjóri í 
896-5221 eða Erlendur Davíðsson Lögg. Fs. í 897-0199

Bæjarbrekka 12  
Álftanesi – Garðabæ – glæsilegt endaraðhús.
Sýnum þriðjudaginn 6 júní, milli kl. 17.30-18.00 glæsilegt 155 fm 
endaraðhús á einstökum stað í lokuðum botnlanga. Innbyggður 
bílskúr sem að innangegnt er í úr íbúð. Vandaðar innréttingar. 
Glæsilegt eldhús og baðherbergi. Arinn. Fallegur garður með 
góðum timburveröndum úr harðvið, heitur pottur. Fallegt útsýni. 
Verð 68.9 millj. 

Upplýsingar um eignina veitir Bárður H Tryggvason sölustjóri í 
896-5221 eða Erlendur Davíðsson Lögg. Fs. í 897-0199.

Hjálmholt 10

OPIÐ 

HÚS

Bæjarbrekka 12  

OPIÐ 

HÚS

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.

www.talentradning.is

Ertu að leita 
að talent?
Við �nnum starfsmanninn fyrir þig

Umsækjendur, skráið ykkur á 

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

www.talentradning.is
Umsækjendur, skráið ykkur á 

talent@talentradning.is
bryndis@talentradning.is 



519 5500

LÁTTU EINS OG
HEIMA HJÁ ÞÉR

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

Falleg íbúð í 101 RVK

2 herbergi 48 fm

Leifsgata 7

29.900.000

101 Reykjavík
Frábær fyrsta eignÍbúð

Héðinn fasteignasali 848 4806

5 herbergi 130 fm

Mikið endurnýjað og vel skipulagt raðhús

Þóra fasteignasali

Tunguvegur 90

58.500.000

108 Reykjavík
Íbúð Raðhús með suðurgarði

 777 2882

Opið hús mið. 7. júní  kl 19.00-19.30

6-7 herbergi 165 fm

Einstaklega vel skipulögð og fjölskylduvæn íbúð

Þóra fasteignasali

Traðarberg 21

64.500.000

221 Hafnarfjörður
Íbúð Gott skipulag

 777 2882

Opið hús þri. 6. Júní kl. 17.00-17.30

2 herbergi 55 fm

Björt og falleg miðborgar íbúð með sér inngangi

Þóra fasteignasali

Bergþórugata 13

34.900.000,

101 Reykjavík
Íbúð Góð lofthæð 

 777 2882

Opið hús mið 7. maí kl 17.00-17.30

2 herbergi 67 fm

Gott skipulag innan íbúðarinnar – rúmgóð rými

Þóra fasteignasali

Þrastarás 18

31.900.000

221 Hafnarfjöður
Íbúð Sér inngangur

 777 2882

Opið hús  þri. 6. júní kl. 18.00-18.30

2 herbergi 63 fm

Björt íbúð með rúmgóðri stofu – góðri lofthæð

Þóra fasteignasali

Bergstaðastræti 48

37.900.000

101 Reykjavík
2. Hæð Sjarmerandi íbúð

 777 2882

Opið hús mið. 7. Júní kl. 18.00-18.30

???

Úlfar Þór fasteignasali 897 9030

Gunnlaugur fasteignasali 844 6447

310 fm Einstök eign - Tvö stæði í bílskýli

Hrólfsskálamelur 18, 17

Verð: Tilboð

170 Seltjarnarnes
Fjölbýlishús

3 herbergi 128 fm Sér bílskúr

Skemmtileg íbúð á 1. hæð

Kambasel 29

42.900.000

109 Reykjavík
Íbúð

fastborg@fastborg.is 519 5500

3 herbergi 85,9 fm Stutt í alla þjónustu

Sólstofa, einstök staðsetning

Hringbraut 95

38.900.000

101 Reykjavík
Efsta hæð

Gunnlaugur fasteignasali  844 6447

3  herbergi 114,2 fm frábær staðsetning

Húsið nýlega endurnýjað - Bílskúr 21,8 fm

Bólstaðarhlíð 48

46.900.000

105 Reykjavík
1. hæð

Gunnlaugur fasteignasali  844 6447

3  herbergi 96,7 fm Sérinngangur

Langholtsvegur 192

39.700.000

104 Reykjavík
Íbúð

Úlfar Þór fasteignasali 897 9030

Gunnlaugur fasteignasali 844 6447



ALLAR UPPLÝSINGAR VEITAINNANHÚSSHÖNNUN

Grunnhugmynd hönnunarinnar á Holtsvegi er einfaldleiki 
og tímaleysi. Áhersla er lögð á gott samband  á milli alls 
skipulags og innra fyrirkomulags, efnisáferða og lita í 
íbúðunum sem skipti miklu máli í allri upplifuninni og 
stemmningunni. Lagt er upp úr að skapa aðlaðandi og 
hlýlega stemmningu með fallegum jarðlitum og efnum 
sem endast vel og er því dökkur viður allsráðandi í inn- 
réttingum ásamt ljósum steini sem gerir íbúðirnar ein- 
staklega notalegar og hýlegar.

Helga Sigurbjarnadóttir innanhússarkitekt FHI 
og Berglind Berndsen innanhússarkitekt FHI

Gunnar Sverrir Harðarson
Sími 862 2001
gunnar@remax.is

Ástþór Reynir Guðmundsson
Löggiltur fasteignasali
Sími 899 6753
arg@remax.is

Urriðaholt
(Holtsvegur)

Keflavík

Elliðarárvogur

Grafarholt7–20 mín.

5 mín.

30 mín.

Miðborg

6 mín.

6 mín.Miðbær Garðabæjar

Sjá nánar á www.holtsvegur.is

UPPHAF FASTEIGNAFÉLAG
Upphaf fasteignafélag slhf. er alhliða fjárfestir á íbúðamarkaði sem tekur þátt í verkefnum á 
öllum stigum byggingarferilsins. Markmið félagsins er að byggja næstu árin allt að 200 til 250 
hagkvæmar íbúðir á ári, sem eru ætlaðar litlum og meðalstórum fjölskyldum. Íbúð- irnar eru 
ýmist ætlaðar til útleigu eða sölu. Verkefnin eru unnin fyrir félagið af fjölmörgum 
byggingarverktökum. Félagið vinnur einnig að þróunarverkefnum lóða og svæða, endur-
bótum og breytingum á eldra húsnæði. 

Upphaf er með um 900 íbúðir í þróun, byggingu, sölu eða leigu á höfuðborgarsvæðinu öllu. 
Heimasíða félagsins er www.upphaf.is og síminn er 519 3300.

Senter

Opið hús að Holtsvegi 8-12 mánudaginn 5. júní kl. 16.00-17.00
Glæsilegar 3ja til 4ra herbergja íbúðir 

á einstökum stað í Urriðaholti

90% FJÁRMÖGNUN
Húsnæðislán Framtíðarinnar eru verðtryggð viðbótarlán sem henta vel sem viðbót við lán 
frá lífeyrissjóði eða banka og því er um 90% fjármögnun að ræða. Lánin má greiða með 
jöfnum greiðslum eða jöfnum afborgunum og eru með allt að 25 ára endurgreiðslutímabili. 
Á vefsíðunni www.holtsvegur.is er hægt að nálgast sérstaka reiknivél fyrir Húsnæðislán 
Framtíðarinnar ásamt nánari upplýsingum.
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íbúðunum sem skipti miklu máli í allri upplifuninni og 
stemmningunni. Lagt er upp úr að skapa aðlaðandi og 
hlýlega stemmningu með fallegum jarðlitum og efnum 
sem endast vel og er því dökkur viður allsráðandi í inn- 
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Elliðarárvogur

Grafarholt7–20 mín.

5 mín.

30 mín.

Miðborg

6 mín.

6 mín.Miðbær Garðabæjar

Sjá nánar á www.holtsvegur.is

UPPHAF FASTEIGNAFÉLAG
Upphaf fasteignafélag slhf. er alhliða fjárfestir á íbúðamarkaði sem tekur þátt í verkefnum á 
öllum stigum byggingarferilsins. Markmið félagsins er að byggja næstu árin allt að 200 til 250 
hagkvæmar íbúðir á ári, sem eru ætlaðar litlum og meðalstórum fjölskyldum. Íbúð- irnar eru 
ýmist ætlaðar til útleigu eða sölu. Verkefnin eru unnin fyrir félagið af fjölmörgum 
byggingarverktökum. Félagið vinnur einnig að þróunarverkefnum lóða og svæða, endur-
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Framtíðarinnar ásamt nánari upplýsingum.



Berjavellir 3
221 Hafnarfjörður
Falleg 3ja herbergja íbúð

Stærð: 93,8 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2006

Fasteignamat: 27.100.000

Verð: 39.900.000
Glæsileg 93,8 fm 3ja herbergja íbúð á 1. hæð í lyftuhúsi við Berjavelli 3 í Hafnarfirði. Glæsileg íbúð
með tveimur svefnherbergjum, úr stofu er útgengi út á rúmgóðar svalir sem hægt er að byggja yfir.
Eignin skiptist þannig að íbúðin sjálf er 86,9 fm og sér geymsla í kjallara 6,9 fm, samtals 93,8 fm skv.
Fasteignskrá Íslands. Virkilega rúmgóð, smekkleg og snyrtileg eign sem hægt er að mæla með. Allar
frekari upplýsingar veitir Guðrún sölufulltrúi í síma 8200490, sjáumst í opnu húsi.

Senter

Vigdís
Lögg. fasteignasali

Guðrún Þ.Helgad.
Sölufulltrúi

vigdis@remax.is

gudrun@remax.is

Opið
Hús

Þriðjudaginn 6. júní kl. 18:30 - 19:00

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

414-4700

820-0490

Einarsnes 4
101 Reykjavík
Endaraðhús með sjávarútsýni

Stærð: 181 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1972

Fasteignamat: 67.750.000
Bílskúr: Já

Verð: 84.900.000
Einstaklega vel staðsett endaraðhús við Einarsnes 4. Mikið, fallegt og óskert útsýni yfir sjó og til fjalla.
Efri hæð er björt og opin, þar eru stofur, eldhús, baðherbergi, þvottahús og útgengt út á stórar svalir. Á
neðri hæð eru svefnherbergi, baðherbergi og innangengt í bílskúr og útgegnt út í gróinn garð.
***Skemmtileg eign sem vert er að skoða***

Senter

Vigdís
Lögg. fasteignasali

Guðný Maríanna
Sölufulltrúi

vigdis@remax.is

gudny@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS MÁNUDAG 5. JÚNÍ KL 17.00

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

414-4700

899 5447

Engihjalli 13
200 Kópavogur
5 herb.í litlu fjölbýli

Stærð: 107,5 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1979

Fasteignamat: 28.200.000

Verð: 37.900.000
Fimm herbergja íbúð á 3ju hæð (efstu) í litlu fjölbýli.
Forstofa/hol með góðum skápum. Inn af holi er lítið þvottahús.  Eldhús með ljósri innréttingu,
borðkrókur. Rúmgóð stofa, útgengi á flísalagðar svalir, fallegt útsýni. Fjögur svefnherbergi með
fataskápum. Flísalagt baðherbergi með sturtu og baðkari, innrétting. Sér geymsla í sameign,
sameiginleg hjólageymsla og sameiginlegt þvottahús.Stutt í alla þjónustu, skóla, leikskóla og verslanir.
Garður snyrtilegur með leiskvæði fyrir börnin.

Senter

Vigdís
Lögg. fasteignasali

Sigríður Guðna
Sölufulltrúi (í lögg.námi)

vigdis@remax.is

sigga@remax.is

Opið
Hús

Opið hús þriðjudag 6.júní  17:30-18:00

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

414-4700

663 3219

Lyngmóar 1
210 Garðabær
4ja herbergja íbúð með bílskúr

Stærð: 131,0 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1982

Fasteignamat: 38.200.000
Bílskúr: Já

Verð: 45.900.000
Falleg 4-5ja herbergja íbúð ásamt bílskúr við Lyngmóa 1 í Garðabæ. Góð staðsetning í góðu hverfi,
stutt í grunn- og leikskóla og ýmsa þjónustu. Eignin skiptist í forstofu, eldhús, stofu/borðstofu, fjögur
svefnherbergi, baðherbergi, suðursvalir, geymsla í sameign og innbyggður bílskúr. Eignin er skráð með
þremur svefnherbergjum  en búið er að útbúa fjórða svefnherbergið. Eignin er samtals  131,0 fm sem
skiptist í íbúð 105,2 fm , bílskúr 18,1 fm og geymslu 7,7 fm. Sjáumst í opnu húsi.

Senter

Vigdís
Lögg. fasteignasali

Guðrún Þ.Helgad.
Sölufulltrúi

vigdis@remax.is

gudrun@remax.is

Opið
Hús

Þriðjudaginn 6. júní kl. 17:30 - 18:00

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

414-4700

820-0490

Mánagata 14
105 Reykjavík
Frábær fyrsta eign 

Stærð: 43,2 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1937

Fasteignamat: 19.950.000

Verð: 29.900.000
Falleg vel skipulögð íbúð á annari hæð í hjarta Reykjavíkur.
Eldhús og stofa eru samliggjandi og opið á milli. Stórir gluggar í báðum rýmum og parket á
gólfi.Svefnherbergið nýtist vel og er möguleiki á að stækka það.
Baðherbergi er nýdúkalagt(2017) upphengt wc og nýleg blöndunartæki. Nýlegt parket á gólfum. Komið
hefur verið fyrir góðri tölvuaðstöðu í holi. Sameigninlegt þvottahús í kjallara. Kristín Ósk í lgf. námi í
síma 8226800 eða á kor@remax.is og Ástþór Reynir Lögg. fast. í síma 4144700

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Kristín Ósk
Sölufulltrúi

arg@remax.is

kor@remax.is

Opið
Hús

Mánudaginn kl. 17.30 - 18.00

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

899 6753

8226800

Vallakór 2
203 Kópavogur
4ra herbergja íbúð

Stærð: 123,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2014

Fasteignamat: 40.900.000

Verð: 49.900.000
Um er að ræða fallega og rúmgóða 4ja herbergja íbúð með stórum svölum (ca.25fm). Eigninni fylgir
stæði í bílgeymslu. Eignin skiptist í stofu, eldhús, borðstofa, eldhús, hjónaherbergi, fataherbergi,
baðherbergi, barnaherbergi, anddyri, þvottahúsi og geymslu. Allar innréttingar eru sérsmíðaðar frá
Brúnás. Íbúðin er með parketi á gólfum nema á baðherbergjum, þvottahúsi og forstofu, þar eru flísar á
gólfi.
Allar upplýsingar veitir Ástþór Reynir í síma 8996753

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

gunnar@remax.is

Bókið skoðun í síma 8996753

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

899 6753

8622001

Bragavellir 17
230 Reykjanesbær
Einbýli og rekstur 

Stærð: 286 fm
Fjöldi herbergja: 10
Byggingarár: 1991

Fasteignamat: 53.050.000

Verð: 105.000.000

Glæsilegt og vel staðsett hús í Reykjanesbæ með viðskiptatækifæri. Örstutt frá flugstöðin.Í dag er rekin gisting
með endurnýjuðu rekstrarleyfi  til  næstu fjögurra ára.  Gistingin  er  á  booking.com undir  nafninu White  House
B&B og er henni gefin einkunnin "Einstakt 9,7" yfir 500 umsagnir. Eignin telur sjö gistiherbergi allt upp í 25 fm
stór  og  eru  þau  öll  með  flatskjá.  Fjögur  baðherbergi  og  vel  búið  eldhús.  Stofa  og  borðstofa  með  góðri
mataraðstöðu.  Einnig  er  innréttuð  ágætis  íbúð  í  bílskúr.  Nýbúið  er  að  teppaleggja  efri  hæð  með  þykku
vönduðu teppi  og bæta hljóðeinangrun herbergja og setja nýjar vandaðar hurðar.  Húsið og garðurinn er allt
hið snyrtilegasta og í friðsælu umhverfi. Þak var málað núna í Júní.

Allar nánari upplýsingar um eignina  og bókanir í skoðun veitir Kristín Ósk í lgf. námi í síma 822-6800 eða á
kor@remax.is og Ástþór Reynir Lögg. fast. í síma 414-4700 arg@remax.is

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Kristín Ósk
Sölufulltrúi

arg@remax.is

kor@remax.is

Frábært viðskiptatækifæri og mjög mikið bókað.

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

899 6753

8226800

Norðurbakki 9c
220 Hafnarfjörður
Æðisleg íbúð í miðbæ Hafnarfjarðar

Stærð: 145 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2015

Fasteignamat: 48.300.000

Verð: 62.500.000

Vel  skipulögð,  fallega  og  bjarta  4ra  herbergja  íbúð  á  2.  hæð í  snyrtilegu  lyftuhúsi  við  Norðurbakka  nr.  9c  í
Hafnarfirði, með eigninni fylgir sér stæði í bílageymslu merkt 01 B40. Egnin getur verið laus til afhendingar um
miðjan júlí 2017!! Eignin telur alls 145 fm að stærð. Íbúðin sjálf er 131,8 fm að stærð ásamt sér geymslum í
kjallara  alls  13,2  fm.  Tvennar  svalir  eru  á  íbúðinni  sem  snúa  í  austur  og  vestur.  Auk  þess  eru  þaksvalir  í
sameign  með  frábæru  útsýni  yfir  Hafnarfjörð.  Húsið  er  byggt  2015,  Virkilega  flott  íbúð  með  snyrtilegum
innréttingum,  hurðum  og  skápum.  Harðparket  og  físar  á  gólfum.   Íbúðin  skiptist  í  rúmgóða  forstofu,
hol/gangur,  setustofa,  borðstofa,  eldhús  með  stórri  eyju,  ofn  í  vinnuhæð,  stæði  f.  uppþvottavél,  helluborð,
háfur, þrjú herbergi með mjög góðum skápum, baðherbergi með baðkari og innréttingu, flísar á gólfi og vegg,
wc í vegg, þvottahús með innréttingu. Tvennar svalir. Sameign hússins og frágangur lóðar er til fyrirmyndar.
Sér stæði í bílageymslu, sameiginleg hjóla og vagnageymsla.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús 5 júní kl. 18.00 - 18.30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

899 6753

8622001




