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Sölufulltrúar 

Hrannar Helgason, hrannar@365.is 512 5441

Viðar Ingi Pétursson,  vip@365.is 512 5426

Landsbankinn leitar að öflugum framkvæmdastjóra til að stýra 
upplýsingatæknisviði bankans.

Leitað er að einstaklingi með mikla tæknilega þekkingu og reynslu af 
stjórnun umfangsmikilla verkefna á sviði upplýsingatækni. Viðkomandi 

þarf að hafa mikla stjórnunar- og leiðtogahæfileika og vera tilbúinn  
að leiða spennandi og kre�andi verkefni.

Meginábyrgðarsvið framkvæmdastjórans er að stýra þróun og 
stefnumótun í upplýsingatækni með þarfir viðskiptavina og hagkvæmni 

að leiðarljósi. Framkvæmdastjórinn mun starfa náið með öðrum 
starfseiningum og bankastjóra við stjórnun bankans, í samræmi við 

stefnu hans og markmið. 

Lögð er áhersla á að ráða einstakling sem hefur þekkingu á laga- og
tækniumhverfi �ármálafyrirtækja og skýra sýn á framtíðarstefnu  

í stafrænum bankaviðskiptum.

Framkvæmdastjóri 
Upplýsingatækni

Hæfni og menntun
» Háskólamenntun sem nýtist í starfi

» Þekking á rekstri fjármálafyrirtækja er mikill
kostur

» Reynsla og góður árangur í rekstri og viðskiptum

» Reynsla af stefnumótun og stjórnun

» Ótvíræðir stjórnunar- og leiðtogahæfileikar

» Skipulagshæfni og frumkvæði

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar veita Baldur G. Jónsson, 
mannauðsstjóri Landsbankans, sími 410 7904  
eða baldur.g.jonsson@landsbankinn.is og  
Sverrir Briem hjá Hagvangi, sími 520 4700  
eða sverrir@hagvangur.is.

Umsókn merkt Framkvæmdastjóri sendist  
með tölvupósti á Baldur og/eða Sverri.

Nánari upplýsingar um skipulag og starfsemi bankans eru á landsbankinn.is. 
Umsóknarfrestur er til og með 2 0 . júní nk.
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Hey Iceland

Sérfræðingur í upplýsingatækni

Capacent — leiðir til árangurs

Hey Iceland er leiðandi 
fyrirtæki í íslenskri 
ferðaþjónustu. Fyrirtækið á 
sér yfir 30 ára sögu og býður 
upp á breitt úrval ferða og 
afþreyingar ásamt gistingu 
allt í kringum landið á um 180 
gististöðum af ýmsu tagi. 
Einnig eru í boði innihaldsríkar 
pakkaferðir með íslenskri 
fararstjórn um allan heim, 
þar sem farþegar njóta góðs 
félagsskapar og kynnast 
menningu og náttúru merkra 
áfangastaða undir merkjum 
Bændaferða. Sjá nánar á 
heimasíðu www.heyiceland.is.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/5227 

Hæfniskröfur
Háskólamenntun sem nýtist í starfinu.
Góð tölvufærni og almenn tölvukunnátta skilyrði.
Geta til að tileinka sér og læra á ný kerfi.
Frumkvæði, metnaður, nákvæmni og sjálfstæði í 
vinnubrögðum.
Framúrskarandi samskiptahæfni, jákvæðni og góð 
þjónustulund.

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Umsóknarfrestur

19. júní 

Helstu verkefni og ábyrgð
Uppsetning og innleiðing á bókunarkerfi hjá birgjum. 
Kennsla á kerfið.
Samskipti og þjónusta við birgja og notendur.
Þarfagreining og samskipti við þróunarteymi.
Gerð leiðbeininga.
Önnur tilfallandi verkefni.

Hey Iceland óskar eftir að ráða metnaðarfullan einstakling til starfa á sviði upplýsingatækni og viðskiptaþróunar.  
Um er að ræða fullt starf þar sem reynir á samskiptahæfni, lausnamiðaða hugsun og skipulögð vinnubrögð.

Reykjanesbær

Byggingarfulltrúi

Capacent — leiðir til árangurs

Reykjanesbær er fimmta 
�ölmennasta sveitarfélag á 
Íslandi með um 16.000 íbúa. 
Sveitarfélagið var stofnað 11. 
júní 1994 við sameiningu þriggja 
sveitarfélaga. Fá sveitarfélög 
á Íslandi hafa vaxið með 
sama hraða og Reykjanesbær 
undanfarin ár. 
 
Hjá Reykjanesbæ starfar 
samhentur hópur starfsmanna 
sem hefur það að leiðarljósi að 
þjónusta við íbúa bæjarfélagsins 
sé eins og best verður á kosið 
hverju sinni.  
 
Við ráðningar er ávallt höfð 
hliðsjón af jafnréttisáætlun 
Reykjanesbæjar. 

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/5234 

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólamenntun sem nýtist í starfi, s.s. verkfræði, 
byggingarfræði, tæknifræði.
Löggilding sem hönnuður skv. 25. gr. mannvirkjalaga.
Þekking og reynsla af byggingarmálum.
Reynsla úr opinberri stjórnsýslu skilyrði.  
Góð færni í miðlun upplýsinga í ræðu og riti á íslensku. 
Mikil hæfni í mannlegum samskiptum og reynsla af 
teymisvinnu. 
Skipulagsfærni, nákvæmni og hæfni til að vinna sjálfstætt.

•

•
•
•
•
•

•

•
•
•

•

Umsóknarfrestur

26. júní 

Helstu verkefni
Framkvæmd og eftirlit byggingarmála.
Mælingar, úttektir og skráning fasteigna.
Yfirferð uppdrátta og afgreiðsla umsókna auk eftirfylgni 
með málsmeðferð. 
Samstarf við aðila sem m.a. sinna verkefnum á sviði 
byggingarmála. 

Reykjanesbær óskar eftir að ráða byggingarfulltrúa til starfa hjá sveitarfélaginu. Um er að ræða �ölbreytt og áhugavert starf 
í vaxandi sveitarfélagi. Byggingarfulltrúi heyrir undir sviðsstjóra umhverfissviðs. 

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

www.capacent.is 

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



Háskóli Íslands

Sviðsstjóri framkvæmda-  
og tæknisviðs

Capacent — leiðir til árangurs

Háskóli Íslands er alþjóðlegur 
rannsóknaháskóli og stærsta 
kennslu-, rannsókna- og 
vísindastofnun landsins. Um 
1.500 starfsmenn starfa í 
föstum störfum við skólann 
og um 2.200 eru lausráðnir. 
Nemendur við skólann eru um 
12.500. Háskóli Íslands býður 
�ölbreytt nám á öllum stigum 
og er eini háskóli landsins 
sem býður grunnnám og 
framhaldsnám á öllum helstu 
fræðasviðum.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/5226 

Menntun, hæfni og reynsla:
Háskólapróf sem nýtist í starfi, svo sem arkitektúr, 
verkfræði eða tæknifræði. 
Yfirgripsmikil þekking og reynsla af 
byggingaframkvæmdum.
Yfirgripsmikil þekking og reynsla af hönnun húsnæðis.
Þekking, hæfni og reynsla af stjórnunarstörfum.
Leiðtogahæfni, frumkvæði, metnaður og sjálfstæði í 
vinnubrögðum.
Samstarfshæfni og lipurð í mannlegum samskiptum.
Gott vald á framsetningu efnis á rituðu og mæltu máli.

•

•

•
•
•

•
•

•

•
•
•

•
•

Umsóknarfrestur

26. júní 

Helstu viðfangsefni: 
Ábyrgð á stjórnun, rekstri og starfsmannamálum 
framkvæmda- og tæknisviðs.
Framkvæmd stefnu skólans í málefnum sviðsins.
Ábyrgð á umbótaverkefnum og áætlunargerð.
Þarfagreining í tengslum við nýbyggingar, endurbætur og 
stærri viðhaldsverkefni.
Umsjón með úttektum á ástandi bygginga og mannvirkja.
Verkefni sem lúta að skipulagi háskólasvæðisins.

Háskóli Íslands leitar eftir öflugum stjórnanda í starf sviðsstjóra framkvæmda- og tæknisviðs Háskóla Íslands. Framkvæmda- 
og tæknisvið er eitt af sjö stjórnsýslusviðum Háskóla Íslands og heyrir sviðsstjóri beint undir framkvæmdastjóra 
sameiginlegrar stjórnsýslu. 

Hlutverk framkvæmda- og tæknisviðs er að hafa yfirumsjón með málefnum sem lúta að lóðum háskólans, byggingum 
og mannvirkjum og rekstri á þeim. Undir sviðið heyrir bygginga- og tæknideild og deild reksturs fasteigna auk skrifstofu 
sviðsins. Fastir starfsmenn eru um 50 talsins. 

Háskóli Íslands

Sviðsstjóri 
upplýsingatæknisviðs

Capacent — leiðir til árangurs

Háskóli Íslands er alþjóðlegur 
rannsóknaháskóli og stærsta 
kennslu-, rannsókna- og 
vísindastofnun landsins. Um 
1.500 starfsmenn starfa í 
föstum störfum við skólann 
og um 2.200 eru lausráðnir. 
Nemendur við skólann eru um 
12.500. Háskóli Íslands býður 
�ölbreytt nám á öllum stigum 
og er eini háskóli landsins 
sem býður grunnnám og 
framhaldsnám á öllum helstu 
fræðasviðum.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/5223 

Menntun, hæfni og reynsla:
Háskólapróf sem nýtist í starfi, svo sem í verkfræði, 
tölvunarfræði, upplýsingatækni eða skyldum greinum.
Yfirgripsmikil þekking og reynsla af upplýsingatæknimálum.
Þekking, hæfni og reynsla af stjórnunarstörfum.
Reynsla af breytingastjórnun.
Leiðtogahæfni, frumkvæði, metnaður og sjálfstæði í 
vinnubrögðum.
A�ragðs samstarfshæfni og lipurð í mannlegum 
samskiptum.
Gott vald á framsetningu efnis á rituðu og mæltu máli.

•

•
•
•
•

•

•

•

•

•
•

Umsóknarfrestur

26. júní 

Helstu viðfangsefni: 
Ábyrgð á stjórnun, rekstri og starfsmannamálum 
upplýsingatæknisviðs.
Uppbygging og þróun þjónustu upplýsingatæknisviðs 
byggð á þarfagreiningu í nánu samstarfi við stjórnendur 
skólans, starfsmenn og nemendur. 
Framkvæmd stefnu skólans í verkefnum sviðsins.
Ábyrgð og umsjón með  áætlunargerð, umbótaverkefnum 
og gæðamálum sem varða upplýsingatækni við skólann.

Háskóli Íslands leitar eftir öflugum stjórnanda í starf sviðsstjóra upplýsingatæknisviðs. Upplýsingatæknisvið er 
nýtt stjórnsýslusvið innan skólans en innan hans eru fyrir sex önnur stjórnsýslusvið. Munu m.a. verkefni núverandi 
Reiknistofnunar Háskóla Íslands færast undir sviðið. Sviðsstjóri heyrir beint undir framkvæmdastjóra sameiginlegrar 
stjórnsýslu. 

Hlutverk upplýsingatæknisviðs er að hafa umsjón með upplýsingatæknimálum háskólans í samræmi við stefnu hans og ber 
sviðið ábyrgð á þróun, rekstri, samhæfingu, þjónustu og ráðgjöf vegna þessara verkefna fyrir háskólann í heild.  
Fastir starfsmenn sviðsins samkvæmt núverandi skipulagi eru rúmlega 40 talsins.  
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Bókari - skrifstofuvinna 50% starf

Rafvirki - Rafiðnfræðingur

Bæði störfin eru á starfsstöð Skagans 3X á Ísafirði.

Nánari upplýsingar veitir Karl Ásgeirsson, karl@skaginn3x.com eða í síma 450-5011.

• Menntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af bókhaldi
• Þekking á Microsoft Dynamics NAV
• Almenn tölvukunnátta og góð
 þekking á Office hugbúnaði
• Færni í mannlegum samskiptum

Hæfniskröfur eru helstar:
• Almennt bókhald
• Færslur í fjárhags- og verkbókhaldi
• Afstemmingar á viðskiptamönnum og lánadrottnum
• Skráning á innkaupareikningum
• Utanumhald og skráningar á inn-og útflutningi, tollamál
• Almenn skrifstofuvinna

Starfssvið:

• Menntun sem nýtist í starfi (sveinspróf í rafvirkjun er lágmarkskrafa)
• Góð þekking og reynsla af PLC stýrikerfum
• Almenn tölvukunnátta og þekking á AutoCAD hugbúnaði
• Framúrskarandi þjónustulund og metnaður í starfi
• Að vera tilbúin/n til að ferðast á vegum fyrirtækisins

Í boði er góð vinnuaðstaða, lifandi starfsumhverfi og góður vinnuandi hjá spennandi nýsköpunarfyrirtæki.
Einungis er um framtíðarstörf að ræða.
Gert er ráð fyrir ráðningu sem fyrst.
Umsóknarfrestur er til og með 30. júní nk. Allar umsóknir eru meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.
Upplýsingar um starfsemina má finna á www.skaginn3x.com

Hæfniskröfur eru helstar:
• Rafhönnun, raflagna- 
 og teiknivinna
• Samsetning á rafskápum
• Vinna við þjónustu og uppsetningu 
 á tækjabúnaði víða um heim

Starfssvið:

Systurfyrirtækin Skaginn hf., Þorgeir og Ellert hf. á Akranesi og 3X Technology ehf. á Ísafirði 
mynda saman Skaginn 3X. Fyrirtækin framleiða og selja sérsniðnar hátæknilausnir fyrir 
matvælaiðnað á alþjóðamarkaði og er viðskiptavinina að finna víðsvegar um heiminn. 
Tæknistigið er hátt og starfsmenn eru rúmlega 180 talsins í starfsstöðvum sem eru um 14.000 m2 
að stærð. Starfsemin hefur vaxið mjög síðustu misseri en frumkvöðla- og nýsköpunarandinn 
hefur viðhaldist allt frá fyrsta degi. Áhersla er enn sem fyrr lögð á að bjóða gæðavörur og ryðja 
braut nýrrar tækni sem færir viðskiptavinum og umhverfinu verulegan ávinning.
Skaginn 3X hlaut nýlega Útflutningsverðlaun forseta Íslands og Nýsköpunarverðlaun Íslands.

Starf á heimili í Kópavogi
Óskað er eftir starfskrafti í vaktavinnu í 70% starf á hei-
mili við Kópavogsbraut. Um er að ræða morgun-, kvöld- 
og helgarvaktir. Staðan er laus nú þegar.

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

 Umsókn sendist á netfangið hronn@styrktarfelag.is. 
Nánari upplýsingar veitir Hrönn Vigfúsdóttir í síma 822-
9598. Upplýsingar um félagið má finna á heimasíðu þess 
www.styrktarfélag.is.

 Launakjör eru samkvæmt gildandi kjarasamningum.

STÖRF HJÁ 
GARÐABÆ
Álftanesskóli
 • Grunnskólakennari á elsta stigi
 • Grunnskólakennari í heimilisfræði
 
Akrar
 • Leikskólakennari
 
Bæjarból
 • Deildarstjóri
 • Leikskólakennari eða þroskaþjálfi
 • Leikskólakennari
 
Þjónustumiðstöð
 • Vélamaður

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

Nánari upplýsingar á www.gardabaer.is.

GARÐATORGI 7  •  SÍMI 525 8500  •  GARDABAER.IS

VÉLAMAÐUR 
ÓSKAST
Í ÞJÓNUSTUMIÐSTÖÐ

Vélamaður óskast í þjónustumiðstöð 
Garðabæjar. 

Helstu verkefni og ábyrgð:
 • Almenn vélavinna, snjómokstur og 
  þrif á götum og göngustígum
 • Almennt viðhald á og við götur, 
  gangstéttar og graseyjar
 • Aðstoð við viðgerðir á vatnsveitu- og 
  fráveitulögnum
 • Ýmis smáverk vegna ábendinga 
  íbúa t.d. hreinsun bæjarins, 
  yfirmálun veggjakrots og fleira
 • Önnur verkefni sem til falla

Sjá nánari upplýsingar um starfið á 
heimasíðu Garðabæjar www.gardabaer.is.

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

Nánari upplýsingar á www.gardabaer.is.

GARÐATORGI 7  •  SÍMI 525 8500  •  GARDABAER.IS

Icepharma leitar að sérfræðingi í 
skráningardeild (Regulatory Affairs)

Icepharma leitar að öflugum liðsmanni í skráningardeild 
fyrirtækisins. Um er að ræða 100% starf.

Menntunar- og hæfniskröfur
•  Háskólamenntun á sviði raunvísinda
•  Mjög góð íslensku- og enskukunnátta 
•  Góð kunnátta í Norðurlandamáli æskileg
•  Góð almenn tölvukunnátta
•  Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
•  Fagmennska og hæfni í mannlegum samskiptum.

Starfssvið
•  Umsjón með öllu sem lýtur að nýskráningu lyfja  
  og viðhaldi markaðsleyfa 
•  Samskipti við lyfjafyrirtæki, heilbrigðisyfirvöld 
  og dreifingaraðila.

Umsóknarfrestur er til og með 18. júní
Umsóknir skal senda á atvinna@icepharma.is 
merktar Atvinnuumsókn skráningardeild. 
Upplýsingar veitir Elísabet Tómasdóttir, 
deildarstjóri skráningardeildar á netfangið   
elisabet.tomasdottir@icepharma.is.
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Icepharma er leiðandi fyrirtæki á íslenskum heilbrigðismarkaði og hefur það að markmiði að 
styðja við almenna lýðheilsu. Hjá fyrirtækinu starfa 90 manns með víðtæka menntun og 
þekkingu við sölu og markaðssetningu, sérfræðiráðgjöf og þjónustu. Icepharma leggur metnað 
sinn í að vera fyrirmyndarvinnustaður og leggur áherslu á jafnrétti og fjölskylduvænt umhverfi.

Icepharma  •  Lynghálsi 13  •  110 Reykjavík  •  Sími 540 8000  •  icepharma.is



Erum við að 
leita að þér?

Frekari upplýsingar um Samgöngustofu er að finna á vef stofnunarinnar www.samgongustofa.is

samgongustofa.is  ı  Ármúli 2  ı  108 Reykjavík  ı  Sími 480 6000
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Hjá Samgöngustofu hlakka um 140 öflugir starfsmenn til þess að þú bætist í hópinn. Lögð er áhersla á jákvæðan og skemmtilegan starfsanda, frumkvæði 
og þátttöku, auk þess sem mötuneytið er frægt fyrir frábæran mat. Samgöngustofa er stjórnsýslustofnun samgöngumála sem annast eftirlit með flugi, 
siglingum og umferð. Á hverjum degi erum við að læra hvert af öðru og sinna viðskiptavinum af kostgæfni með það að markmiði að verða betri og betri. 

Eftirlitsmaður í flug- og siglingavernd
Samgöngustofa óskar eftir að ráða eftirlitsmann í flug- og siglingavernd. Starfið felst aðallega í eftirliti með flugvernd auk aðstoðar við eftirlit með 
siglingavernd. Einkum er um að ræða undirbúning og framkvæmd eftirlits, úttektir og prófanir er varða framkvæmd flug- og siglingaverndar auk aðkomu að 
innleiðingu krafna og viðhaldi handbóka á sviði flugverndar. Leitað er að starfsmanni sem á auðvelt með að setja sig inn í reglur og nýjar aðstæður og er 
tilbúinn að vinna samkvæmt verklagsreglum í öguðu umhverfi. Viðkomandi þarf að undirgangast og standast öryggisvottun sbr. reglugerð um vernd 
trúnaðarupplýsinga, öryggisvottanir og öryggisviðurkenningar á sviði öryggis- og varnarmála nr. 959/2012. Starfshlutfall er 100%. 

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Háskólanám sem nýtist í starfi eða önnur menntun, þjálfun og reynsla sem talist getur fullnægjandi
 • Þekking á flug- og siglingavernd er kostur 
 • Reynsla af eftirlitsstörfum er kostur, sérstaklega þekking og reynsla af úttektum
 • Góð tölvukunnátta er nauðsynleg sem og gott vald á úrvinnslu og framsetningu texta og upplýsinga, m.a. í skýrslum
 • Mjög gott vald á íslensku og ensku í rituðu og töluðu máli er nauðsyn
 • Frumkvæði, skipulögð og nákvæm vinnubrögð og sjálfstæði í starfi
 • Mikil hæfni í mannlegum samskiptum

Nánari upplýsingar veitir Guðjón Atlason, framkvæmastjóri mannvirkja- og leiðsögusviðs í síma 480 6000.

Framkvæmdarstjóri rekstrarsviðs
Samgöngustofa leitar að framkvæmdastjóra rekstrarsviðs. Framkvæmdastjóri ber ábyrgð á starfsemi síns sviðs gagnvart forstjóra og starfar í fram-
kvæmdastjórn Samgöngustofu. Hlutverk rekstrarsviðs er að sjá til þess að innri rekstur Samgöngustofu gangi faglega og vel fyrir sig, ásamt því að vinna að 
stefnumótun og árangursstjórnun stofnunarinnar í samstarfi við aðra stjórnendur. Rekstrarsvið samanstendur af fjármálum, upplýsingatæknideild, 
skjalastjórnun og NorType verkefninu. 

Á rekstrarsviði fer fram almennur rekstur stofnunarinnar, fjármálastýring, undirbúningur fjárlaga, innkaup, samningamál og skjalastjórn. Rekstrarsviðið 
annast rekstur og þróun upplýsingakerfa, með öflugri kerfis- og hugbúnaðareiningu, ásamt upplýsingamiðlun úr farartækjaskrám stofnunarinnar.  Á 
sviðinu er samnorræna verkefninu NorType stýrt, þar sem skráðar eru tækniupplýsingar um ökutæki fyrir fjórar Norðurlandaþjóðir. Starfshlutfall er 100%. 

Menntunar- og hæfniskröfur

 • BS í Viðskiptafræði eða önnur háskólamenntun sem nýtist í starfi
 • Haldgóð reynsla úr atvinnulífinu og/eða opinberri stjórnsýslu
 • Reynsla af fjármálum og rekstri
 • Leiðtogahæfni og haldgóð stjórnunarreynsla
 • Hæfni í mannlegum samskiptum
 • Mjög góð kunnátta í íslensku og ensku í ræðu og riti, þekking á norðurlandamáli er kostur
 • Vilji og áhugi á samvinnu, samþættingu og þjónustu

Nánari upplýsingar veitir Ólöf Friðriksdóttir, mannauðsstjóri í síma 480 6000. 

Deildarstjóri á sviði starfrækslu loftfara og skírteina
Samgöngustofa óskar eftir að ráða deildarstjóra á sviði starfrækslu loftfara og skírteina. Starfið felst í skipulagningu á starfsemi deildarinnar, sam-
skiptum við erlenda og innlenda aðila varðandi starfrækslu loftfara svo og bein þátttaka í verkefnum deildarinnar. Megin verkefni deildarinnar eru heimildav-
eitingar og eftirlit með starfsemi leyfisskyldra fyrirtækja í flugstarfsemi, útgáfa skírteina og eftirlit með almannaflugi. Starfinu fylgir einnig þátttaka í alþjóðlegu 
samstarfi á sviði flugmála, t.d. flugöryggisstofnun Evrópu (EASA). Starfshlutfall er 100%. 

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Menntun á sviði flugmála- og/eða háskólamenntun sem nýtist í starfi
 • Nýleg reynsla af starfsemi tengdri flugrekstri er nauðsynleg og þekking á laga- og regluumhverfi á sviði flugmála
 • Nauðsynlegt er að viðkomandi þekki vel til gæða- og öryggisstjórnunarkerfa og úttektaraðferða
 • Starfið gerir kröfu um góða  skipulagshæfileika og mikla greiningarhæfni
 • Mjög góð tök á íslensku og ensku er skilyrði
 • Færni í mannlegum samskiptum, örugga og þægilega framkomu og áhugi á flugöryggismálum
 • Rík þjónustulund, sjálfstæði, jákvæðni og stjórnunarhæfileikar
 • Sýna frumkvæði og fagmennsku í starfi, vera agaður í verkum sínum og geta unnið undir álagi

Nánari upplýsingar veitir Einar Örn Héðinsson, framkvæmdastjóri farsviðs í síma 480 6000. 

Í boði eru spennandi störf hjá metnaðarfullri stofnun í alþjóðlegu umhverfi. Við bjóðum uppá góða starfsaðstöðu og frábæra vinnufélaga.

Umsóknarfrestur er til og með 26. júní 2017 
Hægt er að sækja um störfin rafrænt á www.samgongustofa.is/storf. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
Samgöngustofa áskilur sér rétt til þess að hafna öllum umsóknum. Umsóknir gilda í a.m.k. sex mánuði ef staða losnar á ný. Starfskjör eru í samræmi við
kjarasamning ríkisins og viðkomandi stéttarfélags. Samgöngustofa hvetur jafnt konur sem karla til að sækja um þessar stöður.
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FJÁRMÁLASTJÓRI
A4 leitar að fjármálastjóra til að hafa yfirumsjón með fjármálum fyrirtækisins. 
Fjármálastjóri er jafnframt staðgengill forstjóra.

Umsóknarfrestur er til og með 18. 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.

A4 er framsækið fyrirtæki sem leggur 
metnað sinn í að vera í fararbroddi á 
sviði skrifstofu-, skóla-, föndur- og 
hannyrðavara. 
Fyrirtækið er stolt af því að geta boðið 
upp á heimsþekkt vörumerki sem eiga 
það öll sameiginlegt að vera í háum 
gæðaflokki.
A4 leggur áherslu á góða og trausta 
þjónustu við viðskiptavini.
Hjá fyrirtækinu starfa um 100 manns.
www.a4.is.

HELSTU VERKEFNI:

• Dagleg fjármálastjórn fyrirtækisins og verslana
• Áætlanagerð og eftirfylgni
• Umsjón með upplýsingagjöf til stjórnenda
• Ábyrgð á fjárstýringu, greiðsluflæði og innheimtu
• Mánaðaruppgjör og undirbúningur uppgjörs til 

endurskoðenda
• Kostnaðareftirlit sem og virk þátttaka 

í stefnumótun

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR:

• Háskólapróf í viðskiptafræði eða sambærileg menntun, 
framhaldsmenntun er kostur

• Reynsla af fjármálastjórastarfi
• Reynsla/þekking á uppgjörum, kostnaðareftirliti 

og gerð rekstraráætlana
• Faglegur metnaður og hæfni til að miðla upplýsingum
• Góðir skipulags- og leiðtogahæfileikar
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
• Hæfni í samskiptum

S TA R F S S T Ö Ð :
R E Y K J 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 :
2 5 .  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 ?

S É R F R Æ Ð I N G U R  
Á  F J Á R M Á L A S V I Ð

Helstu verkefni eru umsjón með inn- og útflutningi, tollskýrslugerð,  
samskipti við flutningsaðila og e�irlit með vörumó�öku og dreifingu.

Menntun og hæfniskröfur:
• Reynsla af sambærilegum verkefnum
• Góð þekking á alþjóðlegum flutningsskilmálum
• Þekking á tollalögum og almennum flutningsferlum
• Góð tölvukunnátta
• Mjög góð færni íslensku og ensku, bæði í töluðu og rituðu máli

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ingi Erlingsson, deildarstjóri fjárreiðudeildar,  
í netfanginu ingi.erlingsson@isavia.is

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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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.

Hringur er flugumferðarstjóri
í flugstjórnarmiðstöðinni í Reykjavík.
Hann er hluti af góðu ferðalagi.



Næsta haust verða tilbúin til afhendingar 
falleg parhús sem standa starfsmönnum 
fyrirtækisins til boða að leigja á sann-
gjörnu verði.  Í fyrsta áfanga verða húsin 
22 og nokkru seinna er gert ráð fyrir 20 
parhúsum til viðbótar.  

Húsin eru byggð á mjög fallegu svæði í 
suðurhluta Húsavíkurbæjar með einstakt 
útsýni yfir Skjálfandaflóa og Kinnarfjöllin. 

Stutt er yfir á golfvöll Húsavíkur auk þess 
eru skemmtilegar gönguleiðir í  nágrenni 
svæðisins. 

Hægt er að sækja um störfin á www.fastradningar.is og 
einnig er hægt að koma við á skrifstofu 
PCC BakkiSilicon á Húsavík og fylla þar út umsókn. 

Allar nánari upplýsingar gefa Laufey Sigurðar dóttir 
laufey.sigurdardottir@pcc.is sími 855-1051 og Lind 
 Einarsdóttir lind@fastradningar.is sími 552-1606. 

Umsóknarfrestur 
er til 25. júní nk.

Framkvæmdir við kísilver PCC á Bakka við 
Húsavík eru núna langt komnar. Kísilverið 
verður búið bestu og reyndustu tækni sem 
fáanleg er í dag.  

Áætlað er að gangsetning hefjist í desember 
2017.  Hjá PCC BakkiSilicon munu starfa um 
110 manns með ýmiss konar bakgrunn og  
menntun.  

Áhugi og áhersla á heilsu-, öryggis- og um-
hverfismál er mjög mikilvægur þáttur í  
 þessum störfum.

Unnið er eftir jafnréttisáætlun og hvetjum 
við konur jafnt sem karla til að sækja um.

Bókari
Viðkomandi starfsmaður sér um bókun reikn-
inga, afstemmingar og önnur tilfallandi verkefni.  
Hann kemur að uppgjörsmálum og vinnur náið 
með öðrum starfsmönnum fjármáladeildar.  

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Reynsla af bókhaldi 

• Almenn tölvufærni

• Talnagleggni

• Færni í mannlegum samskiptum

• Sjálfstæði í starfi

Innkaupafulltrúi 
Meðal verkefna er að aðstoða við innkaup og 
birgðastýringu.  Einnig samskipti við flutnings-
aðila og innlenda og erlenda birgja ásamt 
vinnslu og eftirfylgni pantana.  

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Reynsla af innkaupum 

• Góð greiningarhæfni 

• Mjög góð tölvu- og bókhaldskunnátta

• Hæfni í mannlegum samskiptum

• Rík þjónustulund ásamt vilja til árangurs 

Birgðastjóri
Birgðastjóri ber ábyrgð á allri vörumóttöku og 
skipulagi á lager.  Hann vinnur náið með öllum 
deildum fyrirtækisins.  

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Reynsla af vörumóttöku og lagerhaldi

• Góð tölvukunnátta nauðsynleg, kunnátta í 
Navision er mikill kostur

• Reynsla af verkstjórn kostur

• Lyftarapróf er skilyrði

• Mjög góð samskiptahæfni og þjónustulund

Aðstoðarmaður á rannsóknarstofu
Starfið felur í sér gæðaeftirlit á framleiðslu-
vörum fyrirtækisins. Viðkomandi starfsmaður 
sér um sýnatökur að hluta og efnagreiningar á 
sýnum. Starfið krefst mikillar nákvæmni og er 
raungreinabakgrunnur mikill kostur. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Raungreinamenntun 

• Reynsla af rannsóknastofustörfum æskileg

• Vandvirkni og nákvæmni í vinnubrögðum

• Mjög góð samskiptahæfni og þjónustulund

• Góð tölvukunnátta

Iðnaðarmenn
Lögð verður áhersla á áreiðanleika miðað 
viðhald (RCM), að nýta ástandsgreiningar og 
fyrirbyggjandi aðferðir til að lágmarka niðri-
tíma á búnaði. Unnið verður eftir viðurkenndum 
aðferðum við skipulagningu á viðhaldinu.  
Fagmennska verður höfð í fyrirrúmi og er þetta
tækifæri til að taka þátt í spennandi upp-
byggingu.  Iðnaðarmenn verða ráðnir til að hefja 
störf frá ágúst 2017.

Vélvirkjar sinna margvíslegu viðhaldi. Unnið er í 
teymum og verkefni hvers og eins eru fjölbreytt. 
Vélvirkjar munu starfa á dagvöktum og sinna 
einnig útkallsvöktum (bakvöktum).

Rafvirkjar sinna margvíslegum störfum í verk-
smiðjunni. Unnið er í teymum og verkefni hvers 
og eins eru fjölbreytt. Rafvirkjar munu starfa 
á dagvöktum og sinna einnig útkallsvöktum 
(bakvöktum).

Framleiðslustarfsmenn 
Framleiðslustörfin eru fjölbreytt og til lengri 
tíma er lögð áhersla á fjölhæfni starfsmanna.  
Áætlanir gera ráð fyrir átta tíma þrískiptum 
vöktum á virkum dögum og tólf tíma vöktum  
um helgar. Hver vakt á frí aðra hverja helgi og 
valda virka daga. Framleiðslustarfsmenn verða 
ráðnir til að hefja störf í október og nóvember 
2017.

Lind Einarsdóttir

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

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

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

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

Nám í áfengis- og
vímuefnaráðgjöf 

Stúdentspróf

Góð færni í mannlegum samskiptum 
og skipulögð vinnubrögð

Hæfniskröfur

Laus er til umsóknar afleysingarstaða sálfræðings við 
Unglingadeild Sjúkrahússins Vogs. Starfshlutfall er 
100% til eins árs. Staðan er laus nú þegar.

Helstu verkefni og ábyrgð
Þátttaka í einstaklingsmiðaðri meðferðarvinnu og 
þjónustu við sjúklinga auk þverfaglegrar samvinnu.

Menntun og hæfniskröfur

Kjör fara eftir kjarasamningi SÁÁ og Sálfræðingafélags 
Íslands. Umsóknum ásamt upplýsingum um menntun og 
starfsferil skal skilað á Sjúkrahúsið Vog, Stórhöfða 45, 
110 Reykjavík eða í tölvupósti á netfangið 
ingunnh@saa.is eigi síðar en 9. júní 2017.

Nánari upplýsingar veitir 
Ingunn Hansdóttir, yfirsálfræðingur SÁÁ 
í síma 530 7600, netfang: ingunnh@saa.is  

Staða sálfræðings
laus til umsóknar

Réttindi til að starfa sem sálfræðingur á Íslandi
Áhugi og reynsla af störfum með unglingum ásamt 
áfengis- og vímuefnamálum æskileg.   
Góð færni í mannlegum samskiptum 
og skipulögð vinnubrögð
Þekking, reynsla og áhugi á einstaklingsmiðaðri 
meðferðarvinnu er æskileg
Þekking og reynsla í hugrænni atferlismeðferð og 
áhugahvetjandi samtalstækni

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

Kennsluráðgjafi - Þjónustumiðstöð Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíða

Velferðarsvið

Velferðarsvið Reykjavíkurborgar auglýsir lausa til umsóknar stöðu kennsluráðgjafa / sérkennsluráðgjafa á 
Þjónustumiðstöð Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíða. 

Langar þig að breyta til og starfa sem kennsluráðgjafi á nýrri þjónustumiðstöð sem er til húsa í miðbæ Reykjavíkur? Á 
þjónustumiðstöð sem er í mótun og því um að ræða einstakt tækifæri til að taka þátt í uppbyggingu á þjónustu í hverfi og 
um leið vinna með fjölbreyttum hópi annarra fagmanna að málefnum skóla, nemenda og fjölskyldna í stærsta skólahverfi 
borgarinnar. 

Tækifærið er núna, því að laus er staða kennsluráðgjafa á Þjónustumiðstöð Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíða.  

Helstu verkefni og ábyrgð 
• Ráðgjöf við grunnskóla um kennsluhætti, þróun og skipulag  
 skólastarfs 
• Ráðgjöf vegna einstakra barna með þroskafrávik og barna   
 sem eru í námslegum og/eða félagslegum vanda 
• Ráðgjöf og aðstoð við gerð starfsáætlana í grunnskólum 
• Umsjón með ýmiskonar samstarfsverkefnum í hverfinu
• Þátttaka og vinna í þverfaglegum teymum innan og utan   
 þjónustumiðstöðvar  
• Samvinna við samstarfsaðila og hagsmunasamtök
 

Hæfniskröfur 
• Kennaramenntun og framhaldsnám sem nýtist í starfi 
• Þekking og reynsla á starfi grunnskóla 
• Lipurð í mannlegum samskiptum 
• Skipulagshæfileikar 
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti 
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum 
• Áhugi á þróun þverfaglegs starfs innan og utan    
 þjónustumiðstöðvarinnar
• PMTO menntun eða reynsla af starfi SMT skóla væri kostur 

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkur og viðkomandi stéttarfélags.
 
Nánari upplýsingar um starfið veitir Arna Björk Birgisdóttir deildarstjóri í síma 411-1600 eða í gegnum netfangið arna.bjork.
birgisdottir@reykjavik.is

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf 

Umsóknarfrestur er til 24. júní nk.

Hafnarfjörður  
Bílstjóri /Lagerstarf

Danco Heildverslun leitar að duglegum og ábyrgðarfullum  
einstaklingum við útkeyrslu og lagerstörf. Ráðning strax.

Hæfniskröfur: 
•	 Reynslu	af	afgreiðslu-	og	lagerstörfum.		
•	 Skipulagshæfni	
•	 Lipurð	í	mannlegum	samskiptum		
•	 Sjálfstæði	og	frumkvæði	í	starfi

Æskilegt	er	að	viðkomandi	sé	eldri	en	22	ára	
og	geti	hafið	störf	sem	fyrst.		

Umsóknir sendist til siggi@danco.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



Kerfisstjóri 

með lögum skal land byggja

starfsumhverfið 
 
Ríkislögreglustjóri er fjölbreyttur 
vinnustaður þar sem leitast er við að 
tryggja öryggi og gott starfsumhverfi. 
Við tölvu- og upplýsingatæknideild rls,  
Skúlagötu 21, starfa í dag 7 starfsmenn. 
Deildin hefur m.a. umsjón með lokuðu  
tölvuneti, þróun sérstakra hugbúnaðar-
lausna, gagnatengingar við samstarfs-
aðila erlendis og aðstoð við notendur.

hæfnis– og menntunarkröfur 

Umsækjandi skal hafa víðtæka  
reynslu og þekkingu á hugbúnaði og 
lausnum frá Microsoft, s.s. MS SQL,  
MS Windows Server og MS Exchange.
Víðtæk reynsla og þekking á netrekstri.
Hæfni í samskiptum og góð kunnátta  
í íslensku og ensku, bæði í töluðu  
og rituðu máli.
Gerð er krafa um að umsækjandi  
hafi kerfisstjóramenntun og/eða  
prófgráður frá Microsoft.

umsóknir 

Frestur er til og með 25. júní 2017.
Umsóknir merktar „Kerfisstjóri“ berist  
til Ríkislögreglustjóra, Skúlagötu 21,  
eða á starf@rls.is. 

Upplýsingar veita Árni E. Albertsson og 
Thelma Cl. Þórðardóttir í síma 444 2500.
Öllum umsóknum verður svarað þegar 
ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

Umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því  
að umsóknarfrestur rennur út, sbr. 2. gr. 
reglna nr. 464/1996, um auglýsingar á 
lausum störfum með síðari breytingum.

 

Ríkislögreglustjóri auglýsir 
100% starf kerfisstjóra  
í upplýsingatæknideild.
 
 
Æskilegt er að viðkomandi geti 
hafið störf sem fyrst. Ráðið er  
í starfið til reynslu til 6 mánaða 
með möguleika á fastráðningu  
að reynslutíma loknum.

helstu viðfangsefni 

Dagleg umsjón með netþjónum  
og uppsetningu útstöðva auk  
þjónustu við notendur. 
Dagleg umsjón með kerfisrekstri 
lögreglunnar. 
Umsjón með símkerfi lögreglu. 
Að fylgjast með nýmælum  
og framförum á sviði tölvu-  
og símamála og kynna þau. 
Ýmis önnur verkefni frá  
stjórnendum embættisins.

nánar um starfið 

Umsókn skal fylgja starfsferilskrá ásamt 
kynningarbréfi og afriti prófskírteina. 

Starfsmaður þarf að standast 
bakgrunnsskoðun sbr. 28. gr. a. 
lögreglulaga nr. 90/1996 og 24. gr. 
varnarmálalaga nr. 34/2008 og 20. gr. 
reglugerðar nr. 959/2012, sbr. einnig  
30. og 31. gr. reglugerðarinnar. 

Laun eru samkvæmt núgildandi 
kjarasamningi fjármálaráðherra og 
viðkomandi stéttarfélags. Í takt við 
jafnréttisáætlun lögreglu eru konur 
sérstaklega hvattar til að sækja um.

•

•

•
•

•

•

•
•

•

Þjónustufulltrúi
Frakt flutningsmiðlun leitar að kraftmiklum og metnaðar-
fullum þjónustufulltrúa í fullt starf. Frakt flutningsmiðlun er 
alhliða flutningsfyrirtæki sem sérhæfir sig í vöruflutningum 
milli landa, ásamt tengdri þjónustu.

Helstu verkefni
•	 Vörustýring	fyrir	viðskiptavini
•	 Innlend	og	erlend	samskipti
•	 Teymisvinna
•	 Önnur	tilfallandi	verkefni

Hæfniskröfur
•	 Reynsla	af	þjónustustörfum	og/eða	 
 flutningastarfsemi æskileg
•	 Góð	enskukunnátta
•	 Sjáfstæð	og	öguð	vinnubrögð
•	 Framúrskarandi	samskiptahæfileikar	og	vilji	til	 
 að starfa í teymi
•	 Góð	tölvukunnátta

Nánari	upplýsingar	veitir	Arnar	Bjarnason	í	netfanginu	
arnar@frakt.is
Umsóknarfrestur er til 19.júní 2017.

Umsóknum skal skilað til Frakt flutningsmiðlunar ehf, 
Sundagörðum	2,	104	Reykjavík	eða	til	arnar@frakt.is.	 
Nánari	upplýsingar	um	fyrirtækið	má	finna	á	frakt.is	

Systurfyrirtækin Skaginn hf., Þorgeir og Ellert hf. á Akranesi og 3X Technology ehf. á Ísafirði 
mynda saman Skaginn 3X. Fyrirtækin framleiða og selja sérsniðnar hátæknilausnir fyrir 
matvælaiðnað á alþjóðamarkaði og er viðskiptavinina að finna víðsvegar um heiminn. 
Tæknistigið er hátt og starfsmenn eru rúmlega 180 talsins í starfsstöðvum sem eru um 14.000 m2 
að stærð. Starfsemin hefur vaxið mjög síðustu misseri en frumkvöðla- og nýsköpunarandinn 
hefur viðhaldist allt frá fyrsta degi. Áhersla er enn sem fyrr lögð á að bjóða gæðavörur og ryðja 
braut nýrrar tækni sem færir viðskiptavinum og umhverfinu verulegan ávinning.
Skaginn 3X hlaut nýlega Útflutningsverðlaun forseta Íslands og Nýsköpunarverðlaun Íslands.

Einnig kemur til greina að ráða verkamenn sem hafa reynslu af fyrrgreindum störfum. 
Í boði er góð vinnuaðstaða, lifandi starfsumhverfi og góður vinnuandi hjá spennandi nýsköpunarfyrirtæki. 
Einungis er um framtíðarstörf að ræða. Gert er ráð fyrir ráðningu sem fyrst.

Upplýsingar um starfsemina má finna á www.skaginn3x.com.

Vegna aukinna umsvifa fyrirtækjanna óskum við eftir að ráða til okkar 
vélvirkja, rafvirkja, stálsmiði og rafsuðumenn. 

Viltu vaxa með okkur?

Nánari upplýsingar gefur Árni Ingólfsson í síma 861-3988 en umsóknir skulu berast á netfangið 
job@skaginn3x.com fyrir 18. júní nk.



Slökkviliðið leitar að deildarstjóra

VILTU TAKA ÞÁTT?

Nánari upplýsingar veitir Jón Viðar Matthíasson slökkviliðsstjóri á skrifstofutíma í síma 528 3000 
eða í netfanginu jvm@shs.is. Umsóknir ásamt ferilskrá berist Ingibjörgu Óðinsdóttur mannauðsstjóra 

í netfangið ingibjorgo@shs.is fyrir 26. júní nk. Öllum umsóknum verður svarað. 

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins – Skógarhlíð 14 – S: 528 3000 – www.shs.is

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins vill ráða 
deildarstjóra til starfa á aðgerðasviði. Á því starfa 
um 140 starfsmenn, stærsti hlutinn á vöktum. 

 Starfssvið og helstu verkefni
•  Þátttaka í daglegum verkefnum aðgerðasviðs.
• Skipulag og eftirfylgni á faglegri 
 starfsemi sviðsins.
•  Starfsmannamál sem upp koma á vöktum.
•  Skipulag símenntunar og þjálfunar.
• Þátttaka í stefnumótun 
 og áætlanagerð sviðsins.
• Samskipti við hagsmunaaðila og 
 aðkoma að þjónustusamningum.
• Ráðgjöf til aðildarsveitarfélaga um 
 bruna- og öryggismál.
• Vinna við almannavarnir og aðgerðastjórn.

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins (SHS) er byggða-
samlag sem sinnir slökkvistarfi, sjúkraflutningum, 
viðbrögðum við mengunaróhöppum, forvörnum, 
almannavörnum og öðrum verkefnum sem stjórn 
SHS ákveður hverju sinni og varða velferð íbúa.

 Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun sem nýtist í starfi.
• Reynsla af rekstri, stjórnun og mannaforráðum 

nauðsynleg.
• Fagleg þekking á viðfangsefnum slökkviliðs.
• Forystu-, skipulags- og samskiptahæfileikar.
• Mjög góð tölvukunnátta og þekking 
 á algengum hugbúnaði.
• Tungumálakunnátta og hæfni til að setja fram 

mál í ræðu og riti.
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð.
• Þekking á starfsemi sveitarfélaga.
• Gott líkamlegt atgervi. 

Starfið heyrir undir varaslökkviliðsstjóra og felur í sér 
mannaforráð. Um fullt starf í dagvinnu er að ræða og 
viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. 

Að rekstri SHS standa sex sveitarfélög; 
Reykjavíkurborg, Kópavogsbær, 
Hafnarfjarðarbær, Garðabær, Mosfells-
bær og Seltjarnar nes. Framkvæmda  stjórar 
sveitarfélaganna skipa stjórn SHS.

Staða sérfræðilæknis á sjúkrahúsinu Vogi er laus til 
umsóknar. Starfið, reynsla og þjálfun, nýtist læknum í 
flestum sérgreinum.Starfshlutfall er 100% en hlutastarf 
kemur til greina. Staðan er laus nú þegar eða eftir 
samkomulagi.

Helstu verkefni og ábyrgð
Þátttaka í daglegri læknisþjónustu með vaktaskyldu á Sjúkra- 
húsinu Vogi og öðrum starfsstöðum SÁÁ. Fjölbreytt og gefandi 
starf við fíknlækningar. Samskipti og þjónusta við sjúklinga, 
kennsla og þverfagleg samvinna á sérhæfðu sjúkrahúsi.

Hæfniskröfur

Kjör fara eftir kjarasamningi fjármálaráðherra og Lækna- 
félags Íslands. Umsóknum skal skilað á Sjúkrahúsið Vog, 
Stórhöfða 45, 110 Reykjavík eða í tölvupósti á saa@saa.is

Nánari upplýsingar veitir 
Valgerður Rúnarsdóttir, forstjóri 
s. 824 7602, netfang: valgerdurr@saa.is

Staða sérfræðilæknis
laus til umsóknar

Fullgild sérfræðiréttindi

Góð færni í mannlegum samskiptum 
og skipulögð vinnubrögð 

Slökkviliðið leitar að deildarstjóra

VILTU TAKA ÞÁTT?

Nánari upplýsingar veitir Jón Viðar Matthíasson slökkviliðsstjóri á skrifstofutíma í síma 528 3000 
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Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins vill ráða 
deildarstjóra til starfa á aðgerðasviði. Á því starfa 
um 140 starfsmenn, stærsti hlutinn á vöktum. 

 Starfssvið og helstu verkefni
•  Þátttaka í daglegum verkefnum aðgerðasviðs.
• Skipulag og eftirfylgni á faglegri 
 starfsemi sviðsins.
•  Starfsmannamál sem upp koma á vöktum.
•  Skipulag símenntunar og þjálfunar.
• Þátttaka í stefnumótun 
 og áætlanagerð sviðsins.
• Samskipti við hagsmunaaðila og 
 aðkoma að þjónustusamningum.
• Ráðgjöf til aðildarsveitarfélaga um 
 bruna- og öryggismál.
• Vinna við almannavarnir og aðgerðastjórn.

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins (SHS) er byggða-
samlag sem sinnir slökkvistarfi, sjúkraflutningum, 
viðbrögðum við mengunaróhöppum, forvörnum, 
almannavörnum og öðrum verkefnum sem stjórn 
SHS ákveður hverju sinni og varða velferð íbúa.

 Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun sem nýtist í starfi.
• Reynsla af rekstri, stjórnun og mannaforráðum 

nauðsynleg.
• Fagleg þekking á viðfangsefnum slökkviliðs.
• Forystu-, skipulags- og samskiptahæfileikar.
• Mjög góð tölvukunnátta og þekking 
 á algengum hugbúnaði.
• Tungumálakunnátta og hæfni til að setja fram 

mál í ræðu og riti.
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð.
• Þekking á starfsemi sveitarfélaga.
• Gott líkamlegt atgervi. 

Starfið heyrir undir varaslökkviliðsstjóra og felur í sér 
mannaforráð. Um fullt starf í dagvinnu er að ræða og 
viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. 

Að rekstri SHS standa sex sveitarfélög; 
Reykjavíkurborg, Kópavogsbær, 
Hafnarfjarðarbær, Garðabær, Mosfells-
bær og Seltjarnar nes. Framkvæmdastjórar 
sveitarfélaganna skipa stjórn SHS.

Vopnafjarðarskóli auglýsir 

Vopnafjarðarskóli auglýsir eftir kennara fyrir yngsta  
stig og íþróttakennara. Skólinn er heilsueflandi grunn- 
skóli og er með fleiri íþróttatíma en venjulegt er.  
Við skólann er ágætt íþróttahús með heilsurækt. 
Möguleikar eru á íþróttaþjálfun samhliða íþrótta- 
kennslunni.

Upplýsingar hjá skólastjóra í síma 8614256,  
adalbjorn@vopnaskoli.is og aðstoðarskólastjóri   
í síma 8489768, sirra@vopnaskoli.is

bmvalla.is

Umsækjendur sendi umsókn ásamt ferilskrá á 
netfangið asbjorn@bmvalla.is.

Umsóknarfrestur er til 15. júní.

• Skemmtilegt og kre�andi sölustarf í fallegu umhverfi.

• Helstu verkefni: Sala á hellum og garðeiningum, 
tilboðsgerð og ráðgjöf til viðskiptavina.

• Viðkomandi þarf að hafa þjónustulund og áhuga 
á sölumennsku.

Sölumaður í söludeild 
við Breiðhöfða
SUMARSTARF

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi

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



FJARÐABYGGÐ 
fjardabyggd.is

Fjármálasvið 
Fjarðabyggðar 
auglýsir eftir 
starfsmönnum
 
Helstu verkefni:
· Vinna við �árhagsbókhald Fjarðabyggðar, bókanir, 
  skráningar, afstemmingar og uppgjör
· Reikningagerð, skráningar og upplýsingagjöf fyrir 
  veitufyrirtæki Fjarðabyggðar
· Kostnaðareftirlit og greiningarvinna á rekstri 
  stofnana  og fyrirtækja Fjarðabyggðar
 
Helstu menntunar- og hæfniskröfur:   
· Stúdentspróf eða sambærilegt próf og/eða mikil 
  starfsreynsla nauðsynleg
· Viðskiptamenntun á háskólastigi mikill kostur
· Þekking og reynsla af Excel og bókhaldskerfum
 
Nánari upplýsingar má �nna á vef Fjarðabyggðar 
www.�ardabyggd.is 
undir Laus störf

F

Mj



Helstu verkefni og ábyrgð
• Ber ábyrgð á að móta sýn og markmið hjúkrunar
• Fagleg forysta um hjúkrun og starfsþróun hjúkrunarfræðinga,   
 ljósmæðra og sjúkraliða
• Yfirsýn og mótun skipulags fyrir heilsugæslu-, sjúkrahús- og   
 hjúkrunarþjónustu á öllum starfstöðvum
• Ber einnig að efla faglega þróun allra annarra  
 heilbrigðisstétta í samvinnu við aðra framkvæmdastjóra
• Samhæfing á sviði heilsueflingar, forvarna  
 og hjúkrunarþjónustu.
• Stefnumótun, markmiðasetning og árangursmælingar
• Uppbygging og samnýting mannauðs og liðsheildar ásamt   
 ábyrgð á starfsmannamálum
• Ábyrgð á áætlanagerð og rekstri.
• Efling á kennslu, endurmenntun og uppbygging sérhæfingar  
 í hjúkrun
• Innleiðing nýjunga
• Framkvæmdastjóri hjúkrunar heyrir beint undir forstjóra og á   
 sæti í framkvæmdastjórn

Menntunar og hæfniskröfur
• Íslenskt hjúkrunarleyfi
• Viðbótar- eða framhaldsmenntun sem nýtist í starfi er æskileg
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi 
• Brennandi áhugi á þróun þjónustunnar
• Leiðtogahæfni og geta til að hvetja aðra til árangurs
• Farsæl stjórnunar- og rekstrarreynsla
• Hæfni í mannlegum samskiptum og miðlun upplýsinga í ræðu   
 og riti 
• Frumkvæði, áreiðanleiki, drifkraftur, þrautseigja og  
 árangursmiðað viðhorf.
• Reynsla af umbótaverkefnum, teymisvinnu og 
 breytingastjórnun í heilbrigðisþjónustu er æskileg

Heilbrigðisstofnun Suðurnesja

Framkvæmdastjóri hjúkrunar

Staða framkvæmdastjóra hjúkrunar 
við Heilbrigðisstofnun Suðurnesja 

(HSS) er laust til umsóknar. Starfshlut-
fall er 100%. Staðan veitist frá 1. júlí 

2017, eða eftir samkomulagi.

Á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja eru þrjú svið; heilsugæslusvið, sjúkrasvið og hjúkrunarsvið. Starfsstöðvar eru í þremur sveitar-
félögum; Grindavík, Reykjanesbæ og Vogum. Íbúafjöldi upptökusvæðisins, sem er Reykjanesið, er um 24.000 íbúar. Velta HSS er um 
3 milljarðar og starfsmenn tæplega 300 í tæplega 200 stöðugildum.
Samstarf er við háskóla og framhaldsskóla um menntun nema í heilbrigðisgreinum og vísindarannsóknum.

Frekari upplýsingar um starfið
Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags.  
Umsóknum skal skilað rafrænt á umsóknareyðublaði sem fæst á: www.hss.is undir „Laus störf“. 
Umsóknum skulu fylgja ítarlegar og staðfestar upplýsingar um nám, fyrri störf og reynslu af stjórnun og rekstri.
Stöðunefnd framkvæmdastjóra hjúkrunar, skv. 36. gr. laga um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007, metur hæfni umsækjenda.

Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist ákvörðun um ráðningu á innsendum gögnum, umsögn stöðunefndar, viðtölum  
og umsögnum.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Við ráðningar í störf er tekið mið af jafnréttisstefnu 
HSS. Umsóknarfrestur er til og með 12. júní 2017.

Nánari upplýsingar. Allar nánari upplýsingar um starfið veitir Halldór Jónsson, forstjóri, netfang: halldor@hss.is  eða í síma 422 0500.

Heilbrigðisstofnun Suðurnesja er reyklaus vinnustaður. Gildi HSS: Umhyggja – Fagmennska – Virðing

RAFVIRKJAR ÓSKAST
Rýmd ehf óskar eftir að ráða hressa og duglega 
rafvirkja til starfa. Nemar koma einnig til greina.
Spennandi og krefjandi verkefni framundan.

Starfið býður upp á fjölbreytt starfsumhverfi í 
samvinnu við góðan hóp starfsmanna. 
Viðkomandi verða að geta hafið störf fljótlega.
 
Fyrirspurnir sendist á netfangið sissi@rymd.is
eða hafa sambandi við Sigstein í síma 767 0901

Rýmd ehf óskar eftir  
að ráða sveina til starfa. 

Spennandi og krefjandi verkefni framundan.

Starfið býður upp á fjölbreytt starfsumhverfi í 
samvinnu við góðan hóp starfsmanna. 
Viðkomandi verður að geta hafið störf fljótlega. 

Fyrirspurnir sendist á netfangið sissi@rymd.is
eða hafa samband við Sigstein í síma 767 0901

Norðlingaskóli auglýsir eftir umsjónar- 
kennurum á yngsta stigi og miðstigi og  

eftir sérkennara á miðstigi. 

Í skólanum er einstaklega góður starfsandi og þar starfar 
metnaðarfullur hópur kennara. Við skólann er lögð áhersla 
á teymisvinnu starfsfólks, einstaklingsmiðað nám, sam-
kennslu árganga,  nýtingu umhverfisins í kennslu og mikið 
samstarf við heimilin sem standa að skólanum. 

Umsóknarfrestur er til 15. júní og starfið er laust frá  
1. ágúst.
Upplýsingar um starfið eru á ráðningarvef Reykjavíkurbor-
gar, www.reykjavik.is/storf og skal umsóknum skilað þar. 

Allar helstu upplýsingar um Norðlingaskóla er að finna á 
heimsíðu skólans, www.nordlingaskoli.is.

Nánari upplýsingar veitir Aðalbjörg Ingadóttir,  
skólastjóri Norðlingaskóla í síma 6648446 og í  
tölvupósti adalbjorg.ingadottir@rvkskolar.is

Viltu kenna í kraftmiklu og  
metnaðarfullu starfsumhverfi?

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

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

Tískan var að opna glæsilega kven-
mannsverslun að Skipholti 21 og við 
erum að leita að hressum samstarfs-
vinkonum sem njóta þess að gleðja 
aðra. Hafir þú áhuga á fatnaði og fólki, 
þá viljum við heyra í þér.

Sendu okkur póst með ferilskrá og 
mynd á umsoknir@tiskan.is

GETUR VERIÐ AÐ VIÐ 
SÉUM AÐ LEITA AÐ ÞÉR?

HRAFNISTA  KÓPAVOGI 

Getum bætt við hjúkrunarfræðingum 
í okkar frábæra starfsmannahóp á 

Hrafnistu í haust
Starfshlutfall er samkomulag. Þekking, reynsla, 
frumkvæði og ánægja starfsmanna 
Hrafnistuheimilanna tryggir gæði þeirrar þjónustu 
sem veitt er.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Íslenskt hjúkrunarleyfi
• Nemar skila  inn námsframvindu
• Frumkvæði og metnaður í starfi
• Sveigjanleiki og sjálfstæð vinnubrögð
• Góðir samskiptahæfileikar og jákvætt viðmót

HRAFNISTA REYKJAVÍK, HAFNARFIRÐI, KÓPAVOGI, GARÐABÆ    

Nánari upplýsingar má nálgast á heimasíðu Fast ráðninga, www.fastradningar.is. Eingöngu er 
hægt að sækja um störfin rafrænt með því að fylla út umsóknarform á heimasíðu Fast ráðninga.
Sigrún Stefánsdóttir veitir frekari upplýsingar fyrir Hrafnistu í Reykjavík í síma 664-9400.
Árdís Hulda Eiríksdóttir fyrir Hrafnistu í Hafnarfirði í síma 693-9502.
Hrönn Ljótsdóttir fyrir Hrafnistu í Garðabæ í síma 664-9550.
Rebekka Örvar fyrir Hrafnistu Kópavogi í síma 664-9552 eða rebekka.orvar@hrafnista.is 

 

Reykjavík    Hafnar�örður 
Kópavogur    Reykjanesbær    Garðabær

HRAFNISTA
I 

I I



SNYRTIFRÆÐINGUR
& NUDDARAR

Vegna mikilla anna leitar Blue Lagoon spa að 
metnaðarfullum snyrtifræðingi og reyndum 

faglærðum nuddara til starfa. 
Áhugasamir sendi umsókn ásamt ferilskrá, mynd og meðmælendum 

til: thorny@bluelagoonspa.is fyrir 20.júní.

Löggiltur rafvirkjameistari  er að leita að 
vinnu eða verkefnum

Td. sem undirverktaki, rafvirkjameistari fyrir byggingarverk-
taka/fyrirtæki,  verkstjórn, verkefnastjórn eða önnur störf.  
Áratuga farsæl reynsla sem rafverktaki og atvinnurekandi. 

straumur@gmail.com S:763 9757
Staða leikskólastjóra við leikskólann Borg

Skóla- og frístundasvið

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir stöðu leikskólastjóra í Borg.
Borg er sex deilda leikskóli sem rekinn er á tveimur starfsstöðum, við Maríubakka og Fálkabakka í Breiðholti.  Leiðarljós í 
starfi leikskólans eru jákvæð samskipti og gleði. Unnið er eftir hugmyndafræði PBS  um stuðning við jákvæða hegðun. Borg er 
Grænfánaskóli og áhersla er lögð á umhverfismennt, heilbrigði og hollt mataræði. Leikskólinn fékk hvatningarverðlaun skóla- og 
frístundaráðs 2016 fyrir verkefnið Sumarskóli elstu barna í Bakkahverfi ásamt Bakkaborg og Breiðholtsskóla og er þátttakandi í 
verkefninu Læsi allra mál, sem er samstarfsverkefni leik- og grunnskóla í Breiðholti. 
Leitað er að einstaklingi sem býr yfir leiðtoga hæfileikum og er tilbúinn til að byggja upp öflugt og metnaðarfullt leikskólastarf í 
Borg.

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

Meginhlutverk leikskólastjóra er að:
• Vera faglegur leiðtogi leikskólans og móta framtíðarstefnu 

hans innan ramma laga, reglugerða, aðalnámskrár og stefnu 
Reykjavíkurborgar.

• Hafa yfirumsjón með daglegu starfi í leikskólanum.
• Skipuleggja foreldrasamstarf í samvinnu við foreldra og 

starfsmenn.
• Hvetja til þróunar og nýbreytni í leikskólastarfi.
• Stýra rekstri leikskólans á grundvelli fjárhagsáætlunar.
• Bera ábyrgð á starfsmannamálum, svo sem ráðningum, 

vinnutilhögun og starfsþróun.
• Skipuleggja tengsl skólans við ýmsa samstarfsaðila.

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Leikskólakennaramenntun og leyfisbréf leikskólakennara.
• Viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslureynsla á leikskóla- 

stigi.
• Reynsla af stjórnun æskileg. 
• Stjórnunarhæfileikar og vilji til að leita nýrra leiða.
• Þekking á rekstri, áætlanagerð og fjármálastjórnun.
• Lipurð og hæfni í samskiptum.
• Sjálfstæði og frumkvæði.

Umsókn fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf, leyfisbréf til að nota starfsheitið leikskólakennari og greinargerð um framtíðarsýn 
umsækjanda á starf í leikskólanum.

Ráðið verður í stöðuna frá 1. september 2017. Umsóknarfrestur er til og með 26. júní 2017.  

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands vegna Félags stjórnenda 
leikskóla. Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf

Nánari upplýsingar veitir Ingibjörg  M. Gunnlaugsdóttir, skrifstofustjóri fagskrifstofu leikskólamála,  sími 411 1111. 
Netfang: ingibjorg.m.gunnlaugsdottir@reykjavik.is 

H
V

ÍT
A

 H
Ú

S
IÐ

 /
 S

ÍA
 –

 1
7–

17
20

Verkefnastjóri
í f járöflun
Við óskum e�ir öflugri, drífandi manneskju 
með hjartað á ré�um stað til að vinna með 
okkur að �áröflun og gagnagreiningu á 
samskiptasviði Rauða krossins á Íslandi. 
Markaðsmál og kynning á verkefnum koma 
einnig við sögu.

Ert þú þessi drífandi og hugmyndaríki 
einstaklingur sem sérð tækifæri í hverju 
horni?

Helstu verkþæ�ir
• �áraflanir
• greiningar á gögnum
• markaðs- og kynningarmál

Hæfniskröfur
• háskólamenntun sem nýtist í starfi
• góð samskiptahæfni, frumkvæði og 

sveigjanleiki er skilyrði
• þekking á �áröflunum
• þekking á gagnagreiningu
• þekking á markaðs- og kynningarmálum
• go� vald á íslenskri og enskri tungu
• góð tölvufærni

Umsókn ásamt ferilskrá skal senda á 
hildurbjork@redcross.is fyrir 30. júní.
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Vinnumálastofnun

Ráðgjafi á 
Norðurlandi - eystra 

Helstu verkefni:

•	Almenn ráðgjöf og vinnumiðlun.

•	Ráðgjöf við náms- og starfsval.

•	Skráningar og upplýsingamiðlun.

•	Kynningar, starfsleitarfundir og námskeið.

•	Koma á og viðhalda tengslum við fyrirtæki.

•	  Koma á og viðhalda tengslum við ólíka samstarfs-  
og hagsmunaaðila.

Menntunar- og hæfnikröfur:

•	  Háskólapróf sem nýtist í starfi s.s. á sviði  
náms- og starfsráðgjafar, félagsráðgjafar,  
eða önnur menntun á félagssviði.

•	  Reynsla af ráðgjöf og vinnumiðlun.

•	  Samskipta- og skipulagshæfni.

•	  Þekking af atvinnulífi svæðisins er æskileg.

Vinnumálastofnun óskar eftir að ráða ráðgjafa á þjónustuskrifstofuna á Akureyri. Ráðgjafi þjónustar 
atvinnuleitendur og atvinnurekendur með það að markmiði að vinna gegn atvinnuleysi. Í starfi sínu 
þarf ráðgjafi að geta beitt fjölbreyttum aðferðum og myndað tengsl við ólíka aðila til að vinna að 
hagsmunum atvinnuleitenda og atvinnulífs.

Leitað er eftir einstaklingi sem á auðvellt með að tileinka sér gildi Vinnumálastofnunnar: 
Fyrirmyndarþjónusta; Virðing; Áreiðanleiki. Einnig þarf viðkomandi starfsmaður að vera tilbúinn  
að takast á við krefjandi verkefni og búa yfir ríkri samskipta- og skipulagshæfni. 

Vinnumálastofnun  Kringlunni 1, 103 Reykjavík  Sími 515 480 www.vmst.is

Fyrirmyndarþjónusta Virðing Áreiðanleiki

Umsóknarfrestur er til og með 26. júní 2017. 
Sækja skal um starfið á Starfatorgi: www.starfatorg.is. 
Starfið er með númerið 201706/1033.
 
Laun eru samkvæmt stofnanasamningi 
Vinnumálastofnunar og viðkomandi stéttarfélags.

Nánari upplýsingar veita: Soffía Gísladóttir, 
forstöðumaður Vinnumálastofnunar á Norðurlandi 
- eystra og Vilmar Pétursson mannauðsstjóri í síma 
515 4800 eða með fyrirspurn á netföngin  
soffía.gisladottir@vmst.is og  
vilmar.petursson@vmst.is 
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Helstu verkefni og ábyrgð
 	 Annast	skipulag,	verkstjórn	og	samhæfingu	innan	
  fagsviðs ásamt svæðisstjóra, í samræmi við  
  stefnu og markmið Heilsugæslu  
  höfuðborgarsvæðisins
  Er svæðisstjóra innan handar við daglegan 
  rekstur stöðvar og er staðgengill hans
 	 Er	faglegur	yfirmaður	á	sínu	sviði	
 	 Sinnir	klínísku	starfi
  Innleiðir nýjungar og vinnur að breytingum á 
  starfsemi til hagsbóta fyrir skjólstæðinga stöðvar
  Tekur þátt í gerð, innleiðingu og notkun  
  klínískra leiðbeininga
  Stuðlar að góðri vinnustaðamenningu
 	 Tekur	þátt	í	vísinda-,	þróunar-	og	gæðastarfi 
  Skipuleggur kennslu fyrir heilbrigðisstéttir í 
  samráði við fagstjóra lækninga, kennslustjóra og  
  lærimeistara

Hæfnikröfur
 	 Íslenskt	hjúkrunarleyfi	er	skilyrði	
  Framhaldsmenntun í hjúkrun æskileg
  Reynsla af og áhugi á teymisvinnu
 	 Reynsla	af	starfi	í	heilsugæslu	er	kostur
  Nám og reynsla á sviði stjórnunar æskileg
  Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
  Leiðtogahæfni og metnaður til að ná árangri  
	 	 í	starfi
  Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt

Nánari upplýsingar
  Ásmundur Jónasson, s. 520-1800,  
  asmundur.jonasson@heilsugaeslan.is 
  Þórunn Ólafsdóttir, s. 585-1300,  
  thorunn.olafsdottir@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.

Fagstjóri hjúkrunar Heilsugæslunni Garðabæ
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins auglýsir laust til umsóknar starf fagstjóra hjúkrunar við Heilsugæsluna 
Garðabæ. Fagstjóri hjúkrunar ber ábyrgð á skipulagningu hjúkrunarþjónustu í samráði við svæðisstjóra. 
Mikil	áhersla	er	lögð	á	samvinnu	milli	fagstétta	innan	stöðvanna	og	að	þjónustuþarfir	skjólstæðinga	
séu	ávallt	í	fyrirrúmi.	Um	er	að	ræða	krefjandi	starf	sem	reynir	á	frumkvæði,	skipulagshæfileika	og	
samskiptahæfni.	Ráðið	verður	í	starfið	til	4	ára	frá	og	með	1.	ágúst	nk.	eða	eftir	nánara	samkomulagi.	
Starfshlutfall er 100%.

Umsóknarfrestur er til og með 26. júní 2017.

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga. 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).

SNYRTIFRÆÐINGUR
& NUDDARAR

Vegna mikilla anna leitar Blue Lagoon spa að 
metnaðarfullum snyrtifræðingi og reyndum 

faglærðum nuddara til starfa. 
Áhugasamir sendi umsókn ásamt ferilskrá, mynd og meðmælendum 

til: thorny@bluelagoonspa.is fyrir 20.júní.

Stjórnandi við  
Öldrunarheimili Akureyrar 

Viltu taka þátt í spennandi þróun-og nýsköpun samhliða 
uppbyggingu EDEN heimilis? 
Staða forstöðumanns við Aspar- og Beykihlíð á Öldrunar-
heimilum Akureyrar (ÖA) er laus til umsóknar. Um fullt starf 
er að ræða og æskilegt að viðkomandi geti hafið störf frá 1. 
september n.k. eða sem fyrst.

Á Öldrunarheimilum Akureyrar fer fram fjölbreytt og áhugaverð 
starfsemi sem stöðugt er í þróun. Heimilin hafa alþjóðlega 
viðurkenningu sem EDEN heimili og starfa á grunni EDEN 
hugmyndafræðinnar sem leggur áherslu á sjálfræði, heimilis-
brag og aukin lífsgæði íbúa. Unnið er að innleiðingu þjónandi 
leiðsagnar.
Öldrunarheimili Akureyrar reka fimm sjálfstæð heimili, tímabundna 
dvöl auk dagþjálfunar. Heildarfjöldi stöðugilda er um 220.

Helstu verkefni:
•	 Forstöðumaður	stjórnar	og	ber	ábyrgð	á	hjúkrun	og	umönnun		
 30 íbúa, daglegum rekstri, áætlanagerð og starfsmannahaldi  
 auk þess sem hann sér um þróun og uppbyggingu heimilanna.

Menntunar- og hæfniskröfur: 
•	 Háskólapróf	í	hjúkrunarfræði,	íslenskt	starfsleyfi	og	 
 löggilding frá Landlæknisembættinu.
•	Æskilegt	er	að	viðkomandi	hafi	lokið	framhaldsnámi	í	 
 stjórnun, öldrunarfræðum eða öðru sambærilegu námi.
•	 Þekking	og	reynsla	á	EDEN	hugmyndafræðinni	er	kostur	en		
 vilji til að starfa eftir henni er skilyrði.
•	 Þekking	á	hugmyndum	og	aðferðum	þjónandi	leiðsagnar	er		
 kostur. 
•	 Reynsla	af	stjórnun	er	skilyrði.
•	 Hæfni	til	stjórnunar,	nýsköpunar	og	innleiðslu	nýrra	 
 hugmynda og vinnubragða. 
•	 Þekking	og	reynsla	af	teymisvinnu	er	kostur.	
•	 Reynsla	og	áhugi	á	öldrunarþjónustu	ásamt	metnaðarfullri		
 framtíðarsýn á áherslur í mótun öldrunarþjónustu. 
•	 Hæfni	í	sjálfstæðum	vinnubrögðum,	frumkvæði	og	 
 lausnarmiðun og lipurð í mannlegum samskiptum. 
•	 Góð	færni	í	að	nota	tölvur	og	viðeigandi	hugbúnað.
•	 Gott	vald	á	íslensku	máli	og	a.m.k.	einu	erlendu	tungumáli.	
•	 Gerð	er	krafa	um	vammleysi,	s.s.	að	vera	með	gott	orðspor		
 og að framkoma og athafnir á vinnustað og utan hans  
 samrýmist starfinu.

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu 
Akureyrarbæjar, www.akureyri.is þar sem sótt er um rafrænt.
Umsóknarfrestur er til og með 25. júní 2017

Verkstæðisformaður

Verkstæðisformaður   
Umhverfismiðstöðvar Akureyrar

Umhverfismiðstöð Akureyrar óskar eftir að ráða drífandi einstakling 
í fjölbreytt starf verkstæðisformanns á vélaverkstæði Umhverfis-
miðstöðvarinnar. Umhverfismiðstöð sér um rekstur strætisvagna, 
ferlibíla og gatna- og garðyrkjumál. Verkstæðið er til húsa við 
Rangárvelli og þar eru almennar viðgerðir á bifreiðum, vélum og 
tækjum ásamt fjölda annarra verkefna. 
 
Helstu verkefni eru:
•	 Verkstjórn	á	verkstæði.	
•	 Viðhald	á	bifreiðum,	vélum	og	tækjum	sem	eru	í	eigu		 	
 Umhverfimiðstöðvar.
•	 Viðhald	malbikunarstöðvar.
•	 Ábyrgð	á	innkaupum	og	rekstri	verkstæðisins.
•	 Tilfallandi	verkefni	fyrir	Umhverfismiðstöð.

Menntunar- og hæfniskröfur: 
•	 Meistararéttindi	í	bifvélavirkjun,	vélsmíði	eða	 
 vélvirkjun.
•	 Meirapróf	og	rúturéttindi.
•	 Vinnuvélaréttindi	er	kostur.
•	 Æskileg	er	sérþekking	á	loft-,	vökva-	og	stýrikerfum,		 	
	 sjálfskiptingum	og	rafmagni.
•	 Góð	þjónustulund	og	hæfni	í	mannlegum	samskiptum.
•	 Sjálfstæði	vinnubrögðum	og	frumkvæði	í	starfi.
•	 Gerð	er	krafa	um	vammleysi,	s.s.	að	vera	með	gott		 	
	 orðspor	og	að	framkoma	og	athafnir	á	vinnustað	og		 	
	 utan	hans	samrýmist	starfinu.

Nánari	upplýsingar	um	starfið	er	að	finna	á	heimasíðu	Akureyrar- 
bæjar, www.akureyri.is þar sem sótt er um rafrænt.

Umsóknarfrestur er til og með 14. júní 2017

Helstu verkefni og ábyrgð
 	 Annast	skipulag,	verkstjórn	og	samhæfingu	innan	
  fagsviðs ásamt svæðisstjóra, í samræmi við  
  stefnu og markmið Heilsugæslu  
  höfuðborgarsvæðisins
  Er svæðisstjóra innan handar við daglegan 
  rekstur stöðvar og er staðgengill hans
 	 Er	faglegur	yfirmaður	á	sínu	sviði	
 	 Sinnir	klínísku	starfi
  Innleiðir nýjungar og vinnur að breytingum á 
  starfsemi til hagsbóta fyrir skjólstæðinga stöðvar
  Tekur þátt í gerð, innleiðingu og notkun  
  klínískra leiðbeininga
  Stuðlar að góðri vinnustaðamenningu
 	 Tekur	þátt	í	vísinda-,	þróunar-	og	gæðastarfi 
  Skipuleggur kennslu fyrir heilbrigðisstéttir í 
  samráði við fagstjóra lækninga, kennslustjóra og  
  lærimeistara

Hæfnikröfur
 	 Íslenskt	hjúkrunarleyfi	er	skilyrði	
  Framhaldsmenntun í hjúkrun æskileg
  Reynsla af og áhugi á teymisvinnu
 	 Reynsla	af	starfi	í	heilsugæslu	er	kostur
  Nám og reynsla á sviði stjórnunar æskileg
  Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
  Leiðtogahæfni og metnaður til að ná árangri  
	 	 í	starfi
  Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt

Nánari upplýsingar
  Ásmundur Jónasson, s. 520-1800,  
  asmundur.jonasson@heilsugaeslan.is 
  Þórunn Ólafsdóttir, s. 585-1300,  
  thorunn.olafsdottir@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.

Fagstjóri hjúkrunar Heilsugæslunni Garðabæ
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins auglýsir laust til umsóknar starf fagstjóra hjúkrunar við Heilsugæsluna 
Garðabæ. Fagstjóri hjúkrunar ber ábyrgð á skipulagningu hjúkrunarþjónustu í samráði við svæðisstjóra. 
Mikil	áhersla	er	lögð	á	samvinnu	milli	fagstétta	innan	stöðvanna	og	að	þjónustuþarfir	skjólstæðinga	
séu	ávallt	í	fyrirrúmi.	Um	er	að	ræða	krefjandi	starf	sem	reynir	á	frumkvæði,	skipulagshæfileika	og	
samskiptahæfni.	Ráðið	verður	í	starfið	til	4	ára	frá	og	með	1.	ágúst	nk.	eða	eftir	nánara	samkomulagi.	
Starfshlutfall er 100%.

Umsóknarfrestur er til og með 26. júní 2017.

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga. 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).

Húsvörður
Húsfélagið að Löngulínu 2 í Garðabæ vill ráða húsvörð í 

hlutastarf (30-35%) auk nokkurra aukaverka eftir samkomulagi. 
Vinnutími miðast við 3 daga í viku, 4 tíma í senn. 

Í húsinu eru 48 íbúðir í þremur stigagöngum ásamt bílgeymslu. 
Verkefni húsvarðar eru meðal annars: almenn þrif á sameign 

ásamt umsjón með sorpgeymslu, umhirða um lóð, bílastæði og 
bílageymslu auk minniháttar viðhalds og endurbóta.

Leitað er að snyrtilegum, laghentum og útsjónarsömum eins-
taklingi með frumkvæði til úrbóta sem hefur 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 18. júní 2017.



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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef
Sviðsstjóri framkv.- og tæknisviðs Háskóli Íslands Reykjavík 201706/1028
Sviðsstjóri upplýsingatæknisviðs Háskóli Íslands Reykjavík 201706/1027
Matráður, afleysing Fjármálaeftirlitið Reykjavík 201706/1026
Fagstjóri hjúkrunar Heilsugæslan Garðabæ Garðabær 201706/1025
Móttökuritari Heilsugæslan Mosfellsumdæmi Mosfellsbær 201706/1024
Ræstingar Mennaskólinn í Reykjavík Reykjavík 201706/1023
Aðstoðarfólk í aðhlynningu Heilbrigðisstofnun Austurlands Seyðisfjörður 201706/1022
Sjúkraliðar Heilbrigðisstofnun Austurlands Seyðisfjörður 201706/1021
Eftirlitsmaður Samgöngustofa Reykjavík 201706/1020
Deildarstjóri Samgöngustofa Reykjavík 201706/1019
Framkvæmdastjóri  Samgöngustofa Reykjavík 201706/1018
Sérfr., meðferðar- og fóstursvið Barnaverndarstofa Reykjavík 201706/1017
Sjúkraflutningamaður Heilbrigðisstofnun Norðurlands Blönduós 201706/1016
Hjúkrunarfr., starfsþróunarár Landspítali Reykjavík 201706/1015
Hjúkrunardeildarstjóri Landspítali, göngudeild BUGL Reykjavík 201706/1014
Hjúkrunardeildarstjóri Landspítali, legudeild BUGL Reykjavík 201706/1013
Yfirlæknir, kvenlækningar Landspítali, kvenna- og barnasvið Reykjavík 201706/1012
Sjúkraliði Landspítali, öldrunarlækningadeild Reykjavík 201706/1011
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, öldrunarlækningadeild Reykjavík 201706/1010
Heilbrigðisritari/skrifstofumaður Landspítali, Landakot Reykjavík 201706/1009
Sjúkraliði á skurðlækningadeild Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201706/1008
Svæfingahjúkrunarfræðingar Landspítali, svæfingadeild Reykjavík 201706/1007
Sérfræðilæknir í fæðingarteymi Landspítali, kvenna- og barnasvið Reykjavík 201706/1006
Ræstingar Sýslumaðurinn á Vesturlandi Stykkishólmur 201706/1005
Móttökuritari Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201706/1004
Framhaldsskólakennari, íþróttir Fjölbrautaskóli Vesturlands Akranes 201706/1003
Starfsmaður í þvottahús Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201706/1002
Framhaldsskólakennarar Borgarholtsskóli Reykjavík 201706/1001

SAMBAND ÍSLENSKRA SVEITARFÉLAGA

Starf félagsþjónustufulltrúa hjá 
Sambandi íslenskra sveitarfélaga
Samband íslenskra sveitarfélaga auglýsir stöðu sérfræðings 
í málefnum félagsþjónustu sveitarfélaga á lögfræði- og 
velferðarsviði til eins árs vegna námsleyfis núverandi 
félagsþjónustufulltrúa. Félagsþjónustufulltrúi starfar ásamt 
öðrum sérfræðingum sviðsins að margþættum og síbreytileg-
um verkefnum, sem tengjast félagsþjónustu sveitarfélaga og 
öðrum velferðarmálum sem varða starfsemi sveitarfélaga.

Leitað er að hæfum einstaklingi, karli eða konu, sem hefur til 
að bera frumkvæði, sjálfstæði, hæfni í mannlegum samskipt um, 
nákvæmni í vinnubrögðum og forystu- og skipulags hæfileika. 
Gert er ráð fyrir því að viðkomandi geti hafið störf um miðjan 
ágúst. 

Gerð er krafa um félagsráðgjafamenntun (MA í félagsráðgjöf) 
eða sambærilega menntun, ásamt góðri reynslu af störfum í 
félagsþjónustu sveitarfélaga og/eða opinberri stjórnsýslu sem 
nýtist í starfi. Þekking og áhugi á málefnum sveitarfélaga er 
mikilvægur kostur.  Gott vald á íslensku máli í ræðu og riti og 
hæfni í framsetningu upplýsinga er skilyrði. Góð kunnátta í 
ensku og a.m.k. einu Norðurlandamáli er æskileg, sem og góð 
tölvuþekking, bæði til öflunar og úrvinnslu upplýsinga. 

Nánari upplýsingar veitir Guðjón Bragason, sviðsstjóri 
lögfræði- og velferðarsviðs, netfang: gudjon.bragason@
samband.is, eða Valur Rafn Halldórsson sviðsstjóri rekstrar- og 
útgáfusviðs, netfang: valur.rafn.halldorsson@samband.is eða í 
síma 515-4900. 

Samband íslenskra sveitarfélaga er framsækinn vinnustaður 
sem býður upp á opið vinnuumhverfi, samheldinn starfsmanna-
hóp og skapar starfsmönnum gott svigrúm til starfsþróunar. 

Umsækjendum er bent á að frekari upplýsingar um Samband 
íslenskra sveitarfélaga eru á heimasíðunni, www.samband.is. 
Þar er einnig að finna nánari starfslýsingu sem og starfsmanna- 
stefnu sambandsins.

Umsóknir, merktar “Umsókn um starf félagsþjónustufulltrúa”, 
berist eigi síðar en 19. júní nk. til Sambands íslenskra  
sveitarfélaga, Borgartúni 30, pósthólf 8100, 128 Reykjavík, eða á 
netfangið samband@samband.is. 

Umsókn skal fylgja ferilskrá og kynningarbréf, þar sem fram 
kemur m.a. rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

MEIRAPRÓFSBÍLSTJÓRI
Jarðboranir hf. óska eftir meiraprófsbílstjóra til starfa á Þjónustustöð 
félagsins. Meðal verkefna er �utningur á tækjum og búnaði til og frá 
framkvæmdasvæðum félagsins ásamt öðrum tengdum verkefnum 
bílstjóra.

Hæfniskröfur
•  Aukin ökuréttindi + trailer réttindi
•  Sjálfstæði, frumkvæði og stundvísi
•  Hæfni í mannlegum samskiptum og rík þjónustulund
•  Stóru vinnuvélaréttindin eru æskileg en þó ekki skilyrði

Upplýsingar um star�ð veitir Tor� Pálsson, starfsmannastjóri í
síma 585-5290 eða tor�p@jardboranir.is. Sækja skal um star�ð
á www.jardboranir.is fyrir 18. júní næstkomandi.
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Við hvetjum jafnt konur sem karla til að sækja um starfið.
Upplýsingar veitir Kristján Páll Hrafnkelsson í síma 575 0000
eða kph@sindri.is. 
Umsóknum skal skilað fyrir 16. júní nk. 

Starfslýsing 
• Sala og þjónusta við viðskipta- 

vini 
• Tilboðsgerð
• Tiltekt og frágangur á pöntunum 
• Önnur tilfallandi störf 

SÖLURÁÐGJAFI Í PÍPULAGNAVERSLUN

PASSAR ÞÚ Í HÓPINN?

Efnissala G.E. Jóhannessonar er heildsölufyrirtæki á sviði lagnaefnis og hreinlætistækja. Fyrirtækið varð nýlega hluti af 
Johan Rönning hf. Hjá félaginu starfa rúmlega 100 starfsmenn í Reykjavík, Kópavogi, Fjarðabyggð, Reykjanesbæ, Hafnarfirði, 
á Selfossi, Grundartanga og á Akureyri. Johan Rönning hefur 8 ár í röð verið valið fyrirmyndarfyrirtæki VR og hlotið nafnbótina 
fyrirtæki ársins síðastliðin 6 ár.

2017

Klettagörðum 6
Sími 568 7445

gesala@gesala.is
www.gesala.is

ÓSKUM EFTIR AÐ RÁÐA SÖLURÁÐGJAFA Á PÍPULAGNAEFNI

Hæfniskröfur  
• Reynsla af sölustörfum og/eða 

pípulagningum   
• Rík þjónustulund   
• Öguð og áreiðanleg vinnubrögð
• Samskiptahæfni og frumkvæði 

Efnissala G.E. Jóhannessonar óskar eftir að ráða metnaðarfullan, þjónustulundaðan og 
sveigjanlegan söluráðgjafa til starfa á pípulagnasviði. Um er að ræða fjölbreytt og spennandi 
starf í góðu starfsumhverfi að Klettagörðum 6 með jákvæðu og hressu starfsfólki.
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Næg verkefni framundan.
Allar upplýsingar í síma 660-4545 Sveinn,

Einnig hægt að senda umsókn og ferilskrá á
 netfangið rafsveinn@rafsveinn.is

Rafsveinn ehf óskar að ráða
rafvirkja / nema í vinnu.

Tómstundafulltrúi í Strandabyggð – spennandi starf
Sveitarfélagið Strandabyggð auglýsir laust til umsóknar starf 
tómstundafulltrúa. Um er að ræða fjölbreytt og skemmtilegt 
starf þar sem skapandi og skipulagðir einstaklingar sem 
hafa  unun af samskiptum og samstarfi við ungt fólk ættu að 
blómstra.
Markmið og verkefni
•	 Hefur	umsjón	með	og	leiðir	starf	ungs	fólks	í	 
 sveitarfélaginu
•	 Umsjón	og	stefnumótun	á	sviði	tómstunda-,	íþrótta-	og		 	
	 menningarmála
•	 Stuðningur	við	félagasamtök	varðandi	skipulag	 
 og stjórnun
•	 Vinnur	að	forvörnum	á	breiðum	grunni
•	 Samningagerð
•	 Verkefna-	og	viðburðastjórnun

Menntun, færni og eiginleikar
•	 Háskólapróf	í	tómstunda-	og	félagsmálafræði	eða	önnur		
	 sambærileg	menntun	sem	nýtist	í	starfi
•	 Starfsreynsla	af	félagsstörfum	með	börnum	og	 
 ungmennum
•	 Skipulags-	og	stjórnunarfærni
•	 Samskiptafærni	og	geta	til	að	tjá	sig	í	ræðu	og	riti
•	 Frumkvæði,	jákvætt	hugarfar	og	hugmyndaauðgi
•	 Hvetjandi	og	góð	fyrirmynd	

Umsóknarfrestur er til 19. júní	og	skulu	umsóknir	ásamt	
ferilskrá	berast	skrifstofu	Strandabyggðar,	Höfðagötu	3,	510	
Hómavík	eða	á	netfangið	strandabyggd@strandabyggd.is.		
Nánari	upplýsingar	um	starfið	og	sveitarfélagið	fást	á	skrif-
stofu	Strandabyggðar,	sími	4513510	og		á	vefsíðunni	 
www.strandabyggd.is.

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



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

Forstöðumaður vettvangs- og ráðgjafarteymis, neyðarskýlis og 
húsnæðisúrræða fyrir utangarðsfólk

Velferðarsvið

Þjónustumiðstöð Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíða auglýsir til umsóknar stöðu forstöðumanns Vettvangs- og 
ráðgjafa teymis, neyðarskýlis og húsnæðisúrræða fyrir utangarðsfólks.  

Markmið með þjónustu er að veita ráðgjöf og stuðning þeim sem eru og hafa verið í langtíma húsnæðisleysi.  

Helstu verkefni og ábyrgð 
• Stjórnun og fagleg ábyrgð á þjónustu vettvangs- og 
 ráðgjafateymis, neyðarskýlis og búsetuúrræðum fyrir   
 heimilislausa
• Fjárhagsleg ábyrgð á rekstri úrræðanna
• Yfirumsjón með daglegri þjónustu 
• Ber ábyrgð á gerð starfs- og rekstraráætlana og 
 framkvæmd þeirra
• Stjórnun starfsmannamála og ábyrgð á framkvæmd 
 starfsmannastefnu 
• Samstarf við samstarfsaðila 
• Þátttaka í þverfaglegum teymum á þjónustumiðstöðinni 
• Þátttaka í mótun og uppbyggingu á skipulagi þjónustunnar

Hæfniskröfur 
• Háskólamenntun á sviði heilbrigðis-, mennta-  
 eða félagsvísinda
• Reynsla af störfum með vímuefnasjúkum 
• Reynsla af störfum með utangarðsfólki æskileg 
• Reynsla af stjórnun
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum 
• Jákvætt viðmót og samstarfshæfni
• Frumkvæði, skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Áhugi og metnaður í starfi
• Hreint sakavottorð í samræmi við lög sem og  
 reglur Reykjavíkurborgar.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags. Nánari upplýsingar um starfið veitir 
Sigþrúður Erla Arnardóttir í síma 411-1600 eða með því að senda fyrirspurnir á sigthrudur.erla.arnardottir@reykjavik.is

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf 

Umsóknarfrestur er til 19. júní nk.

Embætti forstjóra þjónustu- og  
þekkingarmiðstöðvar fyrir blinda, 

sjónskerta og daufblinda einstaklinga
       
Velferðarráðuneytið auglýsir laust til umsóknar embætti 
forstjóra stofnunar sem heyrir undir félags- og jafnrét-
tismálaráðherra skv. 2. gr. laga um þjónustu- og þekking-
armiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og einstaklinga með 
samþætta sjón- og heyrnarskerðingu nr. 160/2008. Forstjórinn 
starfar samkvæmt fyrirmælum laga, reglugerða og erindis-
bréfs sem ráðherra setur honum. Ráðherra skipar stofnuninni 
forstjóra til fimm ára í senn og stefnt er að því að umsækjandi 
geti hafið störf hinn 1. september 2017. Forstjóri skal hafa 
menntun, þekkingu og reynslu sem nýtist á starfssviði stofnun-
arinnar og við stjórnun hennar og rekstur skv. sömu grein laga.  

Markmið Þjónustu- og þekkingarmiðstöðvar fyrir blinda, 
sjónskerta og daufblinda einstaklinga er að auka möguleika 
þeirra sem eru blindir, sjónskertir eða daufblindir til virkni og 
þátttöku á öllum sviðum samfélagsins til jafns við aðra, með 
áherslu á stuðning til náms, sjálfstæðs heimilishalds, virkra 
tómstunda og atvinnuþátttöku. 

Forstjóri ber ábyrgð á rekstri stofnunarinnar og að starfsemi 
hennar sé í samræmi við lög og stjórnvaldsfyrirmæli. 

Menntunar- og hæfniskröfur:  
• Háskólapróf sem nýtist í starfi.
• Yfirgripsmikil þekking og reynsla af stefnumótun,  
 stjórnun og rekstri  sem nýtist á starfssviði  
 stofnunarinnar.
• Þekking og reynsla af þeim málaflokkum sem heyra 
 undir stofnunina.
• Þekking og reynsla á sviði opinberrar stjórnsýslu.
• Leiðtogahæfileikar.
• Metnaður og vilji til að ná árangri.
• Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og 
 skipulagshæfni.
• Gott vald á íslensku og færni til að tjá sig í ræðu og  
 riti. 
• Góð kunnátta í ensku og a.m.k. einu 
 Norðurlandamáli.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.

Sérstök hæfnisnefnd, skipuð þremur einstaklingum, mun meta 
hæfni umsækjenda og skila greinargerð til félags- og jafnrét-
tismálaráðherra. Nefndin starfar skv. reglum nr. 393/2012 um 
ráðgefandi nefndir er meta hæfni umsækjenda um embætti við 
Stjórnarráð Íslands. Um embættið gilda lög nr. 115/2011 um 
Stjórnarráð Íslands og lög nr. 70/1996 um réttindi og skyldur 
ríkisstarfsmanna. Kjararáð ákvarðar laun forstjóra, sbr. lög nr. 
47/2006.

Upplýsingar um starfið veitir Ellý Alda Þorsteinsdóttir, 
skrifstofustjóri, í síma 545 8100. Ráðuneytið hvetur konur 
jafnt sem karla til að sækja um embættið. Umsóknir ásamt 
upplýsingum um starfsheiti, menntun og fyrri störf skulu 
berast velferðarráðuneytinu, Skógarhlíð 6, 105 Reykjavík, 
eða í tölvupósti á póstfangið postur@vel.postur@vel.is eigi síðar en 3. 
júlí 2017. Tekið skal fram að umsóknir geta gilt í sex mánuði 
frá því að umsóknarfrestur rennur út, sbr. reglur nr. 464/1996, 
um auglýsingar á lausum störfum, með síðari breytingum. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um skipun í 
embættið liggur fyrir. 

Velferðarráðuneytinu, 10. júní 2017

Staða leikskólaráðgjafa á fagskrifstofu leikskólamála 
á skóla- og frístundasviði

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 auglýsir eftir leikskólaráðgjafa til starfa á fagskrifstofu leikskólamála.

Undir skóla- og frístundasvið heyrir rekstur leikskóla, grunnskóla og frístundamiðstöðva Reykjavíkurborgar, starfsemi Námsflokka 
Reykjavíkur og skólahljómsveita.

Fagskrifstofa leikskólamála leiðir nýbreytni og þróun leikskólastarfs í Reykjavíkurborg, annast eftirlit með starfsemi leikskóla og 
dagforeldra og veitir þeim ráðgjöf og stuðning.
Hlutverk hennar er enn fremur að undirbúa og taka þátt í stefnumótun skóla- og frístundaráðs, yfirfara og meta inntak 
skólanámskráa, starfsáætlana, framkvæmd innra mats og umbótaáætlana sem gerðar eru í kjölfar mats.
Starfsmenn fagskrifstofu veita ráðgjöf vegna samstarfs við foreldra, bera ábyrgð á og sitja í fjölmörgum starfshópum og þverfag-
legum teymum, auk þess að taka þátt í hönnun á húsnæði og útileiksvæðum leikskóla.

Leitað er að hugmyndaríkum einstaklingi sem hefur víðtæka þekkingu á leikskólastarfi og áhuga á þróun og nýsköpun á  
þeim vettvangi.

Umsókn fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf ásamt leyfisbréf til að nota starfsheitið leikskólakennari og rökstuðningur fyrir hæfni  
í starfið.

Umsóknarfrestur er til og með 26. júní 2017.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands vegna Félags stjórnenda 
leikskóla. Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ingibjörg M. Gunnlaugsdóttir, skrifstofustjóri fagskrifstofu leikskólamála skóla- og frístundasviðs 
Reykjavíkurborgar, í síma 411-1111 eða  netfang ingibjorg.m.gunnlaugsdottir@reykjavik.is 

Helstu verkefni
•	 Ráðgjöf	og	stuðningur	við	stjórnendur	og	starfsfólk	leikskóla
•	 Frumkvæði	að	þróun	og	nýbreytni	í	leikskólastarfi
•	 Innleiðing	nýjunga	í	leikskólastarfi
•	 Þátttaka	í	mati	á	leikskólastarfi
•	 Ráðgjöf	og	eftirlit	með	starfsáætlunum	leikskóla
•	 Ráðgjöf	og	eftirlit	með	umbótaáætlunum	leikskóla	byggðum	
 á ytra mati

Menntunar- og hæfniskröfur:
•	 Leikskólakennaramenntun
•	 Viðbótarmenntun	sem	nýtist	í	starfi	æskileg
•	 Þekking	og	reynsla	af	leikskólastarfi
•	 Sjálfstæði,	frumkvæði	og	hæfni	til	að	vinna	í	hópi
•	 Skipulagshæfni	og	metnaður	til	að	ná	árangri	í	starfi
•	 Lipurð	og	sveigjanleiki	í	samskiptum
•	 Hæfni	til	að	tjá	sig	í	ræðu	og	riti	á	íslensku
•	 Gott	vald	á	ensku	er	kostur

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 
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Leikskólakennarar – starf í spennandi umhverfi
Við leikskólann Ásgarð á Hvammstanga eru lausar stöður leikskólakennara / leiðbeinanda í 100% störf. Tvær 

stöður til frambúðar og ein staða tímabundið. Hugmyndafræði leikskólans byggir á kenningum 

Mihaly Csikszentmihalyi, flæði.

Kaup og kjör samkvæmt kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags. Í samræmi við jafnréttisstefnu Húnaþings vestra 

eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um störfin. Upplýsingar umskólastarfið má finna 

á www.asgardur.leikskolinn.is.

Umsóknafrestur er til 15. júlí næstkomandi og þurfa viðkomandi að hefja störf frá 15. ágúst eða eftir nánara sam-

komulagi. Umsókn ásamt ferilskrá og meðmælendum skulu berast skrifstofu Húnaþings vestra, Ráðhúsinu, 

Hvammstangabraut 5, 530 Hvammstanga eða rafrænt á leikskoli@hunathing.is

Frekari upplýsingar um starfið veitir Guðrún Lára Magnúsdóttir skólastjóri leikskóla í síma 451-2343 / 891-8264 eða 

Jenný Þórkatla Magnúsdóttir sviðsstjóri fjölskyldusvið í síma 771-4966.

 

Hvammstangi í Húnaþingi vestra er stærsti þéttbýliskjarni 

sveitarfélagsins með um 600 íbúa en íbúar í Húnaþingi vestra 

eru 1.180.  Hvammstangi er í alfaraleið, aðeins 6 km. 

frá þjóðvegi 1 og í u.þ.b. tveggja klst. akstursfjarlægð frá Reykjavík og Akureyri. 

Í Húnaþingi vestra er til staðar öll almenn opinber þjónusta auk annarrar 

fjölbreyttrar þjónustu. Möguleikar til útivistar, íþrótta, fjölbreyttrar þjónustu. Möguleikar til útivistar, íþrótta, 

afþreyingar og félagsstarfa eru fjölmargir og því er 

Húnaþing vestra góður búsetukostur fyrir fjölskyldufólk.

Umsækjendur þurfa að hafa lokið leikskólakennaranámi eða tilskilinni menntun. Ef ekki fæst leikskólakennari 
í starfið verður ráðinn leiðbeinandi tímabundið

Reynsla af starfi með börnum

Lipurð og færni í mannlegum samskiptum

Sveigjanleiki og víðsýni

Frumkvæði og samstarfsvilja

Menntunar- og hæfniskröfur:

GRINDAVÍKURBÆR 

GRINDAVÍKURBÆR 

Matráður óskast
Grindavíkurbær auglýsir 80% stöðu matráðs 
í Miðgarði, þjónustumiðstöð eldri borgara í 
Grindavík frá og með 1. ágúst næstkomandi.  
Hlutverk matráðs er að hafa yfirumsjón með 

mötuneyti eldri borgara sem reiðir fram heitan 
mat í hádeginu alla virka daga.

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Yfirumsjón með eldhúsi
• Matseld og frágangur
• Skipulag matseðla 
• Innkaup á matvörum og öðrum aðföngum

Menntun, hæfni og reynsla
• Menntun á sviði matreiðslu er æskileg 
• Reynsla af umsjón mötuneytis er æskileg 
• Skipulagshæfni og sjálfstæð vinnubrögð 
• Lipurð, jákvæðni og hæfni í samskiptum 
• Nákvæmni í vinnubrögðum 

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands 
íslenskra sveitarfélaga við hlutaðeigandi stéttarfélag.

Umsóknarfrestur er til og með 29. júní næstkomandi.  
Nánari upplýsingar veitir Stefanía Jónsdóttir í síma 
426-8014 eða á netfanginu stefania@grindavik.is.

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.



B U S I N E S S  D E V E L O P M E N T  M A N A G E R  

  

3Z is a growth-level start-up looking for 
energetic Business Development Manager 
with an entrepreneurial spirit. Are you the 
next key team member? 

 

Education: University degree or equivalent in life sciences 
(e.g. Chemistry, biology or pharmacy). 

 
Experience: Minimal 5 years of experience in business 
development, marketing or sales of CRO services. 

 
Special Knowledge: Fluency in English is a 
prerequisite; Knowledge in German language 
would be beneficial. 

 
Prerequisites: We are looking for highly motivated, flexible 

and open minded team players. The job function requires 

the willingness to travel on a regular basis to Iceland, EU 

and US. 

Job responsibilities: 

 Establish new business service deals by 
coordinating requirements; developing and 
negotiating contracts 

 Management of a client database (CRM 
system) 

 Responsible for all marketing strategies; 
evaluating novel markets and perform market 
analysis 

 Locates or proposes potential business deals by 
contacting potential partners; discovering and 
exploring opportunities 

 Support CEO in financials topics (budgeting, 
controlling) 

 Support CEO in strategic development 
 

 

Position Overview: 

The Business Development Manager 
should be responsible for marketing 
and sales of service business, acquire 
and manage new projects and client 
contacts and additionally support 
CEO in strategic and financial 
decisions. The BD manager can be 
based in Reykjavik or Basel.  

 

 
Label inquiries and applications with 

“BDM 2017” and send to:  

  
karlsson@3z.is 
thorsteinsson@3z.is  

+354 5996434 

  
  

www.3z.is 

 
 
3Z is a preclinical drug discovery 
company focusing on the discovery of 
CNS drugs. It provides pharmaceutical 
companies with expert services in high 
throughput screening of small 
molecule libraries for CNS effects using 
behaviorally based zebrafish assays 

 

Varahlutaverslun
Vaka hf óskar eftir  

sölumanni í varahlutaverslun.

Hæfniskröfur:
• Yfirgripsmikil þekking á bifreiðum
• Gott viðmót og áhugi á að bæta sig í starfi
• Góð almenn tölvukunnátta
• Vinnuvélaréttindi kostur
• Stundvísi og snyrtimennska
• Góð mannleg samskipti
• Þjónustulund

Vinnutími getur verið sveigjanlegur.   
Góð laun í boði fyrir réttastarfsmanninn. 
Áhugasamir sendi starfsumsókn ásamt ferilskrá á 
starf@vakahf.is fyrir 19. júní 2017, merkt: sölumaður.  
Eldri umsóknir óskast endurnýjaðar.

Suðurlandsbraut 6
www.nutima.is

Starfskraftar óskast
Uppsetning
Óskum eftir að ráða til starfa 
laghentan og traustan 
einstakling.  Um er að ræða 
uppsetningu gluggatjalda.

Verslunarstarf
Óskum eftir starfsmanni í 
 sérverslun með gluggatjöld.

Vinsamlegast sendið umsóknir til 
ok@non.is

kopavogur.is

Kópavogsbær

· · ·

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Leikskólakennari við leikskólann Álfatún

· Leikskólakennari/ þroskaþjálfi við    
 leikskólann Álfatún

· Leikskólakennari í leikskólann Baug

· Leiðbeinandi í leikskólann Baug

· Leikskólasérkennari / þroskaþjálfi í   
 leikskólann Baug

· Leikskólakennari í leikskólann Núp

Grunnskólar

· Enskukennari á unglingastig í    
 Hörðuvallaskóla

· Íþróttakennari í Kópavogsskóla

· Bókasafns- og upplýsingafræðingur í   
 Kópavogsskóla 

· Umsjónarkennari á yngsta stig í Smáraskóla

· 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.
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Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GRANDAGARÐUR 16 – 4. Áfangi 
Sjávarklasinn 1.hæð frumkvöðlasetur

Auglýsing um útboð vegna endurbóta á húsnæði

Faxaflóahafnir sf.  óska eftir tilboðum í verkið:

Grandagarður 16 – 4.áfangi,  
Sjávarklasinn 1.hæð frumkvöðlasetur

Hér er um almennt útboð að ræða og lýtur þeim reglum 
sem um það gilda.

Um er að ræða endurinnréttingu á vesturhluta 1. 
hæðar og smávægilegar breytingar á 2. hæð. Stærð 
framkvæmda svæðis er um 480 m².
 
Gert er ráð fyrir að verkinu verði skilað 
fullbúnu 15. janúar 2018.

Útboðsgögn má nálgast með því að senda tölvupóst og 
óska eftir því að fá sent aðgangsorð og upplýsingar um 
aðgang að útboðsgögnum. 

Senda skal tölvupóst á:
sigurdur@ask.is, cc: arni@ask.is
Vinsamlegast takið fram í „subject“:  Grandagarður 16 – 
útboðsgögn.

VETTVANGSSKOÐUN VERÐUR FIMMTUDAGINN  
15. JÚNÍ 2017  KL. 11.00

Tilboðum skal skila á skrifstofu Faxaflóahafna sf., 
Tryggvagötu 17 101 R. (4. hæð)  fyrir kl. 14.00 föstudaginn 
30. júní 2017, er þau verða opnuð að viðstöddum þeim 
bjóðendum sem þess óska.

Allar nánari upplýsingar um verkið gefur  
Sigurður L. Stefánsson í síma 
515 0328 eða í tölvupósti  sigurdur@ask.is 

Innkaupadeild

ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
• Opin leiksvæði 2017. Rauðás, Reykás, Næfurás,  

Vesturgata – Útboð nr. 14013.

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

ÓSKAST TIL LEIGU

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

Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins 
óskar eftir að taka á leigu um 300-350 m² 

húsnæði fyrir Vínbúð á Ísafirði. 

Húsnæðið mun skiptast að u.þ.b. 2/3 hlutum í verslunar-
svæði og 1/3 hluta í lager og starfsmannaaðstöðu

Húsnæðið þarf að fullnægja eftirfarandi kröfum:
1. Húsnæðið skal vera á jarðhæð.
2. Vera á skilgreindu verslunarsvæði.
3. Liggi vel við almenningssamgöngum
4. Umferð að og frá húsnæðinu sé greið.
5. Góð aðkoma sé að húsnæðinu fyrir viðskiptavini og  
 næg bílastæði (æskilegt er að sérmerkja megi stæði  
 fyrir viðskiptavini Vínbúðarinnar).
6. Húsnæði bjóði upp á að vöruhurð opnist beint út á bak-  
 eða hliðarsvæði.
7. Lögð er áhersla á gott aðgengi af bílaplani fyrir  
 hreyfihamlaða og jafnframt þurfa að vera bílastæði  
 fyrir starfsfólk.
8. Aðkoma að húsnæðinu fyrir flutningabíla og/eða lyftara  
 með vörur skal vera góð.
9. Verslunarrýmið sé sem næst rétthyrnt (hlutföll rýmisins  
 nálægt 3 á móti 2) og mega súlur, veggir eða annað ekki  
 hamla yfirsýn um verslunarhluta húsnæðisins.
10. Lofthæð skal vera góð þannig að tryggja megi góða  
 hljóðvist og lýsingu.
11. Húsnæðið verður að fullnægja öllum kröfum sem opin 
 berar eftirlitsstofnanir og umsagnaraðilar gera til slíks  
 og vera samþykkt af þeim.

Leigutími húsnæðisins er samkomulag.

Húsnæðið skal afhenda samkvæmt samkomulagi og ræðst 
afhendingartími nánar af ástandi þess við afhendingu.
Áhugasamir skulu senda öll gögn um það húsnæði sem þeir 
hyggjast bjóða í lokuðu umslagi til skrifstofu Ríkiskaupa, 
Borgartúni 7c, 105 Reykjavík fyrir kl. 11:00, föstudaginn 23. 
júní 2017. Ekki verður haldinn formlegur opnunarfundur á 
tilboðum heldur þeim eingöngu veitt viðtaka.

Merkt : 20593 - Leiga á húsnæði fyrir Vínbúð ÁTVR á Ísafirði

Gögn þurfa meðal annars að innihalda eftirfarandi:
1. Staðsetning húsnæðis.
2. Teikningar af húsnæði.
3. Afhendingartími.
4. Ástand húsnæðis við afhendingu.
5. Leiguverð án vsk. og skal það innifela allan kostnað.
6. Upplýsingar um aðra starfsemi í húsnæðinu.
7. Kvaðir sem kunna að hafa áhrif á starfsemi Vínbúðar  
 á svæðinu. 
8. Fyrirsjáanlegar breytingar sem gætu haft áhrif á  
 kröfuliði 1- 11 að ofan á leigutímanum.

Tillaga að breytingu á deiliskipulagi 
frá Reykjalundarvegi að Húsadal

Mosfellsbær auglýsir hér með skv. 1. mgr. 43.gr. skipulagslaga 

nr. 123/2010 eftirtalda tillögu að breytingu á deiliskipulagi:

Reykjalundarvegur að Húsadal, tillaga að breytingu á deiliskipulagi 

Breytingin felst í því að lóðunum nr. 20-30 og botnlanganum 

sem þær liggja við er snúið rangsælis þannig að innstu lóðirnar 

(nr. 24 og 26) færast um tæpa 12 metrar upp í brekkuna en hinar 

lóðirnar minna. Markmið með þessari breytingu er að láta 

botnlangann fylgja betur hæðarlínum og fá þannig hagstæðari 

hæðarlegu á honum og húsunum við hann gagnvart landslag-

inu. Þá er botnlanginn einnig lengdur inn í Akrarland og þar 

bætast við 4 lóðir.    

Ofangreind tillaga verður til sýnis í þjónustuveri Mosfellsbæjar 

Þverholti 2, frá 10. júní 2017 til og með 24. júlí 2017, svo að þeir 

sem þess óska geti kynnt sér hana og gert við hana athuga- 

semdir. Tillagan er einnig birt á heimasíðu Mosfellsbæjar á 

slóðinni mosfellsbaer.is/skipulagsauglysingar

Athugasemdir skulu vera skriflegar og skal senda þær til skip-

ulagsnefndar Mosfellsbæjar, Þverholti 2, 270 Mosfellsbæ, eða í 

tölvupósti til undirritaðs eigi síðar en 24. júli 2017.

10. júni 2017, Skipulagsfulltrúi Mosfellsbæjar, olafurm@mos.is

ÚTBOÐ
Rangárþing eystra óskar eftir tilboðum í verkið:

Gunnarsgerði og Vallarbraut
Gatnagerð 

Um er að ræða jarðvinnu vegna gatnagerðar, gerð nýrra 
bílastæða og gangstétta, ásamt lagningu fráveitu- og 
vatnslagna á Hvolsvelli.

Helstu magntölur í útboðsverki þessu eru áætlaðar: 
Gröftur     4.000  m3
Burðarfylling           3.500  m3
Malbikun gatna og bílastæða    2.600 m²
Malbikun gangstétta       600 m²
Fráveitulagnir Ø150 –  Ø400       750 m
Kaldavatnslagnir Ø25 – Ø160       300 m

Lokaskiladagur verksins er 1.10.2017.

Útboðsgögn verða afhent hjá byggingarfulltrúa 
Rangárþings eystra, Ormsvelli 1, Hvolsvelli, eða á  
bygg@hvolsvollur.is , frá og með mánudeginum 12.6.2017 

Tilboð verða opnuð á skrifstofu Rangárþings eystra, 
Hlíðarvegi 16, Hvolsvelli þriðjudaginnn 27.6.2017, kl 10:00 
að viðstöddum þeim bjóðendun sem þess óska.

Anton Kári Halldórsson
Skipulags- og byggingarfulltrúi

Rangárþings eystra

GARÐATORGI 7  •  SÍMI 525 8500  •  GARDABAER.IS

FRAMTÍÐARSKIPULAG 
VÍFILSSTAÐALANDS

Bæjarstjórn Garðabæjar hefur nú 
hafið undirbúning að samkeppni um 
rammaskipulag Vífilsstaðalands, um 
350 ha svæðis austan Reykjanes-
brautar.  Samkvæmt tillögu að aðal-
skipulagi Garðabæjar 2016-2030 sem 
nú er í kynningu verður á svæðinu gert 
ráð fyrir íbúðarbyggð, íþróttasvæði, 
svæði fyrir verslun og þjónustu, 
þjónustustofnunum, golfvelli, 
útivistarsvæði og fólkvangi. Efnt er til 
samkeppninnar í samstarfi við 
Arkitektafélag Íslands og hefur 
dómnefnd nú verið skipuð.

Hér með boðar dómnefnd sam-
keppninnar til opins íbúafundar í 
Flataskóla þriðjudaginn 13. júní 
klukkan 17:15. Þar verða þær 
áskoranir sem Garðabær stendur 
frammi fyrir við mótun skipulags á 
svæðinu kynntar og kallað verður eftir 
hugmyndum og væntingum 
almennings til uppbyggingarinnar.
Allir velkomnir.

Fyrir hönd dómnefndar,
Arinbjörn Vilhjálmsson 
skipulagsstjóri Garðabæjar

ALMENNUR FUNDUR



Garðastræti 6
101 REYKJAVÍK

ATH: Laus við kaupsamning. Mjög falleg og 
mikið endurnýjuð íbúð á þriðju hæð í fallegu 
húsi við Garðastræti 6. Eikar parket, eikar  
innréttingar. Mjög björt íbúð.

STÆRÐ: 51 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

34.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Grettisgata 57b
101 REYKJAVÍK

Glæsileg tveggja herbergja kjallaraíbúð sem 
hefur að mestu öllu leyti verið endurnýjuð árið 
2015. Íbúðin er mjög vel skipulögð, parket á 
gólfum og hvít innrétting í eldhúsi.

STÆRÐ: 45,4 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

29.900.000
Heyrumst
Kristján   696 1122
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    12. júní 17:00 – 17:30

OPIÐ HÚS    13. júní 17:30 – 18:00

Norðurbakki 7A
220 HAFNARFJÖRÐUR

Glæsileg þriggja herbergja íbúð á þriðju hæð 
í lyftuhúsi með bílastæði í kjallara. Njög stór 
stofa og tvennar svalir. Húsið var byggt árið 
2015 af VHE.

STÆRÐ: 142,9 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

57.900.000
Heyrumst
Kristján   696 1122
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    12. júní 17:30 – 18:00

Hjallabraut 35
220 HAFNARFJÖRÐUR

Falleg og vel skipulögð 6 herbergja íbúð á 
annari hæð. Fimm svefnherbergi, tvennar svalir, 
eldhús og baðherbergi voru endurnýjuð árið 
2012. Frábær fjölskyldu íbúð á góðum stað.

STÆRÐ: 144,3 fm FJÖLBÝLI      HERB: 6

49.900.000
Heyrumst
Kristján   696 1122
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    13. júní 18:30 – 19:00

Hringbraut 69
220 HAFNARFJÖRÐUR

Hlýleg hæð á frábærum stað þar sem stutt er 
í alla þjónustu. Fallegt útsýni er yfir suðurhluta 
Hfj., miðbæ og niður að sjó yfir nærliggjandi 
hús. Suðvestursvalir.

STÆRÐ: 99,6 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

36.500.000
Heyrumst
Arna   692 5515
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Álfheimar 30
104 REYKJAVÍK

LIND Fasteignasala kynnir: Mjög fallega og 
vel skipulagað 4ra herbergja íbúð á 3.hæð við 
Álfheimar 30.  Frábær staðsetning með útsýni 
yfir Laugardalinn.

STÆRÐ: 117,7 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

46.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

OPIÐ HÚS    13. júní 17:00 – 17:30

OPIÐ HÚS    12. júní 18:00 – 18:30

Þorláksgeisli 96
113 REYKJAVÍK

Fjölskylduvænt og fallegt parhús á frábærum 
stað. 4 svefnherbergi, gestasnyrting og stór lóð 
með afgirtum palli og bakgarði. Eignin er stað-
sett í neðsta botnlanganum við Leirdalinn.

STÆRÐ: 181,2 fm PARHÚS      HERB: 6

67.200.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

OPIÐ HÚS    11. júní 16:30 – 17:00

Funafold 20
112 REYKJAVÍK

Vel skipulagt og bjart endaraðhús með 5 svef-
nherbergjum, stórri stofu með opinni tengingu 
við eldhús. Þvotthús er í kjallara.Tvöfaldur 
bílskúr er innbyggður með granítflísum á gólfi.

STÆRÐ: 237,9 fm RAÐHÚS      HERB: 7

77.900.000
Heyrumst
Venni   699 7372
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    11. júní 16:00 – 16:30



 22 ATVINNUAUGLÝSINGAR  1 0 .  J Ú N Í  2 0 1 7  L AU G A R DAG U R

Þarftu að ráða starfsmann?

RÁÐUM EHF • Sími 519 6770 • www.radum.is • radum@radum.is

Ráðum sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf. 
Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum lausnir sem henta hverjum viðskiptavini.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 13.JÚNÍ KL.12:15 - 12:45   
Glæsilegt einbýli á einni hæð með innb. tvöföldum bílskúr samtals 
246 fm. Frábær staðsetning, hornlóð við Lyngprýði 2 Garðabæ. 
Húsið afhendist tilbúið undir málningu að innan, fullbúið að 
utan. Lóð grjófjöfnuð. Húsið verður til afhendingar eftir mánuð. 
Teikningar á skrifstofu. Nánari uppl. gefur Helgi Jón Harðarson 
sölustjóri 893-2233 eða helgi@hraunhamar.is

LYNGPRÝÐI - EINBÝLI - GARÐABÆR

Freyja Sigurðardóttir Löggiltur fasteignasali.

Vatnsstígur - 101 Reykjavík
Stórglæsileg útsýnisíbúð á 15. hæð              

Nýkomin í einkasölu einstök 179 fm lúxus íbúð á 15.hæð í vestur á besta stað í Skuggahverfinu. Stórbrotið 
útsýni nær allan hringin. Íbúðin er afar glæsileg á allan hátt, hönnuð af Rut Káradóttur Innanhúsarkitekt.  
Gólfsíðir gluggar, vandaðar sérsmíðaðar innréttingar, hjónasvíta með fataherbergi og sér baði, rúmgóðar 
suðvestur útsýnissvalir með svalalokun,  stæði í bílageymslu, tvær lyftur í stigahúsinu, húsvörður og fl.  
Einstök eign í algerum sérflokki.   
Allar nánari upplýsingar veitir 
Ingólfur Gissurarson lg.fs. í síma 896-5222  
eða  ingolfur@valholl.is    

  S í ð a n  1 9 9 5
Nánari upplýsingar:

Ingólfur Gissurarson
lögg.fasteignasali 
Sími: 896 5222
ingolfur@valholl.is Síðumúla 27  |  Sími 588 7744  |  wwww.valholl.is

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

Vorum að fá í sölu glæsilega samtals 212,4 fm neðri sérhæð við 
Laufásveg í Þingholtunum. Sér inngangur. Íbúðin skiptist m.a. í þrjár 
glæsilegar stofur, þrjú herbergi og tvö baðherbergi. Góðar svalir. 
Rúmgóður 30,1 fm bílskúr tilheyrir og er innangengt í hann. Húsið er 
mjög vel staðsett í fallegu umhverfi. Verð 90 m. Nánari upplýsingar 
veitir: Magnea S. Sverrisdóttir löggiltur fasteignasali s. 861 8511, 
magnea@eignamidlun.is
 

Laufásvegur 47 
Sérhæð í Þingholtunum

Sala fasteigna frá

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

Sala fasteigna frá

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

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Helgi Jónsson
aðstm. fasteignasala

sími: 780 2700
helgi@miklaborg.is

Gunnar Helgi Einarsson
löggiltur fasteignasali
sími: 615 6181
gunnarhelgi@miklaborg.is 83,0 millj.Verð:

Um er að ræða 166,7 fm 
10 herbergja íbúða á 2 hæðum ásamt 
risi og 32 fm bílskúr sem innréttaður 
er sem studioíbúð, samtals : 198,7fm. 

Fjárfestingartækifæri í ferðaþjónustu 
í miðborginni. 
Frábær staðsetning.

Leifsgata 25  
101 Reykjavík

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Góð 93,5 fm.  íbúð á 3. hæð að meðtaldri sér geymslu við Fellsmúla í 
austurborg Reykjavíkur. Íbuðin er þó nokkuð endurnýjuð. Búið er að 
endurnýja m.a. eldhús, gólfefni að hluta og flesta skápa. Útgengi er á 
svalir til suðurs úr stofu. Húsið að utan er í mjög góðu ástandi. 
Frábær staðsetning þar sem stutt er í alla þjónustu. Verð 39,9 millj. 

Eignin verður til sýnis á morgun sunnudag frá kl. 15.00 – 15.30  

OPIÐ 

HÚS

Fellsmúli 4 
3ja herbergja íbúð - laus fljótlega.

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is

Sérfræðingar í 
ráðningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is



NÝTT  -  Eyjatún 7 í Kjós  - HEILSÁRSHÚS með 4 svefnherb 
Bókið skoðun hjá mér í síma 696 0226 / thorsteinn@smarinn.is 
117,4 ferm  | sumarhús |  34.900.000 |  uppl veitir Þorsteinn 

NÝTT  -  Opið hús að Víðimel 72 í Reykjavík (íb 201)   
Mánudaginn 12. júní milli kl 17:15 og 17:45  LAUS FLJÓTLEGA 
76 ferm  |  4ra herb  |  verð 39.900.000  |  uppl veitir Þórey  

NÝTT  -  Opið hús að Ásakór 2 í Kópavogi  (íb 101) 
Mánudaginn 12. júní milli kl 17:30 og 18:00     STÆÐI Í BÍLAG 
117,1 ferm  | 4ra herb | verð 47.500.000 | uppl veitir Þorsteinn 

NÝTT  -  Opið hús að Hamrahlíð 25 í Reykjavík (íb 105)   
Mánudaginn 12. júní milli kl 18:15 og 18:45    BÍLSKÚR  
109,9 ferm  |  3ja herb |  verð 44.900.000  |  uppl veitir Þórey  

NÝTT  -  Opið hús að Vallakór 1 í Kópavogi  (íb 306) 
Mánudaginn 12. júní milli kl 17:15 og 17:45      STÆÐI Í BÍLAG 
131,9 ferm  |  4ra -5 herb |  verð 52.500.000 |  uppl veitir Andri 

NÝTT  -  Opið hús að Hofakri 3 í Garðabæ (íb 201) 
Sunnudaginn 11. júní milli kl 17:00 og 17:30    STÆÐI Í BÍLAG 
132 ferm  | 4ra herb  |   verð 57.500.000  |  uppl veitir Þórey  

NÝTT  -  Opið hús að Logafold 77 í Reykjavík (neðri hæð) 

Mánudaginn 12. júní milli kl 20:00 og 20:30   TVÆR  ÍBÚÐIR 
97 ferm | 3ja herb & studio| verð 44.900.000 | uppl veitir Þórey  

NÝTT  -  Ársalir 1 í Kópavogi (íb 701) 
Bókið skoðun hjá mér í síma 842 2217 / gunnar@smarinn.is 
99,2 ferm  |  3ja  herb |  verð 44.900. 000  |  uppl veitir Gunnar  

OPIÐ HÚS  að Kleppsvegi 12 í Reykjavík (íb 305) 
Mánudaginn 12. júní milli kl 18:15 og 18:45   -  LAUS TIL AFH 
80,7 ferm  |  3ja-4ra herb |  verð 38.000.000  | uppl veitir Andri 

NÝTT  -  Öldugata 3 í Hafnarfirði   
Bókið skoðun hjá mér í síma 842 2217 / gunnar@smarinn.is 
108 ferm  |  einbýli  |  verð 47.500. 000  |  uppl veitir Gunnar  

OPIÐ HÚS  að Eskivöllum 5 í Hafnarfirði (íb 301)     
Þriðjudaginn 13. júní milli kl 17:15 og 17:45   -  LAUS 1. JÚLÍ 
115,6 ferm  |  4ra herb | verð 42.900.000  |  uppl veitir Þórey 

NÝTT  -  Opið hús að Skipholti 49 í Reykjavík (jarðhæð)  
Þriðjudaginn 13. júní milli kl 18:15 og 18:45   
46,7 ferm  |  2ja herb | verð 26.900.000  |  uppl veitir Þórey 
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LANDMARK KYNNIR: 

DYNGJUGATA 8-12  
GLÆSILEG RAÐHÚS 6-7 HERB. MEÐ 4-5 SVEFNHERBERGJUM

100% þjónusta = árangur*
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lögg. fasteignasali

Benedikt 
Ólafsson
Sölufulltrúi.

Nemi í löggildingu á 
sölu fasteigna.

Sími 512 4900 

Eignirnar afhendast tilbúnar til innréttingar, verð frá 82,5 milljónum.
Stórbrotið útsýni yfir höfuðborgina, frábær staðsetning. 
Vandaðir verktakar, SM hús ehf.

Hafið samband við Benedikt um frekari upplýsingar í síma 661 7788

RIMATJÖRN Í LANDI LEYNIS VIÐ BÖÐMÓÐSSTAÐI
BLÁSKÓGABYGGÐAR!
3 LÓÐIR Á VERÐI 2JA LÓÐA. ÞÚ VILT EKKI MISSA AF ÞESSUM. GÓÐ KAUP.
• Þrjár mjög fallegar samliggjandi eignalóðir í landi leynis við böðmóðstaði í bláskógabyggð. 
 Rimatjörn nr. 4.6.8 Frábær staðsetning rétt við laugarvatn. Tjörn liggur við lóðirnar.
• Stærð lóðanna: Lóð nr. 4 er 6,925 fm. Lóð nr. 6 er 5,735 fm.
 Lóð nr. 8 er 5,468 fm. Falleg tjörn liggur upp við lóðarmörk.
• Kaupandi hefur heimild til stangveiða í brúará, fyrir landi Leynis skv. nánara skipulagi.
• Hægt er að kaupa eina lóð ef fólk vill.
Verð á lóðinni frá kr. 2,5 millj. eða 3 lóðir á verði 2ja lóða

Benedikt gefur upplýsingar um lóðirnar 
í síma 661 7788

HOLTÁS 9 – 210 GBÆ.
- Einstaklega glæsilegt 273,1 fm. einbýlishús þar af 39,3 fm. innbyggður bílskúr. 
- Ásamt sirka 12 fm. óskráðum sólskála hjá FMR. sem gerir eignina sirka 285 fm. 
- Húsið er byggt á þremur pöllum. 
- Mjög vandað einbýlishús fyrir neðan götu í litlum botnlanga.
TILBOÐ

Hafðu samband 
BENEDIKT ÓLAFSSON 
Aðstoðarmaður fasteignasala. Sími 661 7788

BÓKIÐ SKOÐUN




