
Norðurál er eitt stærsta iðnfyrirtæki á Íslandi. Hjá fyrir tækinu starfa um 600 manns með  
fjöl breytta menntun og bakgrunn. Norðurál vill stuðla að jöfnu hlutfalli karla og kvenna innan 
fyrirtækisins og jöfnum tækifærum til starfsþróunar.

Norðurál leitar  
að sérfræðingum
Norðurál óskar að ráða öfluga liðsmenn í áhugaverð og krefjandi verkefni á 
Umhverfis- og verkfræðisviði. Störfunum fylgir góð starfsaðstaða þar sem 
metnaður og fagmennska eru í fyrirrúmi. Við leggjum áherslu á jöfn tækifæri, 
góðan starfsanda og samstarf. 

Nánari upplýsingar veita Torfi Markússon (torfi@intellecta.is) og Ari Eyberg  
(ari@intellecta.is) í síma 511 1225. Umsóknarfrestur er til og með 26. júní.  
Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál. Sótt er um á 
www.intellecta.is og umsókn þarf að fygja starfsferilskrá og kynningarbréf. 

Helstu viðfangsefni og ábyrgð:
• Umsjón með iðnstýringarforritum og 

hýsingu þeirra
• Tækniþjónusta varðandi iðnstýringar 

og SCADA kerfi
• Tryggja nauðsynlegar uppfærslur á 

hug- og vélbúnaði
• Taka þátt í skilgreiningu og hönnun 

vegna breytinga og nýfjárfestinga

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun á sviði rafmagnsverkfræði/

tæknifræði
• Reynsla af þróun og rekstri iðnstýri- 

og skjámyndakerfa
• Þekking á búnaði frá Allen Bradley
• Góð þekking á samskiptakerfum 

stýrivéla og í lestri stýrirásateikninga
• Rík öryggis- og umhverfisvitund
• Góð samskiptahæfni og kunnátta í 

íslensku og ensku

Sérfræðingur í iðnstýringum 

Helstu viðfangsefni og ábyrgð:
• Vera leiðandi við uppbyggingu, viðhald 

og þróun lágspennurafkerfa og 
iðnstýringa

• Stuðla að aukinni sjálfvirkni 
búnaðar og nýtingu upplýsinga frá 
iðnstýrikerfum til að lágmarka sóun

• Tækniþjónusta á sviði lágspennu- 
rafkerfa og iðnstýringa 

• Taka þátt í skilgreiningu og hönnun 
vegna breytinga og nýfjárfestinga  

• Rýna tæknigögn fyrir lágspennu- 
rafkerfi og iðnstýringar

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði 

rafmagnsverkfræði (Master)
• Reynsla og þekking á iðnstýringum
• Reynsla af hönnun lágspennukerfa
• Rík öryggis- og umhverfisvitund
• Góð samskiptahæfni og kunnátta í 

íslensku og ensku

Deildarstjóri sérfræðiþjónustu rafbúnaðar 

Atvinnuauglýsingar visir.is/atvinna
Sölufulltrúar 

Hrannar Helgason, hrannar@365.is 512 5441

Viðar Ingi Pétursson,  vip@365.is 512 5426
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www.landsvirkjun.is

Landsvirkjun ber gullmerkið í Jafn launa-
úttekt PwC, sem stað festir að fyrirtækið 
greiðir körlum og konum jöfn laun fyrir 
sömu eða jafnverðmæt störf.

Við leitum að öflugum stöðvarverði 
á Þjórsársvæði

Landsvirkjun hvetur konur 
jafnt sem karla til að sækja 
um starfið.

Í starfinu felst umsjón með rekstri aflstöðva og veitumannvirkja á Þjórs-
ársvæði, auk eftirlits og viðhalds. Viðkomandi stuðlar að framþróun og 
viðhaldi vottana í gæða-, öryggis- og umhverfismálum og hefur umsjón 
með að öryggiskröfum Landsvirkjunar og annarra opinberra aðila sé 
framfylgt. Stöðvarvörður vinnur markvisst að auknu rekstraröryggi og 
hagkvæmni í rekstri.

• Rafmagns-, vélfræði- eða iðnfræðimenntun

• Þekking á viðhaldi búnaðar; gufu-, loft-, kæli-, vökva- og rafkerfa

• Þekking á teikniforritum, iðntölvum og stjórnkerfum er kostur

• Reynsla af störfum tengdum raforkuvirkjum eða -iðnaði er æskileg

• Frumkvæði, skipulag, sjálfstæð vinnubrögð og hæfni til að tileinka  
sér nýjungar

• Lipurð í mannlegum samskiptum og hæfni til að vinna með öðrum

• Geta til að kynna starf sitt og starfsvettvang fyrir hópum  
og einstak lingum

• Góð tölvukunnátta

Sótt er um störfin á vef Landsvirkjunar, www.landsvirkjun.is.
Nánari upplýsingar veitir Þóra María Guðjónsdóttir 
(thora.maria.gudjonsdottir@landsvirkjun.is).
Umsóknarfrestur er til og með 26. júní 2017. 

Umsóknarfrestur er til 25. júní. 2017

Áhugasamir sendi umsóknir á netfangið
ingi@orf.is

STÖRF Í BOÐI
FYRIR BIOEFFECT HÚÐVÖRUR

Starfsmaður/Tækjamaður í 
áfyllingu og pökkun:

ORF Líftækni hf. leitar að starfsmanni/tækjamanni 
í áfyllingu og pökkun á BIOEFFECT húðvörum 
félagsins. Æskilegt er að viðkomandi starfsmaður 
ha� skilning og færni á uppsetningu, stillingu og 
stjórnun véla og tækja ásamt áhuga á áfram-
haldandi sjálfvirknivæðingu. Einnig geta komið til 
ýmis verkefni samkvæmt fyrirmælum y�rmanns 
tengd framleiðslu fyrirtækisins. Gera má ráð fyrir 
þróun á starfsemi félagsins og breytingum á 
star�nu í samræmi við það.

Hæfniskröfur:

•    Jákvæðni, frumkvæði og dugnaður

•    Íslenskukunnátta

•    Lipurð í mannlegum samskiptum

•    Snyrtimennska

•    Reykleysi

Starfsmaður í áfyllingu og pökkun:

ORF Líftækni hf. leitar að starfsmanni í áfyllingu 
og pökkun á BIOEFFECT húðvörum félagsins.
Einnig geta komið til ýmis verkefni samkvæmt 
fyrirmælum y�rmanns tengd framleiðslu 
fyrirtækisins. Gera má ráð fyrir þróun á starfsemi 
félagsins og breytingum á star�nu í samræmi við 
það.

Hæfniskröfur:

•    Jákvæðni, frumkvæði og dugnaður

•    Íslenskukunnátta

•    Lipurð í mannlegum samskiptum

•    Snyrtimennska

•    Reykleysi

ORF Líftækni hf. óskar eftir að ráða starfsmann í framleiðsludeild félagsins.

Nánari upplýsingar varðandi stör�n veitir Ingimundur Árnason í síma: 591-1575. Umsókn ásamt ferilsskrá 
óskast send til ingi@orf.is fyrir 25. Júní 2017. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem 
trúnaðarmál og þeim svarað. Upplýsingar um fyrirtækið og BIOEFFECT vörur þess má �nna á 
www.orf.is , www.bioeffect.com og www.orfgenetics.com.



Norðlenska

Markaðsstjóri

Capacent — leiðir til árangurs

Norðlenska matborðið ehf. 
er eitt stærsta og öflugasta 
framleiðslufyrirtæki landsins 
á sviði kjötvöru og meðal 
vörumerkja eru KEA, GOÐI, 
Húsavíkurhangikjöt og 
Bautabúrið.  
 
Höfuðstöðvar fyrirtækisins 
eru á Akureyri, en fyrirtækið 
er einnig með starfsstöðvar á 
Húsavík, á Höfn í Hornafirði 
og á höfuðborgarsvæðinu. 
Hjá fyrirtækinu starfa um 180 
manns.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/5238 

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf sem nýtist í starfi t.d. á sviði markaðs-  
eða viðskiptafræði.
Reynsla af stýringu markaðs- og kynningarmála.
Reynsla af stjórnun og rekstri kostur.
Þekking og færni í samningagerð kostur.
Leiðtogahæfileikar og framúrskarandi hæfni í samskiptum.
Þjónustulund og metnaður í starfi.
Haldgóð tölvukunnátta.
Gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti.

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Umsóknarfrestur

26. júní 

Helstu verkefni
Yfirumsjón með markaðs- og sölumálum fyrirtækisins.
Mótun, framkvæmd og eftirfylgni markaðs- og sölustefnu.
Gerð markaðs- og söluáætlana.
Ábyrgur fyrir markaðs- og auglýsingaefni félagsins.
Ábyrgur fyrir vörudreifingu til viðskiptavina.
Er yfirmaður sölustjóra.
Þátttaka í stefnumótun og gæðastarfi.
Þátttaka í þróun nýrra afurða og vöruþróun.

Norðlenska óskar eftir að ráða árangusdrifinn og metnaðarfullan einstakling í starf markaðsstjóra fyrirtækisins. 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf eigi síðar en 1. september nk. og hafa aðsetur á Akureyri. Markaðsstjóri heyrir undir 
framkvæmdastjóra og á sæti í framkvæmdastjórn.

Rio Tinto á Íslandi

Sérfræðingur á �ármálasviði 

Capacent — leiðir til árangurs

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

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/5252 

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf á sviði viðskipta eða sambærileg menntun.
Reynsla og hæfni í greiningu og túlkun gagna.
Mjög góð Excel kunnátta, þekking á SAP kostur.
Góð íslensku- og ensku kunnátta.
Færni í mannlegum samskiptum.
Nákvæmni og ögun í vinnubrögðum.
Frumkvæði og heilindi.

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Umsóknarfrestur

28. júní 

Starfssvið
Ábyrgð á greiðslum reikninga og innheimtu.
Umsjón með gerð sjóðsstreymisáætlana.
Skýrslugerð.
Uppgjörsverkefni.
Þátttaka í umbótarverkefnum.
Önnur tilfallandi bókhaldsverkefni.

Rio Tinto á Íslandi leitar að öflugum starfsmanni í �ármálateymi fyrirtækisins. Teymið sér um bókhald, uppgjör, áætlanagerð, 
skýrslugerð, samskipti við innri og ytri viðskiptavini ásamt við önnur félög innan Rio Tinto samsteypunnar. Viðkomandi tekur 
virkan þátt í verkefnum hópsins með áherslu á greiðslu reikninga og umsjón sjóðstreymis. 

EAK

Gæða- og öryggisstjóri

Capacent — leiðir til árangurs

EAK er fyrir tækið sem tekur á 
móti, geymir og afgreiðir flug-
véla elds neyti á Kefla vík ur flug-
velli fyrir olíu fé lögin. Starfs stöð 
er á Kefla vík ur flug velli en þar 
starfa á vegum fyrir tæk isins 
60 starfs menn. Fyrir tækið er í 
ört vaxandi umhverfi þar sem 
mikill hraði ríkir. Verk lags reglur 
á svæðinu eru alþjóð legar og 
fylgja þær því alþjóð legum 
verk lags reglum fyrir elds neyt-
is af greiðslu á flug vélar.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/5212 

Menntunar- og hæfniskröfur
Menntun/námskeið sem nýtist í starfi, ss. iðnað ar verk fræði, 
heilsu- og örygg is nám skeið og ISO námskeið.
Reynsla af uppsetn ingu og viðhaldi öryggis- og gæða kerfa.
Reynsla af notkun gæða staðla.
Þekking og áhugi á öryggis- og gæða málum.
Þekking á tækni legum málum kostur en ekki skil yrði.
Frum kvæði og góð samskipta hæfni.
Nákvæm og sjálf stæð vinnu brögð.
Hreint saka vottorð.

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Umsóknarfrestur

25. júní 

Starfssvið
Uppsetning og viðhald HSE kerfis.
Uppsetning og viðhald SMS kerfis.
Almenn umsjón með öryggis- og gæða málum.  
Gerð verk lags reglna.
Þjálfun starfs manna í öryggis- og gæða málum.  
Gerð þjálf un ar á ætl unar.
Vera viðstaddur alþjóð legar úttektir sem gerðar eru á  
starf sem inni og svara úttekt ar skýrslum í samráði við 
framkvæmdastjóra.

EAK óskar eftir að ráða gæða- og örygg is stjóra. Leitað er að öruggum og kraft miklum einstak lingi sem vill gera vinnu um-
hverfið á Kefla vík ur flug velli öruggara. Viðkom andi mun hafa mikla mögu leika á að móta starf sitt. Æski legt er að viðkom andi 
geti hafið störf fljót lega.

Aviation Fuel Service– Keflavík Airport Iceland

EAK ehf.



Vegagerðin auglýsir laust til umsóknar starf jarðfræðings með 
starfsstöð á Akureyri.

Starfssvið
• Áætlanagerð, framkvæmd og úrvinnsla jarðefna- og jarð-

fræðirannsókna
• Vinna við mat á umhverfisáhrifum
• Efnisleit og námurannsóknir, jarðvegs- og berggrunnskannanir
• Eftirlit með framleiðslu steinefna
• Leiðbeiningar um jarðefnarannsóknir og staðlagerð
• Skráning í gagnagrunna um námur, jarðlög og efnisrannsóknir

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólapróf í jarðfræði, meistarapróf æskilegt
• Góð íslensku- og enskukunnátta og einnig kunnátta í dönsku, 

norsku eða sænsku
• Hæfni í gerð skýrslna og greinargerða 
• Nákvæmni og öguð vinnubrögð
• Frumkvæði og hæfni til að vinna sjálfstætt
• Hæfni í mannlegum samskiptum

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar jafnt 
báðum kynjum. 

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og viðkomandi 
stéttarfélags.Umsóknarfrestur er til og með 3. júlí 2017.  
Umsóknir berist Vegagerðinni, netfang starf@vegagerdin.is og 
audur.bjarnadottir@capacent.is merktar Jarðfræðingur hjá Vega- 
gerðinni. Í umsókninni komi fram persónulegar upplýsingar ásamt 
upplýsingum um þá menntun og hæfni sem óskað er eftir.

Æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Gunnar Bjarnason forstöðu-
maður jarðefna í síma 522-1035 eða 8639990 en einnig má senda 
tölvupóst í póstfangið gbj@vegagerdin.is.

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

JARÐFRÆÐINGUR 
AKUREYRI

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

Verkefnastjóri 
Landskerfi bókasafna hf. er hlutafélag í 
eigu ríkis og sveitarfélaga. 

Tilgangur félagsins er að reka upplýsinga- 
og skráningarkerfi fyrir bókasöfn og eftir 
atvikum önnur söfn á Íslandi og veita 
þeim tengda sérfræðiþjónustu. 

Félagið rekur bókasafnakerfið Gegni, 
safnagáttina Leitir, Rafbókasafnið og 
menningarsögulega gagnasafnið Sarpur.

Nánari upplýsingar um félagið má finna á   
www.landskerfi.is

Nánari upplýsingar veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Bylgja Björk Pálsdóttir (bylgja@intellecta.is), í síma 511-1225.  
Umsóknarfrestur er til og með 3. júlí 2017. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja ferilskrá og 
kynningarbréf. 

Nauðsynlegt er að starfsmaður búi yfir:

•	Reynslu	af	störfum	sem	verkefnastjóri
•	Þekkingu	á	viðfangsefnum	verkefnastjórnunar
•	Góðri	almennri	þekkingu	á	tölvum	og	skrifstofuhugbúnaði
•	Sjálfstæði	í	starfi	og	hæfni	í	mannlegum	samskiptum
•	Hæfileika	til	að	setja	sig	hratt	inn	í	nýja	hluti	
•	Mjög	gott	vald	á	íslensku	og	ensku	í	rituðu	og	mæltu	máli

Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

•	Utanumhald	verkefnis	s.s.	verk-	og	tímaáætlun,	
eftirfylgni	og	almenn	verkefnastjórnun

•	Þarfagreining	og	úrvinnsla	niðurstaðna	úr	
vinnuhópum	um	verklag	og	þarfir	safna	

•	Ritstjórn	kröfulýsingar	(á	ensku)
•	Undirbúningur	og	úrvinnsla	útboðs	í	samstarfi						
við	hagsmunaaðila

Landskerfi	bókasafna	leitar	að	reyndum	og	áhugasömum	verkefnastjóra	til	að	stýra	umfangsmiklu	
verkefni	við	undirbúning	og	val	á	nýju	bókasafnskerfi	og	önnur	afmarkaðri	verkefni.	

Intellecta Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.

Ráðningin	er	tímabundin	til	1-2	ára.											
Um	er	að	ræða	100%	starf	en	möguleiki	er	
á	að	starfshlutfall	sé	minna.	Æskilegt	er	að	
viðkomandi	geti	hafið	störf	sem	fyrst.	

Æskilegt er að starfsmaður hafi:

•	Menntun	eða	vottun	á	sviði	verkefnastjórnunar
•	Þekkingu	á	viðfangsefnum	bókasafna	og	þörfum	
viðskiptavina	þeirra

•	Reynslu	af	útboðum	og	gerð	kröfulýsinga	fyrir	
upplýsingatæknikerfi

•	Áhuga	á	þjónustu	við	viðskiptavini	í	gegnum	vefi,	
samfélagsmiðla	og	smáforrit

www.intellecta.is

Mælingar - jarðvinnuframkvæmdir
Fyrirtæki í jarðvinnuframkvæmdum óskar eftir verkfræðingi eða tæknifræðingi til starfa 
við mælingar og önnur tengd verkefni. Leitað er að einstaklingi með haldbæra reynslu af 
mælingum. 

Umsóknarfrestur er til og með 26.júní 2017.

Sjá nánar á www.intellecta.is



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

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

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Rafmagnshönnuður

Starfssvið:

• Hönnun á rafkerfum og iðnstýringum hjá 
tæknideild Héðins

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Rafmagnsverkfræðingur, tæknifræðingur eða iðnfræðingur
• Reynsla af rafhönnun og vélbúnaðarstýringum

Upplýsingar veitir:

Þórir Þorvarðarson 
thorir@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 26. júní nk.

Héðinn hf. óskar eftir að ráða rafmagnshönnuð til starfa. Verkefnin snúa aðallega að 
eigin vörum fyrirtækisins, en einnig að sérverkefnum fyrir viðskiptavini. Ferðalög við 
uppsetningu og ráðgjöf eru hluti af starfinu, en viðskiptavinir fyrirtækisins eru bæði 
hér á landi og erlendis.

Héðinn hf. er eitt stærsta fyrirtæki landsins í málmiðnaði og véltækni, með 120 starfsmenn. 
Starfsemin skiptist í tæknideild, véladeild, plötuverkstæði, renniverkstæði og Rolls-Royce 
Marine þjónustu. Höfuðstöðvar fyrirtækisins eru á Gjáhellu 4 í Hafnarfirði, en einnig rekur 
Héðinn þjónustuverkstæði á Grundartanga.

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100
hedinn.is

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100 • hedinn.is

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100 • hedinn.is

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100
hedinn.is

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100
hedinn.is

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100
hedinn.is1a + 1b

5 x2 cm

2a + 2b
5x35 cm

3
8x2 cm

4
10x2 cm

5
6.5 cm
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8.5 cm

7
8 cm
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10 cm

10
10 cm

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100 • hedinn.is

ATVINNUAUGLÝSINGAR  5 L AU G A R DAG U R   1 7 .  J Ú N Í  2 0 1 7



Laus staða við Súðavíkurskóla
Súðavíkurhreppur er sveitarfélag við Ísafjarðardjúp og er kauptúnið Súðavík við
Álftafjörð þéttbýlasti hluti hreppsins. Hreppurinn skartar einstaklega fallegri og
ósnortinni náttúru og veðursæld mikil. Einungis er 10 mínútna akstur á Ísafjarðar-
flugvöll og tekur um 40 mínútur að fljúga til Reykjavíkur.
Skólahúsnæðið er glæsilegt og vel búið. Skólinn er einsetinn með fámennum
aldursblönduðum bekkjardeildum, vel búinn tækjum og góðri vinnuaðstöðu.
Leikskólinn er gjaldfrjáls í 6 tíma eða frá 8:00 til 14:00.

Súðavíkurskóli samanstendur af þremur skólagerðum þ.e. grunn- leik-
og tónlistarskóla. Núna er laus staða umsjónarkennara í unglingadeild
grunnskólans. Um er að ræða kennslu í náttúru- og samfélagasfræði,
uppl-og tæknimennt, lífsleikni og stærðfærði á öllu skólastigum. Unnið
er í anda Uppbyggingar til ábyrgðar og lögð er áhersla á fjölbreytta og
sveigjanlega kennsluhætti, einstaklingsmiðað nám, vellíðan nemenda og
samvinnu starfsmanna.
Súðavíkurhreppur greiðir laun eftir kjarasamningi KÍ og Sambandi
íslenskra sveitarfélaga. Umsóknarfrestur er til 27. júlí 2011, meðmæli
óskast með umsókn. Nánari upplýsingar veitir
Anna Lind Ragnarsdóttir skólastjóri í gsm: 893 4985.

Kennara og leikskólakennara  
vantar við Súðavíkurskóla!

Kennara og leikskólakennara vantar við Súðavíkurskóla 
næsta skólaár 2017 - 2018. 
Um er að ræða fullt starf sem umsjónarkennari á unglinga-
stigi, og fullt starf á leikskólanum.  Meðal kennslugreina er 
íslenska, samfélagsfræði, valgreinar, náttúrufræði, uppl.-og 
tæknimennt og lífsleikni  og íþróttakennsla í 0.-10.bekk.  
Skólahúsnæðið er glæsilegt og vel búið og samanstendur 
af grunnskóla, leikskóla, tónlistarskóla ásamt íþróttar-
húsi og mötuneyti. Skólinn er einsetinn með fámennum 
aldursblönduðum bekkjardeildum, vel búinn tækjum og 
góðri vinnuaðstöðu. Mikil samkennsla og samvinna er við 
leikskólann þar sem elstu nemendum þar er kennt með 
yngstu nemendum grunnskólans. Leikskólinn er gjaldfrjáls.  
Lögð er áhersla á fjölbreytta og sveigjanlega kennsluhætti, 
einstaklingsmiðað nám, vellíðan nemenda og samvinnu 
starfsmanna. 

Súðavíkurhreppur greiðir laun eftir kjarasamningi KÍ og 
Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Umsóknarfrestur er til 
30.júní 2017, meðmæli óskast með umsókn. 
Nánari upplýsingar veitir Anna Lind Ragnarsdóttir skóla-
stjóri, gsm: 893-4985, netfang: annalind@sudavik.is

Verkefnastjóri Tónlistarborgarinnar Reykjavíkur

Menningar- og ferðamálasvið 

Hlutverk Menningar- og ferðamálasviðs er að fara með framkvæmd menningar- og ferðamála hjá Reykjavíkurborg. 
Sviðinu tilheyra menningarstofnanir Reykjavíkurborgar; Borgarbókasafn Reykjavíkur, Borgarsögusafn Reykjavíkur 

og Listasafn Reykjavíkur auk Höfuðborgarstofu. 

Menningar- og ferðamálasvið Reykjavíkurborgar auglýsir nýtt starf verkefnastjóra Tónlistarborgarinnar Reykjavíkur laust til umsóknar. 
Tónlistarborgin Reykjavík er tilraunaverkefni til þriggja ára með það að markmiði að efla Reykjavík enn frekar sem tónlistarborg.  
Verkefnið snýst um að koma á fót öflugu stuðningskerfi og skapa hagstæð skilyrði fyrir gróskumikla tónlistarstarfsemi um alla  
Reykjavíkurborg.
Verkefnastjóri Tónlistarborgar gegnir ráðgjafar- og samhæfingarhlutverki, sinnir upplýsingaöflun, miðlun, greiningarvinnu og starfar 
í samræmi við tillögur starfshóps um Tónlistarborgina Reykjavík.  Um nýtt starf er að ræða hjá Menningar- og ferðamálasviði og er 
ráðningin til þriggja ára.

Starfið krefst:
•	 Háskólamenntunar	sem	nýtist	í	starfi.		Framhaldsmenntun	á		 	
 sviði viðfangsefnis er ótvíræður kostur. Menntun á sviði tónlistar  
 er æskileg.
•	 Yfirgripsmikillar	þekkingar	og	reynslu	af	vinnu	í	íslensku	 
 tónlistarlífi.
•	 Reynslu	af	verkefnastjórnun	umfangsmikilla	verkefna.
•	 Reynslu	af	áætlanagerð,	framfylgd	og	eftirfylgni	þeirra.

•	Metnaðar,	frumkvæðis,	skipulagshæfni,	hugmyndaauðgi	og		 	
 sjálfstæðis í starfi. 
•	 Góðs	valds	á	íslensku	og	ensku	og	mikillar	hæfni	til	að	tjá	sig	í		 	
 ræðu og riti.
•	 Færni	og	getu	til	að	vinna	undir	álagi	og	sinna	mörgum	 
 viðfangsefnum.
•	 Færni	í	mannlegum	samskiptum	og	sveigjanleika.		
•	 Færni	á	sviði	upplýsingatækni	og	miðlunar.

Launakjör	eru	samkvæmt	kjarasamningi	Reykjavíkurborgar	og	hlutaðeigandi	stéttarfélags.
Um	er	að	ræða	fullt	starf	og	þarf	viðkomandi	að	geta	hafið	störf	sem	fyrst.

Nánari upplýsingar veitir: Arna Schram, sviðsstjóri Menningar- og ferðamálasviðs, arna.schram@reykjavik.is.
Vakin	er	sérstök	athygli	á	markmiðum	starfsmanna-	og	mannréttindastefnu	Reykjavíkurborgar	sem	er	að	finna	á	www.reykjavik.is.

Umsóknarfrestur er til og með 2. júlí nk.
Umsóknir	skulu	sendar	í	gegnum	vef	Reykjavíkurborgar	www.reykjavik.is/storf.	Umsóknum	skal	fylgja	starfsferilskrá	og	kynningarbréf.

Sölumaður í raflagnadeild
Reykjafell  ·  Sími 588 6000 reykjafell.is

60ÁRA
2016

Vegna aukinna verkefna óskum við eftir að ráða sölumann í raflagnadeild 
okkar. Leitum að stundvísum áreiðanlegum og þjónustulunduðum einstakling 
sem vill vinna með góðri liðsheild. Vinnutími er frá 08.00-17.00. 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Helstu verkefni
· Sala á rafbúnaði til rafverktaka, rafvirkja og fyrirtækja
· Ráðgjöf til rafverktaka og rafvirkja
· Tilboðsgerð, pantanir, samskipti og tæknilegar úrlausnir
· Þáttaka í kynningum fyrir viðskiptavini 

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
· Góðir samskiptahæfileikar
· Framúrskarandi þjónustulund
· Góð ensku kunnátta
· Metnaður til að takast á við krefj andi

verkefni í spennandi umhverfi

· Nánari upplýsingar veitir Ottó í síma 575 6626
· Umsóknir sendist á otto@reykjafell.is
· Umsóknarfrestur er til 10. júlí

UMSÓKNAR-FRESTUR
10. júlí

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

REYKJAVÍK
Krókháls 5F 
110 Reykjavík 
Sími: 414-0000 

AKUREYRI
Baldursnes 2 
603 Akureyri 
Sími: 464-8600 

www.VBL.is

AKUREYRI Sími: 464-8600 ///  REYKJAVÍK Sími: 414-0000

SUMARSTARF

Umsóknir sendist til gunnaregils@vbl.is

Óskum eftir starfsmanni/konu til afleysinga strax 
í verslun okkar á Akureyri, að Baldurnesi 2.  

•  Lágmarksaldur 17 ár og bílpróf. 
•  Starfið felst í sölu á rekstrarvörum og varahlutum 
 til landbúnaðar, ásamt ýmsum snúningum. 
•  Reynsla úr sveit æskileg.
•  Tölvufærni í Excel og Word æskileg. 



Okkur vantar starfsmann í Liebherr kranateymið 
okkar sem fyrst.  Framtíðarstarf.

Áhugasamir endilega sendið tölvupóst á  
netfangið throstur@merkur.is fyrir 23. júni.

Neytendastofa óskar eftir að ráða metnaðarfullan einstakling til 
starfa á Mælifræðisviði stofnunarinnar. Um er að ræða faglega 
krefjandi starf þar sem m.a. reynir á tæknikunnáttu er varðar 
kvarðanir mælitækja, gerð kvörðunarvottorða og rekjanleika. Um 
er að ræða margvísleg áhugaverð verkefni er varða mælifræði, 
s.s. kvarðanir á prófunarstofu Neytendastofu og á vettvangi hjá 
innlendum fyrirtækjum og eftirlit með notkun mælitækja hér á 
landi. Um framtíðarstarf er að ræða og starfshlutfall er 100%.

Helstu verkefni eru: 
• Kvörðun, viðhald og umsjón mæligrunna Neytendastofu.
• Umsjón og viðhald tækjaskrár kvörðunarþjónustu 
 Neytendastofu.
• Móttaka mælitækja viðskiptavina, kvarðanir tækjanna og  
 frágangur.
• Þátttaka í mótun og viðhaldi á gæðastjórnunarkerfi 
 fyrir kvarðanir. 
• Þátttaka í samstarfi um þróun reglna sem gilda um mælifræði  
 og mælifræðilegt eftirlit.

Menntun og hæfniskröfur
• Háskólapróf á sviði tækni- eða raungreina, s.s tæknifræði,  
 verkfræði, eðlisfræði, eða sambærilegum greinum.
• Góð íslensku- og enskukunnátta er krafa og færni í einu  
 Norðurlandamáli æskileg.
• Almenn þekking og reynsla á meðferð og prófun mælitækja  
 æskileg.
• Frumkvæði og nákvæmni.
• Skipulags- og samskiptahæfni.
• Viðsýni, jákvæðni, leiðtogahæfni og lipurð í mannlegum 
 samskiptum.

Um launakjör fer samkvæmt kjarasamningum Fjármálaráðu-
neytisins við viðkomandi stéttarfélag. Vakin er athygli á 
ákvæðum laga nr 96/2000, um jafna stöðu og jafnan rétt 
kvenna og karla. 

Umsóknir skal fylla út á heimasíðu Neytendastofu  
www.neytendastofa.is eða www.starfatorg.is

Umsóknarfrestur er til og með föstudags 7. júlí 2017. Umsóknir 
geta gilt í sex mánuði. Öllum umsóknum verður svarað þegar 
ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Nánari upplýsingar um starfið veita Guðmundur Árnason, 
sviðsstjóri Mælifræðisviðs, Benedikt G. Waage, sérfræðingur 
í kvörðunum og Tryggvi Axelsson, forstjóri í s. 510 1100. 
Netföng eru á heimasíðu Neytendastofu.

Mælifræðisvið Neytendastofu fylgist með að mælingar hér á 
landi uppfylli alþjóðakröfur og að alþjóðlega mælieiningakerfið 
SI sé notað á Íslandi. Mælifræðisvið annast eftirlit með lögum 
um mælingar, mæligrunna og vigtarmenn og reglum settum 
samkvæmt þeim; varðveitir landsmæligrunna og kvarðar 
mælitæki.

Tæknilegur 
sérfræðingur á 
Neytendastofu

Neytendastofa

Borgartúni 21 • 105 Reykjavík • Sími: 510 1100 • Bréfasími: 510 1101 
postur@neytendastofa.is • www.neytendastofa.is

Aðstoðarskólastjóri óskast

Staða aðstoðarskólastjóra við Grunnskóla Fjallabyggðar er 
laus til umsóknar.  

Ráðið er í stöðuna frá 1. ágúst 2017. Grunnskóli Fjallabyggðar er 
heildstæður grunnskóli með um 200 nemendur og starfsstöðvar í 
Ólafsfirði og á Siglufirði. Í skólanum er Uppbyggingarstefnan höfð 
að leiðarljósi og unnið gegn einelti skv. Olweusaráætlun.

Í Fjallabyggð búa 2000 íbúar. Nánari upplýsingar um Fjallabyggð 
er að finna á heimasíðunni www.fjallabyggd.is

Gildi skólasamfélagsins í Fjallabyggð eru:  
Kraftur - Sköpun - Lífsgleði

Leitað er eftir einstaklingi sem er tilbúinn til að viðhalda og byg-
gja upp öflugt skólasamfélag af dugnaði og atorku með virðingu 
og ánægju að leiðarljósi.

Helstu verkefni og ábyrgð: 
• Staðgengill skólastjóra
• Fagleg forysta
• Stuðla að framþróun skólastarfsins
• Situr í skólaráði og nemendaverndarráði

• Aðkoma að ráðningum, mannauðsstjórnun og vinnutilhögun
• Góður vilji til að leiða samstarf skólasamfélagsins út frá nýrri 

fræðslustefnu 
Menntunar- og hæfnikröfur:
• Grunnskólakennaramenntun og önnur reynsla skv. lögum nr. 

87/2008, 12. gr.
• Framhaldsmenntun sem nýtist í starfi
• Leiðtogahæfni, metnaður og áhugi á skólaþróun og nýjungum
• Reynsla af skipulagi og stjórnun kostur
• Áhersla er lögð á lipurð í samstarfi og mannlegum samskiptum
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Félags íslenskra
hjúkrunafræðinga og Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu.

Umsóknarfrestur er til og með 25. júní 2017

Umsóknir, ásamt ferilskrá og upplýsingum um umsagnaraðila 
berist á netfangið jonina@fjallaskolar.is 

Heimasíða skólans er http://grunnskoli.fjallabyggd.is/ og sími 
4649150

Nánari upplýsingar veitir Jónína Magnúsdóttir skólastjóri s. 
8450467

Áhættustjóri lífeyrissjóða í rekstri Arion banka
Arion banki leitar að metnaðarfullum og sjálfstæðum einstaklingi til að ganga til liðs við áhættustýringu 
bankans. Um er að ræða nýtt hlutverk til að mæta auknum kröfum um áhættustýringu lífeyrissjóða. 
Áhættustjóri mun heyra beint undir framkvæmdastjóra áhættustýringa en sýna sjálfstæði í störfum 
sínum. Þá mun hann vinna náið með starfsfólki á eignastýringarsviði sem ber ábyrgð á rekstri 
lífeyrissjóða ásamt öðrum deildum sem vinna að lífeyrismálum innan bankans. 

Áhættustýring er sjálfstætt svið innan bankans. Tilgangur þess er að efla áhættuvitund og upplýsa 
stjórn og stjórnendur um áhættu sem steðjar að bankanum.

Vilt þú fást við 
áhættustýringu?

Helstu verkefni
•  Mótun og umsjón með áhættustefnu 
•  Umsjón með áhættugreiningum
•  Vöktun áhættu
•  Heildaryfirsýn yfir verkferla, áhættumöt,   
  skýrslur innri endurskoðanda, innri úttektir, o.fl. 
•  Yfirsýn yfir frávik í rekstri 
•  Samskipti, skýrslugerð og miðlun upplýsinga til  
  eftirlitsaðila, stjórnenda og stjórna lífeyrissjóða 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Gísli Óttarsson, framkvæmdastjóri áhættustýringar, 
sími 444 7189, netfang gisli.ottarsson@arionbanki.is og Hanna María Pálmadóttir mannauðsstjóri, 
sími 444 6333, netfang hanna.maria.palmadottir@arionbanki.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 26. júní 2017. Sótt er um á vefsíðu bankans, www.arionbanki.is.
Fullum trúnaði er heitið og öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. 

Hæfni og eiginleikar
•  Háskólapróf sem nýtist í starfi
•  Greiningarhæfni og færni í úrlausn vandamála 
•  Sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði og     
  skipulagshæfileikar
•  Hæfni í mannlegum samskiptum 
•  Þekking á fjármálaumhverfinu er æskileg
•  Próf í verðbréfaviðskiptum er kostur

MYND

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

www.hagvangur.is
Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi
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Félagsmálastjóri
Laust er til umsóknar starf félagsmálastjóra Hvalfjarðarsveitar. 
Um er að ræða 50% starf innan stjórnsýslu sveitarfélagsins. 
Leitað er að metnaðarfullum aðila til að stýra fjölbreyttum 
verkefnum félagsþjónustu sveitarfélagsins. Æskilegt er að 
viðkomandi geti hafið störf í ágústmánuði nk.

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:
• Barnavernd
• Félagsleg heimaþjónusta
• Félagsleg ráðgjöf 
• Fjárhagsaðstoð
• Málefni aldraðra 
• Málefni fatlaðra
• Önnur verkefni á málefnasviði fjölskyldunefndar og fræðslu-
 og skólanefndar.

Félagsmálastjóri ber ábyrgð á meðferð og varðveislu gagna, 
úrvinnslu og upplýsingagjöf, stefnumótun, þróun verklags og 
þjónustugæða.  Félagsmálastjóri sinnir  teymisvinnu og starfar 
með mismunandi fagstéttum á þjónustusvæði sveitarfélagsins. 
Þá er félagsmálastjóri starfsmaður fjölskyldunefndar og  
fræðslu- og skólanefndar.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
• Reynsla og framhaldsmenntun í stjórnun er æskileg.
• Reynsla af starfi við félagsþjónustu, málefni fatlaðra eða 

sambærileg störf er mikilvæg.
• Reynsla af stjórnunarstörfum á  vettvangi félagsþjónustu 

sveitarfélaga er æskileg.
• Færni í mannlegum samskiptum auk forystu- og skipulags- 

hæfileika.
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti.

Kjör:
Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningum viðkomandi 
stéttarfélags  og Sambands íslenskra sveitarfélaga.

Umsóknarfrestur um starf félagsmálastjóra Hvalfjarðarsveitar 
er til og með 30. júní nk. 

Umsóknum skal fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf 
þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur 
fyrir hæfni viðkomandi í starfið.
Umsókn skal senda á skrifstofu Hvalfjarðarsveitar, Innrimel 3, 
301 Akranes eða á netfangið hvalfjardarsveit@hvalfjardarsveit.
is Öllum umsóknum verður svarað.

Nánari upplýsingar um störfin veitir Skúli Þórðarson, sveitar- 
stjóri í síma 433-8500 og á netfanginu skuli@hvalfjardarsveit.is

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

www.capacent.is

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

Fjársýslan er þjónustu- 
og þekkingarstofnun 
á sviði opinberra 
fjármála. Stofnunin veitir 
fjármálatengda þjónustu til 
ríkissjóðs og ríkisaðila og 
annast umsýslu fjármuna. 
Þá hefur hún yfirumsjón 
með bókhaldi og uppgjörum 
ríkissjóðs og tryggir 
tímanlegar og áreiðanlegar 
upplýsingar um fjármál 
ríkisins.
 
Fjársýslan leggur áherslu 
á liðsheild, starfsánægju, 
gagnkvæma virðingu og gott 
starfsumhverfi með öflugum 
hópi starfsmanna. 
Góður starfsandi, 
fjölskylduvænt 
vinnuumhverfi og að 
starfsfólk hafi tækifæri  
til að þróast í starfi er í 
fyrirrúmi hjá Fjársýslunni.
 

Nánari upplýsingar um 
stofnunina er að finna á
www.fjs.is

Fjársýsla ríkisins auglýsir tvær lausar stöður sérfræðinga á uppgjörssviði. Um framtíðarstarf er 
að ræða í fjölbreyttu og krefjandi umhverfi. Störfin fela í sér þátttöku í innleiðingu alþjóðlegra 
reikningsskilastaðla hjá ríkissjóði auk annarra verkefna sviðsins. Kjörið tækifæri fyrir einstaklinga 
sem vilja takast á við faglegar áskoranir og spennandi framtíðarstarf.
 
Helstu verkefni og ábyrgð
Þátttaka í innleiðingu alþjóðlegra reikningsskilastaðla (IPSAS)
Aðstoð við ríkisaðila um bókhald, reikningsskil og afstemmingar
Samræming reikningsskila og bókhalds ríkisaðila
Mánaðar- og ársuppgjör ríkisaðila
Vinna við gerð ríkisreiknings og önnur verkefni í samráði við forstöðumann
 
Hæfnikröfur
Viðskiptafræðimenntun
Framhaldsmenntun í reikningsskilum er kostur
Reynsla af uppgjörum og afstemmingum
Góð þekking á Excel og upplýsingatækni
Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
Góð kunnátta í íslensku og ensku 
Góð samskiptahæfni
 
Frekari upplýsingar um starfið
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi, sem fjármála- og efnahagsráðherra og Félag 
háskólamenntaðra starfsmanna stjórnarráðsins (FHSS) hafa gert
Umsóknarfrestur er til og með 03.07.2017
Sótt er um starfið rafrænt á www.starfatorg.is
Viðkomandi þurfa að geta hafið störf sem fyrst. Starfshlutfall er 100%

Nánari upplýsingar veita
Þórir Hvanndal Ólafsson  - thorir.olafsson@fjs.is - 545-7500
Pétur Ólafur Einarsson  - petur.einarsson@fjs.is - 545-7500

Fjársýsla ríkisins óskar eftir 
sérfræðingum á uppgjörssvið

Auglýsingastofa  \  Guðrúnartúni 8  \  105 Reykjavík  \  pipar-tbwa.is  \  510 9000

Umsókn og fyrirspurnir skal senda á umsokn@pipar-tbwa.is fyrir 20. júní.

\ PIPAR\TBWA er á höttunum eftir persónu sem hefur gaman af því að    
gefa fólki að borða. Starfið felst í undirbúningi máltíða og framreiðslu á mat fyrir 
starfsfólk í húsinu, léttri matargerð og auðvitað frágangi og tiltekt í eldhúsi. 

\ Maturinn kemur oftast fulleldaður að utan en stundum þarf að hita hann upp.

\ Mikilvægt er að viðkomandi hafi reynslu af eldhússtörfum og geti hafið störf sem fyrst. 

\ Vinnutíminn er þriðjudaga til fimmtudaga kl. 10:30–14:00, þannig að ef þú   
ert fyrir langar helgar oft í mánuði þá er þetta starfið fyrir þig.

VIÐ ERUM 
SVÖNG!



Stykkishólmsbær auglýsir laust til umsóknar 
starf forstöðumanns Amtbókasafnsins, stofnun 

mennta, menningar og upplýsingatækni. 

Starfið felur í sér allt sem viðkemur starfsemi bóka- og ljós- 
myndasafnsins, s.s. rekstur, mannaforráð, gerð fjárhagsáætlana, 
innkaup, grisjun og stjórnun. Umsækjendur þurfa að búa yfir 
skipulagshæfileikum, færni í mannlegum samskiptum og hafa 
reynslu af öflun og miðlun upplýsinga.

Æskilegt er að umsækjendur hafi lokið námi í bókasafns- og  
upplýsingafræðum eða annarri háskólamenntun sem nýtist í 
starfi og hafi góða þekkingu á tölvum og möguleikum hug-
búnaðar í safnaþjónustu.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands ísl. sveitar-
félaga við viðkomandi stéttarfélag.

Nýtt safnahús er að rísa við Grunnskóla Stykkishólms og mun 
safnið starfa í nánu stjórnunar- og rekstrarlegu sambandi við 
skólann. Stefnt er að opnun nýja safnahússins á haustmánuðum. 

Umsóknarfrestur er til 20. júní 2017

Umsóknum skal skilað til Sturlu Böðvarssonar bæjarstjóra,  
Hafnargötu 3 eða á netfangið sturla@stykkisholmur.is.  
Bæjarstjóri veitir nánari upplýsingar um starfið ásamt  
Ríkharði Hrafnkelssyni rikki@stykkisholmur.is, sími 433-8100.

Forstöðumaður  
Amtbókasafnsins

ORKA NÁTTÚRUNNAR 
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is

Umsóknarfrestur
er til og með 21. júní 2017.

Farið verður með allar
umsóknir sem trúnaðarmál.

Starfs- og ábyrgðarsvið:
Menntunar- og hæfnikröfur:

• H•    Leiða og styðja öflugan hóp starfsmanna 

•    Sala og viðskiptatengsl gagnvart fyrirtækjum 

•    Viðskiptaþróun í tengslum við fjölnýtingu jarðvarma

•    Orkumiðlun og greining orkumarkaðar

•    Stefnumótun og eftirfylgni með árangri 

áskólamenntun sem nýtist í starfi 

• Reynsla af stjórnun og rekstri

• Reynsla af stjórnun viðskiptasamninga

• Samskiptahæfi leikar, greiningarhæfni, metnaður,

  frumkvæði og heilindi

Orka náttúrunnar leitar að öflugum leiðtoga í starf forstöðumanns. Viðkomandi verður hluti af stjórnendateymi fyrirtækisins og mun
bera ábyrgð á sölu orku til fyrirtækja ásamt þróun viðskiptatækifæra. Spennandi verkefni eru framundan og starfið er tækifæri fyrir aðila
sem hefur metnað til að vera í fararbroddi hjá framsæknu orkufyrirtæki.

 

Orka náttúrunnar framleiðir
og selur rafmagn til allra

landsmanna á samkeppnishæfu
verði. Við viljum nýta auðlindir

af ábyrgð og nærgætni og bæta
lífsgæðin í nútíð og framtíð.

Forstöðumaður fyrirtækjamarkaðar - Ertu ON?

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

Umsókn um starfið þarf að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar. Tekið er á móti umsóknum
á ráðningarvef Orku náttúrunnar, starf.on.is. Nánari upplýsingar veitir Ásdís Eir Símonardóttir, mannauðssérfræðingur, starf@on.is.

HB Grandi leitar að öflugum liðsmanni í starf 
verkefnastjóra hópvinnulausna.

VERKEFNASTJÓRI HÓPVINNULAUSNA

HELSTU VERKEFNI
•   Innleiðing á skjalakerfi í 

SharePoint og samþætting við 
önnur kerfi

•   Stuðningur við þróun á innraneti 
í SharePoint

•   Eftirfylgni með uppfærslum 
á office 365

•   Kennsla og þjálfun
•   Hönnun og framsetning ferla

HÆFNISKRÖFUR
•   Háskólamenntun sem  

nýtist í starfi
•   Mjög góð tölvufærni
•   Reynsla af umsjón hópvinnulausna
•   Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð
•   Áhugi og geta til að miðla þekkingu  

sinni og leysa krefjandi verkefni
•   Framúrskarandi hæfni í mannlegum 

samskiptum, jákvæðni og góð 
þjónustulund

Nánari upplýsingar veitir  
Elva Jóna Gylfadóttir 

starfsþróunarstjóri 
elva@hbgrandi.is.

HB Grandi er eitt stærsta sjávar útvegs 
fyrirtæki á Íslandi. Hlutverk starfsfólks 
spannar alla virðiskeðjuna, þ.e. veiðar, 
vinnslu, sölu og dreifingu á afurðum 
félagsins. HB Grandi leggur áherslu á 
að innan fyrirtækisins starfi hæft og 
traust starfsfólk sem af fagmennsku 
og ábyrgð tryggir sjálfbæra nýtingu og 
hagkvæmni í umgengni við auðlindina.

HB Grandi er traustur vinnustaður 
þar sem stjórnendum og starfsfólki 
er annt um vellíðan og heilbrigði 
samstarfsfólks síns.

HB Grandi er jafnréttissinnaður 
vinnustaður þar sem leitast er við að 
fá jafnt karla og konur til starfa í hinum 
ólíku starfahópum vinnustaðarins. 

Sækja skal um á 
attentus.umsokn.is
Umsóknarfrestur til  

30. júní 2017
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Spennandi starf fyrir kynjafræðing!

Fjármálaskrifstofa

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

Reykjavíkurborg leitar að öflugum einstaklingi í starf verkefnastjóra til að stýra innleiðingu á  
kynjaðri fjárhags- og starfsáætlun. 
Verkefnastjóri er starfsmaður starfshóps um innleiðingu á kynjaðri fjárhags- og starfsáætlun hjá Reykjavíkurborg. 
Megin markmið verkefnisins er að samþætta fjármála- og mannréttindastefnu borgarinnar og stuðla að réttlátri dreifingu 
gæða og fjármuna til framtíðar þar sem tekið er mið af þörfum íbúa og samfélagslegri stöðu þeirra. 
Verkefnið heyrir undir fjármálaskrifstofu en unnið í náinni samvinnu við mannréttindaskrifstofu. 
Verkefnastjóri tilheyrir áætlun ar- og greiningardeild fjármálaskrifstofu en hún ber m.a. ábyrgð á greiningu rekstrar, eftirliti  
og eftirfylgni með framkvæmd fjárhagsáætlunar. 

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags. 

Upplýsingar um starfið veitir Halldóra Káradóttir í síma 411-1111 eða í tölvupósti, netfang halldora.karadottir@reykjavik.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 3. júlí 2017. Umsækjendur sæki um á vefsíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/laus-storf.

Helstu verkefni:
Verkefnisstjóri leiðir kynjaða fjárhags- og starfsáætlun 
Reykjavíkurborgar ásamt starfshópi. Hann er leiðandi í því að 
móta verklag og verkferla og festa þá í sessi. Hlutverk hans 
er jafnframt að sjá um fræðslu og kynningar á verkefninu 
innan og utan borgarinnar.  
Verkefnisstjóri er ráðgefandi um kynjaða fjárhags- og 
starfsáætlun og vinnur með öllum sviðum og stofnunum  
borgarinnar. Jafnframt á hann í samskiptum við Háskóla 
Íslands, fjármálaráðuneytið, Jafnréttisstofu, sveitarfélög og 
aðra aðila sem vinna að innleiðingu á kynjuðum fjármálum. 

Hæfniskröfur:
• Háskólagráða í kynjafræði eða önnur sambærileg menntun  
 sem nýtist í starfi 
• Þekking og reynsla af greiningu gagna
• Reynsla af vinnu við fjármál og fjárhagsáætlun æskileg
• Þekking og reynsla af verkefnastjórnun æskileg 
• Færni og vilji til að tileinka sér nýja þekkingu og vinnubrögð
• Frumkvæði og sjálfstæði
• Hæfni í mannlegum samskiptum 
• Góð íslensku- og enskukunnátta
• Hæfni í miðlun upplýsinga á íslensku og ensku í ræðu og riti 

Laust er til umsóknar starf tæknimanns á tæknideild Vegagerðar- 
innar í  Borgarnesi. Deildin hefur umsjón með verklegum  
framkvæmdum á sviði nýframkvæmda, viðhalds á slitlögum,  
efnisvinnslu, styrkingum og endurbótum á vegamannvirkjum.  
Um 100% starf er að ræða.

Starfssvið
•	 Umsjón	og	eftirlit	með	nýframkvæmdum	og	öðrum	 
 framkvæmdum 
•	 Umsjón	undirbúnings	og	útboðs	framkvæmdaverka
•	 Gerð	útboðs-	og	verðkönnunargagna
•	 Landmælingar	vegna	verkhönnunar	og	undirbúnings	
•	 Annast	önnur	tæknileg	úrlausnarverkefni	

Menntunar- og hæfniskröfur  
•	 Háskólamenntun	í	verk-	eða	tæknifræði	eða	önnur 
 sambærileg háskólamenntun sem nýtist í starfi
•	 Reynsla	af	ámóta	störfum	er	kostur
•	 Góð	íslenskukunnátta
•	 Færni	í	notkun	á	algengum	tölvuforritum
•	 Nákvæmni	og	öguð	vinnubrögð
•	 Frumkvæði	og	hæfni	til	að	vinna	sjálfstætt
•	 Hæfni	í	mannlegum	samskiptum

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

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og viðkomandi 
stéttarfélags.

Umsóknarfrestur er til 3. júlí  2017.  Umsóknir berist til Vegagerðar- 
innar á  netfangið starf@vegagerdin.is. Í umsókninni komi fram 
persónulegar	upplýsingar	ásamt	upplýsingum	um	þá	menntun	og	
hæfni	sem	óskað	er	eftir,	þar	með	talin	menntunar-	og	starfsferils- 
skrá.

Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf sem fyrst.

Nánari	upplýsingar		um	störfin	veitir	Pálmi	Þór	Sævarsson	í	síma	
5221000.

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

 
 
Tæknimaður  
Borgarnesi

Laus störf næsta  
skólaár 2017-2018

Kennarar óskast á unglingstig,  
miðstig og yngsta stig 

• náttúrufræði (líffræði, eðlis- og efnafræði) á unglingastigi
• sérkennsla á unglingastigi
• heimilisfræði á unglingastigi
• umsjónarkennsla í 3., 4. og 5. bekk (möguleiki á hlutastarfi) 

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

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

Skólaliðar í hlutastarf

Ræstingastjóri/skólaliði með gangavörslu ásamt daglegri 
umsjón

Húsvörður

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

Umsóknarfrestur um störfin er til 2. júlí 2017.

Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um. 

Helstu verkefni:

•	 Rekstrarúttektir	og	greiningar

•	 Eftirlit	með	framkvæmd	fjárlaga

•	 Samstarf	og	samvinna	við	stofnanir	
ráðuneytisins	

•	 Stefnumótun	og	eftirfylgni	stefna

•	 Árangursmælingar	og	skýrslugerð

•	 Samþætting	opinberra	stefna	

Krafist	er	háskólamenntunar	á	sviði	viðskipta,	
hagfræði	eða	sambærilegrar	menntunar	ásamt	
framhaldsmenntunar	eða	sambærilegrar	reynslu.	

Frekari	upplýsingar	um	menntunar-	og	hæfnis-	
kröfur	má	finna	á	vefsíðu	ráðuneytisins		
www.dmr.is	eða	á	www.starfatorg.is	

Karlar	jafnt	sem	konur	eru	hvött	til	að	sækja	um	
auglýst	starf.	Nánari	upplýsingar	veitir	Guðný	E.	
Ingadóttir,	mannauðsstjóri,	í	síma	545	9000.

Öllum	umsóknum	verður	svarað	þegar	ákvörðun	
um	ráðningu	liggur	fyrir.		

Umsóknarfrestur er til 3. júlí nk. 
Umsóknum skal skila rafrænt á netfangið  
starf@DMR.is merkt sérfræðingur. 

Umsókn	skal	fylgja	starfsferilskrá	og	kynningar-
bréf	þar	sem	umsækjandi	gerir	grein	fyrir		
ástæðu	umsóknar	og	hæfni	viðkomandi	til	að	
gegna	starfinu.

Athygli	er	vakin	á	því	að	umsóknir	munu	gilda	í	
6	mánuði	frá	því	að	umsóknarfrestur	rennur	út.	
Um	fullt	starf	er	að	ræða.	Laun	greiðast	sam-
kvæmt	kjarasamningi	Félags	háskólamenntaðra	
starfsmanna	Stjórnarráðsins	og	fjármálaráðherra.

Dómsmálaráðuneytið			Sölvhólsgötu	7			101	Reykjavík			Sími	545	9000

Dómsmálaráðuneytið óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa á skrifstofu stefnu-
mótunar og fjárlaga. Leitað er að einstaklingi sem hefur áhuga á að taka þátt  
í mótun nýrra vinnubragða með hópi áhugasamra starfsmanna við uppbyggingu  
nýs ráðuneytis.

Staða sérfræðings í fjármálum og rekstri

ÓMSMÁLARÁÐUNEYTIÐ D



Starfsmaður á læknastofu
Læknasetrið óskað eftir að ráða starfsmann  

í hjartalínurit, afgreiðslu ofl.  
Þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Umsóknir óskast sendar á solrun@setrid.is.
Upplýsingar í síma 535 7777.

Læknasetrið
Þönglabakka 1 og 6

109 Reykjavík

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

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

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

Vinnutími kl. 7.45-17.00 virka daga.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Sæktu um á brimborg.is fyrir 30. júní næstkomandi.

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

Menntunar- og hæfniskröfur
•	Lögfræðimenntun	eða	önnur	háskólamenntun	
sem	nýtist	í	starfi.

•	Framhaldsmenntun	og/eða	haldgóð	starfs-	
reynsla	sem	nýtist	í	starfi.

•	Þekking	á	málaflokkum	sem	heyra	undir	
ráðuneytið	æskileg.

•	Þekking	og	reynsla	á	sviði	opinberrar	stjórnsýslu.

•	Þekking	og	reynsla	af	stefnumótun	og		

áætlanagerð	æskileg.

•	Farsæl	stjórnunarreynsla.

•	Gott	vald	á	íslensku	og	færni	til	að	tjá	sig		

í	ræðu	og	riti.	

•	Góð	kunnátta	í	ensku	og	kunnátta	í	einu		

Norðurlandamáli	æskileg.

•	Metnaður	og	vilji	til	að	ná	árangri.

•	Jákvæðni	og	lipurð	í	mannlegum	samskiptum.

Um	laun	og	önnur	starfskjör	fer	skv.	ákvæðum	
laga	nr.	130/2016.	Skipað	verður	í	embættin	til	
fimm	ára	í	senn.	Konur	jafnt	sem	karlar	eru	hvött	
til	að	sækja	um.

Nánari	upplýsingar	veitir	Guðný	Elísabet		
Ingadóttir,	mannauðsstjóri	í	dómsmálaráðu-	
neytinu,	í	síma	545	9000.

Umsóknir	skulu	sendar	rafrænt	á	netfangið		
starf@dmr.is	eða	skriflega	til	dómsmálaráðu-
neytisins,	Sölvhólsgötu	7,	101	Reykjavík.	

Öllum	umsóknum	verður	svarað	þegar	ákvörðun	
um	skipun	liggur	fyrir.	

Umsóknarfrestur er til 3. júlí nk.

Umsókn	skal	fylgja	starfsferilskrá	og	kynningar-
bréf	þar	sem	umsækjandi	gerir	grein	fyrir		
ástæðu	umsóknar	og	hæfni	viðkomandi	til		
að	gegna	starfinu.		

Sölvhólsgötu	7		101	Reykjavík		Sími	545	9000

ÓMSMÁLARÁÐUNEYTIÐ D

Skrifstofustjórar í dómsmálaráðuneytinu

Dómsmálaráðuneytið auglýsir 
laus til umsóknar tvö embætti 
skrifstofustjóra. 

Skrifstofustjóri stýrir og ber 
ábyrgð á málaflokkum sem undir 
skrifstofu hans heyra.

Starfið felst í stjórnun og rekstri 
skrifstofunnar, skipulagningu,  
áætlanagerð, stefnumótun,  
markmiðssetningu, samhæfingu 
verkefna við stefnu ráðuneytisins 
og mat og ábyrgð á árangri.

Hæfnisnefnd skipuð þremur einstaklingum 
mun meta hæfni og hæfi umsækjenda og 
skila greinargerð til ráðherra, sem skipar  
í embættin.

Bílaleiga með starfstöð á Keflavíkurflugvelli 
óskar eftir að ráða starfsmann.

Hæfniskröfur:
• Sjálfstæð vinnubrögð og útsjónarsemi
• Jákvætt hugarfar og rík þjónustulund
• Góð enskukunnátta
 (vald á öðrum tungumálum kostur)
• Almenn tölvukunnátta og bílpróf

Umsóknarfrestur er til 10. júlí nk.

Áhugasamir vinsamlegast sendið
umsókn ásamt ferilskrá á netfangið
go@goiceland.com
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Hreinsitækni ehf. óskar eftir 
starfsmönnum í framtíðarvinnu. 

Ýmis störf í boði. 
 
ÓSKUM EFTIR 
   

• Bílstjórum með meirapróf. 
• Tækjamönnum með vinnuvélaréttindi.  
• Starfsmönnum í fóðrun lagna. 
• Aðstoðarmenn á tæki með möguleika á 

auknum réttindum. 
• Krafist er stundvísi og reglusemi.  

 
Áhugasamir senda umsókn með ferilskrá fyrir  

26. júní 2017 nk. á netfangið postur@hrt.is  
Öllum umsóknum verður svarað. 

Bókasafn Hafnar�arðar
»    Bókavörður

Fræðslu- og frístundaþjónusta
»    Talmeinafræðingur

Grunnskólar
»    Frístundaleiðbeinandi - Áslandsskóli
»    Skólaliði - Áslandsskóli
»    Stuðningsfulltrúi - Áslandsskóli
»    Kennsla í náttúrufræði - Hraunvallaskóli 
»    Sérkennari - Hraunvallaskóli
»    Sérkennsla í námsver unglinga - Hraunvallaskóli
»    Umsjónarkennari á yngsta stigi - Hraunvallaskól
»    Umsjónarkennari á miðstigi - Hraunvallaskóli
»    Sérkennari - Hvaleyrarskóli
»    Umsjónarkennari á yngsta stigi - Hvaleyrarskóli
»    Frístundaleiðbeinanda í Krakkaberg - Setbergsskóli
»    Sérkennari í Berg - Setbergsskóli
»    Skólaliði - Setbergsskóli
»    Stuðningsfulltrúi í Berg - Setbergsskóli
»    Stuðningsfulltrúi í Krakkaberg - Setbergsskóli
»    Skólaliði - Skarðshlíðarskóli
»    Sérkennari - Öldutúnsskóli

Leikskólar
»    Leikskólakennari - Arnarberg
»    Þroskaþjálfi - Arnarberg
»    Leikskólakennari - Álfasteinn
»    Þroskaþjálfi - Álfasteinn
»    Deildarstjóri - Álfasteinn
»    Leikskólakennari - Hlíðarberg
»    Leikskólakennari - Hlíðarendi
»    Sérkennslustjóri - Hlíðarendi
»    Leikskólakennari - Hvammur
»    Matreiðslumeistari/matráður - Hvammur
»    Deildarstjóri - Hraunvallaskóli
»    Leikskólakennari - Hraunvallaskóli
»    Sérkennari - Hraunvallaskóli
»    Þroskaþjálfi - Hraunvallaskóli
»    Leikskólakennari - Hörðuvellir
»    Deildarstjóri - Hörðuvellir
»    Leikskólakennari - Norðurberg
»    Þroskaþjálfi - Norðurberg
»    Deildarstjóri - Tjarnarás
»    Þroskaþjálfi - Stekkjarás
»    Leikskólakennari - Vesturkot
»    Þroskaþjálfi - Vesturkot

Málefni fatlaðs fólks
»    Þroskaþjálfi - Berjahlíð

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

Nánar á hafnar�ordur.is

585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

hafnarfjordur.is

FYRIR RÉTTA EINSTAKLINGA
LAUS STÖRF

Hjá Pacta Lögmönnum starfa 30 lögfræðingar á

14 starfsstöðvum víða um land. Lögmenn Pacta búa yfir 

víðtækri reynslu og þekkingu á flestum sviðum lagaum-

hverfis sveitarfélaga, fyrirtækja, stofnana og einstaklinga.

Markmið okkar er að veita viðskiptavinum um land allt 

vandaða lögmannsþjónustu og ráðgjöf,

byggða á þekkingu, trausti og áreiðanleika.

Pacta lögmenn ı Laugavegi 99 ı 101 Reykjavík ı Sími 440 7900

Akranes ı Akureyrir ı Blönduós ı Dalvík ı Egilsstaðir ı Hafnarfjörður 

Húsavík ı Ísafjörður ı Keflavík ı Reyðarfjörður ı Reykjavík 

Sauðárkrókur ı Siglufjörður ı Selfoss ı Siglufjörður

Selfoss

Fjallabyggð

Reykjavík

Keflavík

Akranes

Reyðarfjörður

Egilsstaðir

Akureyri

Húsavík

Ísafjörður

Blönduós

Dalvík

Sauðárkrókur

Hafnarfjörður

LÖGMENN 
ALLRA 

LANDSMANNA

Nánari upplýsingar veitir Benjamín Axel Árnason, rekstrarstjóri Pacta lögmanna, í síma 440 7900 og á netfang 

benjamin@pacta.is. Umsóknarfrestur er til 27. júní 2017. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem 

trúnaðarupplýsingar. Ráðið verður í starfið samkvæmt nánara samkomulagi.

Akranes og Vesturland 
Við leitum að lögfræðingi eða lögmanni með héraðsdómsréttindi til að taka þátt í áframhaldandi uppbyggingu 

Pacta á Vesturlandi, með starfsstöð á Akranesi. Meðal verkefna eru fjölbreytt viðfangsefni á sviði lögmennsku og 

lögfræðilegrar ráðgjafar, málflutningur og ábyrgð á mætingum í héraðsdóma og hjá Sýslumannsembættum. 

Við leitum að ábyrgum og drífandi starfsmanni sem hefur metnað til að ná árangri í starfi, getur unnið sjálfstætt 

og býr yfir mikilli samskiptafærni. Æskilegt er að lögmenn okkar búi á sínu starfssvæði.

Við viljum ráða
lögmann til starfa

á Akranesi



www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi

Marorka er hátæknifyrirtæki sem sérhæfir sig í gagnadrifinni orku   -
stjórn un fyrir skip. Við gerum viðskiptavinum okkar mögulegt að  
minnka eldsneytis notkun, draga úr útblæstri og auka afkastagetu  
skipaflota. Höfuðstöðvar eru á Íslandi, en skrifstofur í Þýskalandi,  
Singapore og í Sameinuðu arabísku furstadæmunum. 

Umsóknarfrestur er til 3. júlí. Vinsamlegast skilið  
umsóknum á tölvupóstfang careers@marorka.com 
Frekari upplýsingar veitir Heiða Lára Heiðarsdóttir, heida.heidarsdottir@marorka.com

Borgartún 26 · 105 Reykjavík  ·  marorka.com · 582 8000

Sérfræðingur í þróun gagnakerfa 
(Data Engineer)

.NET forritari

Marorka leitar að öflugum sérfræðingi með brennandi áhuga 
á gríðargögnum (Big Data) til starfa við þróun stoðkerfa fyrir 
söfnun og úrvinnslu gagna.

Við leitum að færum forritara með brennandi áhuga á gæðum 
í hugbúnaðargerð til að takast á við fjölbreytt og krefjandi verk efni 
við þróun grænna hugbúnaðarlausna fyrir skip.

Marorka leitar að framúrskarandi sérfræðingi í vefforritun og vefumsjón 
til að sinna þróun, viðhaldi og rekstri á veflausnum Marorku.

Við leitum að verkefnastjóra í framtíðarstarf sem felur í sér innleiðingu 
á orkustjórnun hjá útgerðum. Verkefnin eru tæknilega flókin og þarf 
einstaklingurinn að hafa tök á tæknihugtökum ásamt því að vera skipulagður. 
Mikilvægt er að sýna frumkvæði og vera jákvæður og drífandi. Samskipti 
við viðskiptavini eru stór þáttur af starfinu.

Helstu verkefni
• Þróun og uppbygging stoð kerfa 

fyrir söfnun og úrvinnslu gagna 
í AWS

• Þróun á forritaskilum (API) 
og undir liggjandi vefþjónust um 
fyrir önnur teymi og samstarfs aðila

Helstu verkefni
• Virk þátttaka í Scrum þróunar-

teymum við hönnun og forritun 
hugbúnaðarlausna

• Vinna náið með vörustjórum 
og QA að stöðugum um bótum 
þróunarferla

Helstu verkefni
• Þátttaka í þróunarteymum við 

hönnun, þróun og innleiðingu 
nýrrar virkni og lagfæringa

• Umsjón með útgáfum sem 
og stöðugum umbótum 
útgáfuferlis

• Ábyrgð á hnökralausum 
rekstri vefkerfa og veflausna

• Þróun á tæknihögun 
og uppbyggingu skýjalausna

Hæfniskröfur
• Góð tækniþekking
• Nákvæmni, skipulag og samskiptahæfni
• Góð enskukunnátta
• Reynsla og menntun í verkefnastjórn kostur
• Reynsla úr skiparekstri og almenn þekking á skipum kostur

Hæfniskröfur
• Háskólapróf sem nýtist í starfi, 

t.d. verkfræði eða tölvunarfræði
• Reynsla af uppbyggingu 

skalanlegra og áreiðanlegra kerfa 
í tölvuskýjum

• Góð þekking á uppbyggingu 
gagnakerfa og gagna grunnum

• Reynsla af Spark eða skyldum tólum 
fyrir gagnavinnslu er kostur

Hæfniskröfur
• Framúrskarandi þekking 

á .NET (C#) og SQL
• Reynsla af prófanadrifinni 

hugbúnaðargerð (TDD)
• Frumkvæði í starfi, áhugi 

á að læra nýja hluti og færni 
í að deila faglegri þekkingu

Hæfniskröfur
• Reynsla af hugbúnaðarþróun 

og mjög góð þekking 
á ferlum í hugbúnaðargerð

• Góð þekking á gagna grunnum, 
reynsla af kerfis hönnun og rekstri 
tölvukerfa

• Reynsla af AWS kostur

Sérfræðingur í vefumsjón 
(DevOps)

Verkefnastjóri
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Arkþing leitar að góðu fólki

Vegna fjölbreyttra verkefna framundan, leitum við að 
Arkitektum og Byggingafræðingum.
Kunnátta í Revit æskileg. 
Við bjóðum upp á skemmtilegan vinnustað með    
góðum anda þar sem unnið er af metnaði.
Í dag starfa 14 manns hjá fyrirtækinu.

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

www.arkthing.is

Borgartún 27 - 105 Reykjavík - Sími 520 4040
www.inkasso.is - inkasso@inkasso.is

ÞJÓNUSTUFULLTRÚI Í 
ÞJÓNUSTUVERI INKASSO 
Í BORGARTÚNI ÓSKAST

Starfssvið þjónustufulltrúa:
• Úrlausnir mála sem snúa að greiðendum
• Upplýsingagjöf til greiðenda í gegnum  

síma og tölvupóst
• Úthringingar í greiðendur
• Almenn vinnsla innheimtumála í 

milliinnheimtu

Hæfniskröfur:
• Góð almenn tölvukunnátta
• Hæ�leikar í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og vinnusemi

Við leitum að drífandi og metnaðarfullum einstaklingi 
með þægilegt viðmót og ríka þjónustulund. Um er að 
ræða framtíðarstarf hjá spennandi og ö�ugu fyrirtæki.

Inkasso er eitt af stærstu innheimtufyrirtækjum 
landsins sem sinnir innheimtu fyrir allar gerðir 
fyrirtækja, einstaklinga, stofnana og sveitarfélaga.

Við sníðum þjónustu okkar að þörfum hvers og eins 
og leitumst við að bjóða sveigjanlega og mannlega 
þjónustu.

Æskilegt er að viðkomandi geti ha�ð störf sem fyrst.
Umsóknarfrestur er til 26. júní 2017.
Umsóknir skulu berast á netfangið: umsokn@inkasso.is

Húsasmíði 

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

Nánari upplýsingar í netpósti sigvilli@simnet.is

Trésmiðir 
óskast

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

DEILDARSTJÓRAR 
ÓSKAST TIL STARFA
Við leitum e�ir leikskólakennurum sem hafa áhuga á því að vera í leiðandi 
hlutverki inn á leikskóla með því að taka að sér deildarstjórn. Starfið felur í 
sér að bera ábyrgð á uppeldis- og menntunarstarfinu sem fram fer á 
deildinni ásamt því að stjórna og skipuleggja starfið á deildinni. 
Deildarstjóri ber einnig ábyrgð á foreldrasamvinnu og að unnið sé e�ir 
skólanámskrá. Leitað er að leikskólakennurum sem hafa reynslu af 
uppeldis- og kennslustörfum með börnum, eru liprir og sveigjanlegir í 
samskiptum, sýna frumkvæði í starfi, faglegan metnað og sjálfstæð og 
skipulögð vinnubrögð og hafa góða íslenskukunnáttu.

SKÓLA- OG 
FRÍSTUNDASVIÐNánar á www.reykjavik.is/stor f

LANGAR ÞIG AÐ 
VINNA MEÐ 
FRAMTÍÐ LANDSINS?

LEIKSKÓLAR SKÓLA- OG 
FRÍSTUNDASVIÐS REYKJAVÍKURBORGAR



Húsasmiðjuna einkennir 
góður starfsandi og gott 
og öruggt stafsumhverfi

Umsóknir berist fyrir 
28. júní. í netfangið 
atvinna@husa.is

Vinsamlegast merkið 
í umsókn hvaða starf
sótt er um.

Vilt þú vera með okkur í liði?
Við leitum eftir fólki sem hefur mikla þjónustulund og 
frumkvæði í starfi, er lausnamiðað og hefur 
góða samskiptahæfni.  

Æskilegt er að umsækjendur búi yfir haldgóðri þekkingu
á byggingavörum auk góðrar íslenskukunnáttu.

Fagmanna verslun 
Kjalarvogi

Viljum ráða sölumenn til 
starfa  í lagnadeild og 
málningardeild 

Ábyrgðarsvið
• Sala, ráðgjöf og þjónusta 

við viðskiptavini
• Önnur tilfallandi störf

Fagmanna verslun 
Kjalarvogi

Viljum ráða gjaldkera til 
starfa

Ábyrgðarsvið
•  Afgreiðsla og þjónusta við 

viðskiptavini
•  Umsjón með pöntunum á 

rekstrarvöru 
•  Uppgjör

Grafarholt

Viljum ráða metnaðar-
fullan aðila til starfa í 
heimilstækjadeild.

Ábyrgðarsvið
•  Sala og þjónusta við 

viðskiptavini
•  Útstillingar og 

vöruframsetning

Skútuvogur

Leitum að metnaðar-
fullum aðila á þjónustu-
borð, auk umsjónar með 
afgreiðslukössum. 

Ábyrgðarsvið
•  Upplýsingagjöf 

og þjónusta við 
viðskiptavini

•  Dagleg umsjón 
með afgreiðslukössum 
og gerð vaktaplana

Spennandi störf hjá 
Húsasmiðjunni

sótt er um.

Leitum að metnaðar-
fullum aðila á þjónustu-
borð, auk umsjónar með 
afgreiðslukössum. 

með afgreiðslukössum 
og gerð vaktaplana

Byggjum á betra verði

Lágafellsskóli Mosfellsbæ
Má bjóða þér að taka þátt í metnaðarfullu skólastarfi?

Viltu vera hluti af góðum og öflugum starfsmannahópi sem 
vinnur saman að því að mæta ólíkum einstaklingum í krefjan-
di verkefnum?

Laus störf frá 1. ágúst 2017
• Deildarstjóri óskast í stjórnendateymi skólans
 Meginverkefni viðkomandi er þátttaka í þriggja manna   
 stjórnunarteymi í Höfðabergi með ábyrgð á faglegu starfi  
 grunnskólahlutans. Viðkomandi er jafnframt hluti af   
 stjórnendateymi skólans.
• Umsjónarkennsla á yngsta og miðstigi
• Afleysing í umsjónarkennslu á yngsta stigi til 1. mars 2018  
 vegna fæðingarorlofs
• Þroskaþjálfi, 50 – 100% starfshlutfall

Frekari upplýsingar um störfin er að finna á www.mos.is 
Laun samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitar-
félaga og viðkomandi stéttarfélaga.
Upplýsingar veitir Jóhanna Magnúsdóttir skólastjóri í  síma 
5259200/8968230. Umsóknir, með upplýsingum um menntun, 
starfsreynslu og umsagnaraðila sendist rafrænt á netfangið 
johannam@lagafellsskoli.is 

Umsóknarfrestur um störfin er til 30. júní 2017.
 
Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um.

SKÓLA- OG 
FRÍSTUNDASVIÐNánar á www.reykjavik.is/stor f

LANGAR ÞIG AÐ 
VINNA MEÐ 
FRAMTÍÐ LANDSINS?
LEIKSKÓLAKENNARAR ÓSKAST TIL 
STARFA Á UNGBARNADEILDIR
Ungbarnadeildir verða opnaðar á leikskólunum Blásölum, Holti, Miðborg og 
Sunnuási á haustmánuðum.  Um er að ræða sérhæfðar deildir með aðstöðu, 
leikrými og búnað sem hæfir þroska barna á öðru og þriðja aldursári, mætir 
þörfum þeirra og tryggir öryggi barnanna.  
Leitað er að leikskólakennurum sem hafa áhuga á því að vinna með ungum 
börnum. Starfið felur í sér að vinna að uppeldi og menntun leikskólabarna þar 
sem saman tvinnast umhyggja og nám. Samskipti fullorðinna við börnin 
byggjast á tilfinningalegri nánd og leitast er við að nálgast sjónarhól barnanna, 
styrkja sjálfsmynd þeirra og virka þátttöku í leik.
Leikskólakennarar taka þátt í skipulagningu faglegs starfs og foreldrasamstarfi 
undir stjórn deildarstjóra.  Leitað er að leikskólakennurum sem hafa reynslu af 
uppeldis- og kennslustörfum, eru liprir og sveigjanlegir í samskiptum, sýna 
frumkvæði í starfi, faglegan metnað og sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð og 
hafa góða íslenskukunnáttu.

LEIKSKÓLAR SKÓLA- OG 
FRÍSTUNDASVIÐS REYKJAVÍKURBORGAR
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PROCUREMENT AGENT
LOCAL GUARD FORCE SHIFT SUPERVISOR  

Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöður  
Procurment Agent og LGF Shift Supervisor lausar til  

umsóknar. Umsóknarfrestur er til 25 júní, 2017.   
Frekari upplýsingar er að finna á heimasíðu sendiráðsins: 

https://is.usembassy.gov/embassy/jobs/ 

The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individuals 
for the full time positions of Procurment Agent and LGF 
Shift Supervisor . The closing date for this postions is  

June 25, 2017. Application forms and further information 
can be found on the Embassy’s home page:  

https://is.usembassy.gov/embassy/jobs/ 

Please send your application and resumé to:  
reykjavikvacancy@state.gov

Barnaverndarstofa

Starf sérfræðings á 
meðferðar- og fóstursviði

Barnaverndarstofa auglýsir eftir sérfræðingi til starfa á 
meðferðar- og fóstursviði stofunnar. Um er að ræða fullt 
starf sem felur meðal annars í sér: 
• Samskipti og ráðgjöf við barnaverndarnefndir,   
 fósturforeldra, meðferðaraðila á vegum Barnaverndar- 
 stofu og aðra fagaðila vegna skipulags og framkvæmdar  
 þjónustu við börn í tilteknum úrræðum. 
• Umfjöllun og afgreiðslu umsókna sem felur meðal annars  
 í sér mat á upplýsingum barnaverndarnefnda og annarra  
 fagaðila um umönnunar-/meðferðarþörf barna og  
 viðeigandi þjónustu. 
• Leiðbeiningar og gæðaeftirlit við gerð og framkvæmd  
 meðferðarmarkmiða og -áætlana vegna barna sem á  
 fóstur- eða meðferðarheimilum, m.a. börn sem glíma við  
 alvarlega hegðunar- og/eða tilfinningaerfiðleika. 

Menntun og reynsla:
• Krafa um meistarapróf eða sambærilegt próf af 
 heilbrigðis- eða félagssviði.
• Krafa um þekkingu á sviði frávika í hegðun og þroska  
 barna og unglinga, matsaðferðum, greiningarhugtökum  
 og –tækjum og fjölbreyttum aðferðum í meðferðarvinnu  
 með börnum og foreldrum.
• Þekking og reynsla af barnaverndarstarfi, sem og af  
 gagnreyndum aðferðum í þjónustu við börn og fjölskyldur  
 er æskileg.

Persónulegir eiginleikar:
• Mikilvægt er að búa yfir hæfni til að vinna skipulega,  
 markmiðatengt og lausnarmiðað.
• Lögð er áhersla á góða samstarfshæfni, sveigjanleika og  
 jákvætt viðhorf til skjólstæðinga og samstarfsaðila. 
• Krafa um góða íslenskukunnáttu í rituðu og töluðu máli.
• Krafa um góða enskukunnáttu og æskileg kunnátta í einu  
 Norðurlandamáli.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Við 
úrvinnslu umsókna um störfin gildir mat Barnaverndarstofu 
á hæfni og eiginleikum umsækjenda. Launakjör eru sam-
kvæmt kjarasamningi ríkisins og viðkomandi stéttarfélags. 
Tekið er mið af jafnréttisáætlun Barnaverndarstofu við 
ráðningar á stofuna. 

Umsóknarfrestur er til og með 28. júní n.k. 
Nánari upplýsingar  eru veittar hjá Barnaverndarstofu í 
síma 530 2600 (www.bvs.is). Umsóknir skulu berast til  
Barnaverndarstofu, Borgartúni 21, 105 Reykjavík eða á  
netfangið bvs@bvs.is. Öllum umsóknum verður svarað 
þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Sumarstarf á lokaðri deild Stuðla
Vilt þú taka þátt í krefjandi og spennandi starfi með 
unglingum? Um er að ræða 100% starf í dagvinnu,  
aðallega á lokaðri deild en einnig á meðferðardeild 
Stuðla. Staðan er tímabundin eða frá júlí til ágústloka.

Starfssvið
Á lokaðri deild felst starfið m.a. í:
• Umönnun og gæslu ungmenna
• Einstaklingsbundnum stuðningi við unglinga á deildinni
• Fylgja eftir því verklagi sem á deildinni er ásamt   
 skráningu upplýsinga 

og á meðferðardeild, eftir því sem við á:
• meðferðarvinnu og daglegum samskiptum, við unglinga
• samskiptum við foreldra
• vinnu að tómstundastarfi með unglingum
• einstaklingsbundnum stuðningi við unglingana í  
 meðferð í samvinnu við deildarstjóra, og sálfræðinga.

Persónulegir eiginleikar
Lögð er áhersla á persónulega eiginleika, svo sem líkam-
legt hreysti, góða samskiptahæfni, sveigjanleika, jákvætt 
viðhorf til skjólstæðinga, stundvísi, áhuga á meðferðar-
störfum og skipulögð vinnubrögð.

Hæfnikröfur
• Reynsla sem að mati forstöðumanns nýtist í starfi
• Áhugi á að vinna með unglingum 
• Reynsla af öryggisgæslu og umönnun krefjandi  
 skjólstæðinga er kostur
• Umsækjendur þurfa að geta tileinkað sér þá  
 meðferðarnálgun og verklagsreglur sem unnið er eftir  
 á Stuðlum
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfstætt og í teymi

Nánari upplýsingar um starfið veitir deildarstjóri  
Neyðarvistunar, Böðvar Björnsson. Einnig er hægt að fá 
upplýsingar hjá Funa Sigurðssyni, forstöðumanni Stuðla,  
í síma 530 8800.
 
Við úrvinnslu umsókna um störfin gildir mat forstöðu-
manns Stuðla á hæfni og eiginleikum umsækjanda. 
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum SFR og 
ríkisins. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem 
fyrst. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu hefur verið tekin

Með umsóknum skulu fylgja upplýsingar um menntun og 
fyrri störf. Umsóknir skulu berast til Barnaverndarstofu, 
Borgartúni 21, 105 Reykjavík eða á netfangið bvs@bvs.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 3. júlí nk.

Fossaleynir 17 (Grafarvogi), 112 Reykjavík
www.studlar.is mru@studlar.is

EUROPEAN UNION

DELEGATION TO ICELAND

Office Support for the EU Delegation

The Delegation of the European Union to Iceland is seeking 
to recruit an Office Support Agent, who will also have the 
function of a Driver. The person should have the following 
qualifications:

• Upper secondary education or equivalent.
• Category B Driver’s licence and at least 5 years of  
 driving experience
• Work experience in a similar position for a company/  
 institution / public body
• Good command of Icelandic and English
• Computer literacy
• Strong working and personal skills 

For more information on requirements and detailed job 
description please consult our web-site: 
https://eeas.europa.eu/delegations/iceland/28269/eu- 
delegation-looking-office-support-agent-also- 
performing-duties-driver_en 
Please e-mail your application before 9th July 2017 (English 
only) to: DELEGATION-ICELAND-HOA@eeas.europa.eu

STARF ÞERAPISTA Í 
FJÖLKERFAMEÐFERÐ (MST)
Sálfræðingur / Félagsráðgjafi

Um er að ræða fullt starf sem felst í meðferðarvinnu með 
fjölskyldum unglinga sem glíma við alvarlegan hegð-
unar- og vímuefnavanda. Meðferðin fer fram á heimili 
og í nærsamfélagi fjölskyldunnar í samstarfi við skóla 
og aðra lykilaðila svo sem heilbrigðisstofnanir, barna-
vernd og aðra sérfræðinga. Þerapistar starfa undir stjórn 
sálfræðings sem er handleiðari og teymisstjóri og eftir 
meðferðarreglum og aðferðum MST. Nánari upplýsingar 
um starfið má finna á starfatorg.is

Menntun og reynsla
• Krafa um masterspróf og starfsréttindi sem  
 sálfræðingur eða félagsráðgjafi.
• Æskileg sérmenntun í meðferðarvinnu og/eða reynsla í  
 meðferð alvarlegs hegðunarvanda barna og unglinga og  
 fjölskyldna þeirra.
• Krafa um staðgóða þekkingu á kenningarlegum  
 bakgrunni MST.
• Hæfni til að vinna sjálfstætt og kerfisbundið og að geta  
 sett fram niðurstöður skriflega.
• Góð enskukunnátta, bæði munnlega og skriflega. 

Persónulegir eiginleikar
• Lögð er áhersla á góða samstarfshæfni, sveigjanleika  
 og jákvætt viðhorf til skjólstæðinga og samstarfsaðila. 
• Mikilvægt er að búa yfir hæfni til að vinna skipulega,  
 markmiðatengt og lausnarmiðað.

Við úrvinnslu umsókna um störfin gildir mat Barna-
verndarstofu á hæfni og eiginleikum umsækjenda.  
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi ríkisins og  
viðkomandi stéttarfélags. Tekið er mið af jafnréttisáætlun 
Barnaverndarstofu við ráðningar á stofuna. 

Umsóknarfrestur er til og með 3. júlí n.k. 
Nánari upplýsingar  eru veittar hjá Barnaverndarstofu í 
síma 530 2600 (www.bvs.is). Með umsóknum skulu fylgja 
upplýsingar um menntun og fyrri störf. Umsóknir skulu 
berast til Barnaverndarstofu, Borgartúni 21, 105 Reykjavík 
eða á netfangið bvs@bvs.is

Barnaverndarstofa

STARF TEYMISSTJÓRA Í FJÖLKERFAMEÐFERÐ (MST)

Um er að ræða fullt starf sem felst í daglegri umsjón, faglegri stýringu, einstaklings-
og hóphandleiðslu MST þerapista samkvæmt aðferðafræði MST. Teymisstjóri starfar
í nánu samráði við aðra sérfræðinga Barnaverndarstofu, einkum sviðsstjóra
meðferðar- og fóstursviðs, sem er næsti yfirmaður.

Menntun og reynsla:
• Krafa um sálfræðing með löggildingu eða einstakling með meistarapróf og að 

lágmarki tveggja ára þjálfun og reynslu af klínískri vinnu, aðra en af störfum í 
MST, sem að mati Barnaverndarstofu nýtist í starfi. 

• Krafa um góða faglega þekkingu og reynslu á frávikum í hegðun og þroska barna 
og unglinga, sálfræðilegum matsaðferðum og fjölbreyttum aðferðum í 
meðferðarvinnu með börnum og foreldrum.

• Krafa um góða þekkingu á kenningarlegum bakgrunni aðferða MST.
• Góð enskukunnátta, bæði munnlega og skriflega, er skilyrði.
• Æskilegt er að viðkomandi hafi áður starfað sem MST þerapisti.

Persónulegir eiginleikar:
• Lögð er áhersla á góða samstarfshæfni, sveigjanleika og jákvætt viðhorf til 

skjólstæðinga og samstarfsaðila.
• Mikilvægt er að búa yfir hæfni til að vinna markmiðatengt og lausnarmiðað.

Við úrvinnslu umsókna um störfin gildir mat Barnaverndarstofu á hæfni og 
eiginleikum umsækjenda. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi ríkisins og 
viðkomandi stéttarfélags.

Umsóknarfrestur er til og með 6. júní n.k. Nánari upplýsingar  eru veittar hjá 
Barnaverndarstofu í síma 530 2600 (www.bvs.is). Umsóknir skulu berast til 
Barnaverndarstofu, Borgartúni 21, 105 Reykjavík eða á netfangið bvs@bvs.is



Ertu að leita að fjölbreyttu og 
skemmtilegu starfi í dagvinnu ?

Ás styrktarfélag er öflugt félag sem sinnir þjónustu við fólk með 
fötlun. Það byggir á gömlum og traustum grunni, mikill metnaður er 
lagður í gæði þjónustunnar og hagur einstaklingsins ávallt hafður í 
fyrirrúmi.

Félagið hefur að geyma framsækinn starfsmannahóp og góðan 
starfsanda sem skilar sér í faglegu og fjölbreyttu starfi. Undir stjórn 
félagsins eru m.a. reknir vinnustaðir, virknitilboð og dagþjónusta, 
eins og Bjarkarás/Lækjarás í Stjörnugróf 7-9 og Lyngás í Safamýri 5. 
Vinnutíminn er frá 8.00-16.30 alla virka daga. 

Við leitum að  þroskaþjálfum, félagslíðum og stuðningsfulltrúum 
til starfa eftir 1. ágúst í 100% stöður eða hlutastörf á Lyngási og í 
Stjörnugróf.  Umsóknarfrestur er til 1. júlí.

Nánari upplýsingar veita Sigurbjörg Sverrisdóttir í síma 414-
0540/414-0560 og Valgerður Unnarsdóttir í síma 553-8228. Umsóknir 
sendast á essy@styrktarfelag.is eða valgerdur@styrktarfelag.is. 
Einnig má nálgast upplýsingar um félagið á heimasíðu þess www.
styrktarfelag.is.

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningum.

BARNASKÓLINN Á EYRARBAKKA OG STOKKSEYRI

DEILDARSTJÓRI YNGRA STIGS
Staða deildarstjóra yngra stigs við Barnaskólann á Eyrarbak-
ka og Stokkseyri er laus til umsóknar. Um er að ræða 100% 
stöðu frá og með 1. ágúst 2017

Í Barnaskólanum eru nemendur í 1. – 10. bekk og fjöldi nemen-
da er um 140. Um er að ræða tvær starfsstöðvar og eru um 5 km 
á milli þeirra. Önnur er á Stokkseyri og þar eru nemendur 1. – 6. 
bekkjar. Á Eyrarbakka eru nemendur 7. – 10. bekkar.  

Öflugt starf skapandi greina er í skólanum.

Gott samastarf er við leikskólana á Ströndinni og áhersla er 
lögð á gott samband og samvinnu við heimilin.

Starfssvið deildarstjóra er m.a. 

•	 Veita	kennurum		kennsluráðgjöf	
•	 Stuðla	að	framþróun	í	skólastarfi
•	 Vinna	að	stefnumótun	ásamt	skólastjórnendum

Menntunar- og hæfniskröfur

•	 Grunnskólakennaramenntun
•	 Framhaldsmenntun	í	stjórnun	menntastofnana		
 æskileg
•	 Reynsla	í	stjórnun	menntastofnunar	æskileg	
•	 Forystu-	og	stjórnunarhæfileikar
•	 Mikil	hæfni	í	mannlegum	samskiptum
•	 Skipulagshæfni	
•	 Frumkvæði	í	starfi
•	 Reynsla	í	Mentorvinnu

Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar 
Sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands

Umsóknir þurfa að vera skriflegar og þeim þarf að fylgja 
ítarleg starfsferilskrá. Umsóknarfrestur er til og með 30. júní 
2017.  Umsóknir skulu sendar til: Barnaskólinn á Eyrarbakka 

og Stokkseyri,  825 Stokkseyri. Einnig má senda umsóknir með 
tölvupósti á netfangið magnús@barnaskolinn.is 

Heimasíða skólans er www.barnaskolinn.is 

Frekari	upplýsingar	um	starfið	veitir	Magnús	J.		Magnússon,	
skólastjóri í símum 480 3200 eða 859 2444

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef
Tæknimaður Vegagerðin Borgarnes 201706/1063
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201706/1062
Jarðfræðingur Vegagerðin Akureyri 201706/1061
Sálfræðingur/félagsráðgjafi Barnaverndarstofa Reykjavík 201706/1060
Sérfræðingar á uppgjörssviði Fjársýsla ríkisins Reykjavík 201706/1059
Umsjónarmaður  Þjóðminjasafn Íslands Höfuðborgarsv. 201706/1058
Móttökuritari Heilsugæslan Seltjarnarnesi Seltjarnarnes 201706/1057
Móttökuritari Heilsugæslan Garðabæ Garðabær 201706/1056
Doktorsnemi, lífvísindi/heilbrigðist. Háskóli Íslands, Heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201706/1055
Forstöðum. tölvu- og upplýsingad. Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201706/1054
Ræstingar Menntaskólinn á Egilsstöðum Egilsstaðir 201706/1053
Umsjónarmaður húsa Menntaskólinn á Egilsstöðum Egilsstaðir 201706/1052
Sumarstarf Barnaverndarstofa, Stuðlar Reykjavík 201706/1051
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, útskriftarteymi Reykjavík 201706/1050
Sérfræðilæknir Landspítali, bráðageðdeild Reykjavík 201706/1049
Hjúkrunarfræðingar Landspítali, bráðalyflækningadeild Reykjavík 201706/1048
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, göngudeild skurðlækninga Reykjavík 201706/1047
Starf á rannsóknastofu Landspítali, taugalífeðlisfræði Reykjavík 201706/1046
Yfirlæknir Landspítali, lungnalækningasvið Reykjavík 201706/1045
Aðstoðardeildarstjóri Landspítali, skurðstofur Reykjavík 201706/1044
Aðstoðardeildarstjóri Landspítali, svæfingadeild Reykjavík 201706/1043
Rekstrarstjóri fasteigna Landspítali, fasteignadeild Reykjavík 201706/1042
Iðjuþjálfar Landspítali, Iðjuþjálfun Reykjavík 201706/1041
Lögreglumaður Lögreglustjórinn á Vestfjörðum Patreksfjörður 201706/1040
Hjúkrunarfr., skólaheilsugæsla Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201706/1039
Tæknilegur sérfræðingur Neytendastofa Reykjavík 201706/1038
Kennari, heilbrigðisgreinar Fjölbrautaskólinn við Ármúla Reykjavík 201706/1037
Kennari, sálfræði Fjölbrautaskóli Vesturlands Akranes 201706/1036
Matráður Tryggingastofnun Reykjavík 201706/1035
Kerfisstjóri Ríkislögreglustjóri Reykjavík 201706/1034
Ráðgjafi Vinnumálastofnun Akureyri 201706/1033
Forstjóri Þjónustu- og þekkingarm.Velferðarráðuneytið Reykjavík 201706/1032
Hjúkrunarfræðingar Heilbrigðisstofnun Vesturlands Vesturland 201706/1031
Hjúkrunarfræðingur Sjúkrahúsið á Akureyri, smáaðg.stofa Akureyri 201706/1030
Hjúkrunarfræðingur Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201706/1029
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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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kopavogur.is

Kópavogsbær

· · ·

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Aðstoðarmatráður á Austurkór

· Fagstjóri í íþróttum á Efstahjalla

· Leikskólakennari/þroskaþjálfi á Efstahjalla

· Leikskólakennari á Efstahjalla

· Leikskólakennari á Kópahvol

· Leikskólakennari á Marbakka

· Leikskólakennari á Núp

· Leikskólakennari á Fögrubrekku

· Leikskólasérkennari á Fögrubrekku

· Leikskólasérkennari eða þroskaþjálfi á   
 Fögrubrekku

· Sérleikskólakennari á Marbakka

Grunnskólar

· Grunnskólakennari í Lindaskóla

· Matreiðslumaður í Salaskóla

· Umsjónarkennari á miðstig í Salaskóla

· Skólaliði í Hörðuvallaskóla

· Stærðfræðikennari á unglingastigi í   
 Hörðuvallaskóla

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

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

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

Árangur fyrirtækja ræðst af þekkingu, 

getu og reynslu starfsmanna. 

Hver einstök ráðning er mikilvæg 

fjárfesting og er hagur bæði fyrirtækis 

og viðkomandi einstaklings að vel 

takist til.

Hafðu samband við okkur og sjáðu 

hvað við getum gert fyrir þig. 

RÁÐNINGAR

Byggingarstjóri viðhaldsdeild

Umhverfis- og mannvirkjasvið Akureyrarbæjar óskar eftir að 
ráða Byggingarstjóra í viðhaldi og endurbótum eigna
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf fljótlega. 

Starfssvið
•	Umsjón	með	viðhaldi	og	endurbótum	fasteigna.
•	Gerð	viðhaldsáætlana.
•	Stýring	framkvæmda.
•	 Eftirlit	með	framkvæmdum.
•	Samskipti	og	þjónusta	við	leigutaka	og	þjónustuaðila
•	 Tilfallandi	verkefni	á	Umhverfis-	og	mannvirkjasviði.

Menntunar- og hæfniskröfur
•	Meistari	á	byggingarsviði	eða	önnur	haldgóð	menntun	sem		
	 nýtist	í	starfið.
•	Þekking	a	byggingaframkvæmdum.
•	Reynsla	af	sambærilegu	starfi	kostur.
•	Góð	almenn	tölvukunnátta	kostur.
•	Góðir	skipulagshæfileikar	og	frumkvæði.
•	Hæfni	til	ákvarðanatöku	og	sjálfstæðra	vinnubragða.
•	 Jákvætt	hugarfar	og	hæfni	í	mannlegum	samskiptum.
•	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 19. júní 2017

Verkefnastjóri teiknistofu

Umhverfis- og mannvirkjasvið Akureyrarbæjar óskar eftir að 
ráða drífandi einstakling í fjölbreytt starf, með áherslu á gerð 
mæliblaða og viðhalds teiknigrunna, auk annarra verk efna. 
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
 

Helstu verkefni eru:
•	 Gerð	og	viðhald	mæliblaða.
•	 Umferðaröryggismál	og	slysaskráning
•	Umsjón	og	viðhalds	teiknigrunna	og	korta	 
	 (Akureyrargrunnur)
•	 Tilfallandi	verkefni	á	Umhverfis-	og	mannvirkjasviði.

Menntunar- og/eða hæfniskröfur: 
•	 Gerð	krafa	um	háskólamenntun	í	byggingartækni-,	 
	 byggingariðn-	eða	byggingarverkfræði,	eða	sambærilega		
	 menntun	sem	nýtist	í	starfi.
•	 Góð	almenn	tölvukunnátta	þekking	og	reynsla	af	 
	 teikniforritum	s.s.	Microstation,	Excel.
•	 Þekking	á	One	system	er	kostur.
•	 Þekking	og	reynsla	af	mælingartækjum	eins	og	GPS	og		
	 alstöð	og	þeim	hugbúnaði	er	þeim	fylgir	er	kostur.
•	 Hæfni	til	skipulagningar,	nýsköpunar	og	innleiðingar	nýrra		
	 hugmynda	og	vinnubragða.	
•	 Góð	íslensku-	og	enskukunnátta	ásamt	einu	 
	 Norðurlandamáli.
•	 Færni	í	mannlegum	samskiptum	og	samstarfsvilji.
•	 Sveigjanleiki,	frumkvæði	og	sjálfstæði	í	vinnubrögðum	
•	 Stundvísi	og	samviskusemi.
•	 Gerð	er	krafa	um	vammleysi,	s.s.	að	vera	með	gott	orðspor		
	 og	að	framkoma	og	athafnir	á	vinnustað	og	utan	hans	sam	
	 rýmist	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 19. júní 2017



líttu austur 
líttu suður 
líttu vestur
Vegna aukinna verkefna í 
uppgjörum og endurskoðun, 
leitum við að öflugu starfsfólki 
á skrifstofur KPMG vítt og breitt 
um landið.

Umsækjendur þurfa að hafa 
viðskiptamenntun og æskilegt er að 
viðkomandi hafi lokið meistaranámi í 
reikningshaldi og endurskoðun.

Í boði eru fjölbreytt verkefni fyrir 
stóran hóp viðskiptavina þar sem 
starfsþróun og þekkingarmiðlun er 
höfð að leiðarljósi. Við leitum að fólki 
til framtíðarstarfa á eftirfarandi staði:

Austurland: Egilsstaðir, Reyðarfjörður 
og Hornafjörður. Suðurland: Selfoss 
og Hella. Vesturland: Akranes, 
Borgarnes og Stykkishólmur. 

Nánari upplýsingar veitir Andrés 
Guðmundsson, starfsmannastjóri 
(agudmundsson@kpmg.is / 545 6077) 
Vinsamlega sækið um á vef KPMG. 

kpmg.is

oghér
hér

hér

hérna

T

S

KPMG rekur skrifstofur á 16 stöðum 
á landinu og hefur á að skipa 
280 manna starfsliði sem sinnir 
fjölbreyttri þjónustu um land allt.

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

www.talentradning.is
Umsækjendur, skráið ykkur á 

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

Spennandi starf fyrir kynjafræðing!

Fjármálaskrifstofa

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

Reykjavíkurborg leitar að öflugum einstaklingi í starf verkefnastjóra til að stýra innleiðingu á  
kynjaðri fjárhags- og starfsáætlun. 
Verkefnastjóri er starfsmaður starfshóps um innleiðingu á kynjaðri fjárhags- og starfsáætlun hjá Reykjavíkurborg. 
Megin markmið verkefnisins er að samþætta fjármála- og mannréttindastefnu borgarinnar og stuðla að réttlátri dreifingu 
gæða og fjármuna til framtíðar þar sem tekið er mið af þörfum íbúa og samfélagslegri stöðu þeirra. 
Verkefnið heyrir undir fjármálaskrifstofu en unnið í náinni samvinnu við mannréttindaskrifstofu. 
Verkefnastjóri tilheyrir áætlun ar- og greiningardeild fjármálaskrifstofu en hún ber m.a. ábyrgð á greiningu rekstrar, eftirliti  
og eftirfylgni með framkvæmd fjárhagsáætlunar. 

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags. 

Upplýsingar um starfið veitir Halldóra Káradóttir í síma 411-1111 eða í tölvupósti, netfang halldora.karadottir@reykjavik.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 3. júlí 2017. Umsækjendur sæki um á vefsíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/laus-storf.

Helstu verkefni:
Verkefnisstjóri leiðir kynjaða fjárhags- og starfsáætlun 
Reykjavíkurborgar ásamt starfshópi. Hann er leiðandi í því að 
móta verklag og verkferla og festa þá í sessi. Hlutverk hans 
er jafnframt að sjá um fræðslu og kynningar á verkefninu 
innan og utan borgarinnar.  
Verkefnisstjóri er ráðgefandi um kynjaða fjárhags- og 
starfsáætlun og vinnur með öllum sviðum og stofnunum  
borgarinnar. Jafnframt á hann í samskiptum við Háskóla 
Íslands, fjármálaráðuneytið, Jafnréttisstofu, sveitarfélög og 
aðra aðila sem vinna að innleiðingu á kynjuðum fjármálum. 

Hæfniskröfur:
• Háskólagráða í kynjafræði eða önnur sambærileg menntun  
 sem nýtist í starfi 
• Þekking og reynsla af greiningu gagna
• Reynsla af vinnu við fjármál og fjárhagsáætlun æskileg
• Þekking og reynsla af verkefnastjórnun æskileg 
• Færni og vilji til að tileinka sér nýja þekkingu og vinnubrögð
• Frumkvæði og sjálfstæði
• Hæfni í mannlegum samskiptum 
• Góð íslensku- og enskukunnátta
• Hæfni í miðlun upplýsinga á íslensku og ensku í ræðu og riti 

Laus staða við Súðavíkurskóla
Súðavíkurhreppur er sveitarfélag við Ísafjarðardjúp og er kauptúnið Súðavík við
Álftafjörð þéttbýlasti hluti hreppsins. Hreppurinn skartar einstaklega fallegri og
ósnortinni náttúru og veðursæld mikil. Einungis er 10 mínútna akstur á Ísafjarðar-
flugvöll og tekur um 40 mínútur að fljúga til Reykjavíkur.
Skólahúsnæðið er glæsilegt og vel búið. Skólinn er einsetinn með fámennum
aldursblönduðum bekkjardeildum, vel búinn tækjum og góðri vinnuaðstöðu.
Leikskólinn er gjaldfrjáls í 6 tíma eða frá 8:00 til 14:00.

Súðavíkurskóli samanstendur af þremur skólagerðum þ.e. grunn- leik-
og tónlistarskóla. Núna er laus staða umsjónarkennara í unglingadeild
grunnskólans. Um er að ræða kennslu í náttúru- og samfélagasfræði,
uppl-og tæknimennt, lífsleikni og stærðfærði á öllu skólastigum. Unnið
er í anda Uppbyggingar til ábyrgðar og lögð er áhersla á fjölbreytta og
sveigjanlega kennsluhætti, einstaklingsmiðað nám, vellíðan nemenda og
samvinnu starfsmanna.
Súðavíkurhreppur greiðir laun eftir kjarasamningi KÍ og Sambandi
íslenskra sveitarfélaga. Umsóknarfrestur er til 27. júlí 2011, meðmæli
óskast með umsókn. Nánari upplýsingar veitir
Anna Lind Ragnarsdóttir skólastjóri í gsm: 893 4985.

Kennara og leikskólakennara  
vantar við Súðavíkurskóla!

Kennara og leikskólakennara vantar við Súðavíkurskóla 
næsta skólaár 2017 - 2018. 
Um er að ræða fullt starf sem umsjónarkennari á unglinga-
stigi, og fullt starf á leikskólanum.  Meðal kennslugreina er 
íslenska, samfélagsfræði, valgreinar, náttúrufræði, uppl.-og 
tæknimennt og lífsleikni  og íþróttakennsla í 0.-10.bekk.  
Skólahúsnæðið er glæsilegt og vel búið og samanstendur 
af grunnskóla, leikskóla, tónlistarskóla ásamt íþróttar-
húsi og mötuneyti. Skólinn er einsetinn með fámennum 
aldursblönduðum bekkjardeildum, vel búinn tækjum og 
góðri vinnuaðstöðu. Mikil samkennsla og samvinna er við 
leikskólann þar sem elstu nemendum þar er kennt með 
yngstu nemendum grunnskólans. Leikskólinn er gjaldfrjáls.  
Lögð er áhersla á fjölbreytta og sveigjanlega kennsluhætti, 
einstaklingsmiðað nám, vellíðan nemenda og samvinnu 
starfsmanna. 

Súðavíkurhreppur greiðir laun eftir kjarasamningi KÍ og 
Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Umsóknarfrestur er til 
30.júní 2017, meðmæli óskast með umsókn. 
Nánari upplýsingar veitir Anna Lind Ragnarsdóttir skóla-
stjóri, gsm: 893-4985, netfang: annalind@sudavik.is

Verkfærasalan ehf. óskar eftir að ráða starfsmann á lager í fult starf. Um framtíðarstarf er að ræða.

Starfið fellur í sér:
- Tiltekt og afgreiðsla pantana.
- Móttaka vörusendinga.
- Vörutalningar
- Önnur almenn lagerstörf.

Hæfniskröfur:
Reynsla af lagerstörfum æskileg en ekki skilyrði 
Stundvísi
Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
Bílpróf, lyftarapróf er kostur.

Áhugasamir sendið umsókn eða fyrirspurnir á umsokn@vfs.is og er umsóknafrestur til og með 12. september nk.

A� hugasamir	sendið	umsókn	eða	
fyrirspurnir	á	margret@vfs.is.	
Umsóknarfrestur	er	til	23.	júnı.́

Verkfærasalan	óskar	eftir	að	ráða	
sölumann	og	starfsmann	á	lager
til	framtíðar

Ÿ Sala	og	afgreiðsla	ı	́ verslun
Ÿ O� nnur	tilfallandi	störf

Sölumaður
Starfslýsing

Ÿ Frumkvæði	og	sjálfstæð	vinnubrögð
Ÿ Þjónustulund	og	jákvæðni
Ÿ Reynsla	af	sölustörfum	er	

æskileg

Hæfniskröfur

Verkfærasalan	hefur	starfað	sıð́an	1997	og	selur	lest	sem	við	kemur	verkfærum.	I�	næsta	mánuði	verður	önnur	búð	Verkfærasölunnar	opnuð	ı	́Hafnarirði.
Um	er	að	ræða	jölbreytta	vinnu	á	stækkandi	vinnustað

Verkfærasalan	er	jölskyldufyrirtæki	sem	hefur	starfað	
frá	1997	og	selur	lest	allt	sem	við	kemur	vekfærum.	Við	
leitum	að	ölugum	sölumanni	til	að	slást	ı	́hópinn.	

Ÿ Tiltekt	og	afgreiðsla	pantana
Ÿ Móttaka	vörusendinga
Ÿ O� nnur	almenn	lagerstörf

Starfsmaður	á	lager
Starfslýsing

Ÿ Frumkvæði	og	sjálfstæð	vinnubrögð
Ÿ Reynsla	af	lagerstörfum	er

æskileg

Hæfniskröfur
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Umsóknarfrestur er til 25. júní. 2017

Áhugasamir sendi umsóknir á netfangið
ingi@orf.is

STÖRF Í BOÐI
FYRIR BIOEFFECT HÚÐVÖRUR

Starfsmaður/Tækjamaður í 
áfyllingu og pökkun:

ORF Líftækni hf. leitar að starfsmanni/tækjamanni 
í áfyllingu og pökkun á BIOEFFECT húðvörum 
félagsins. Æskilegt er að viðkomandi starfsmaður 
ha� skilning og færni á uppsetningu, stillingu og 
stjórnun véla og tækja ásamt áhuga á áfram-
haldandi sjálfvirknivæðingu. Einnig geta komið til 
ýmis verkefni samkvæmt fyrirmælum y�rmanns 
tengd framleiðslu fyrirtækisins. Gera má ráð fyrir 
þróun á starfsemi félagsins og breytingum á 
star�nu í samræmi við það.

Hæfniskröfur:

•    Jákvæðni, frumkvæði og dugnaður

•    Íslenskukunnátta

•    Lipurð í mannlegum samskiptum

•    Snyrtimennska

•    Reykleysi

Starfsmaður í áfyllingu og pökkun:

ORF Líftækni hf. leitar að starfsmanni í áfyllingu 
og pökkun á BIOEFFECT húðvörum félagsins.
Einnig geta komið til ýmis verkefni samkvæmt 
fyrirmælum y�rmanns tengd framleiðslu 
fyrirtækisins. Gera má ráð fyrir þróun á starfsemi 
félagsins og breytingum á star�nu í samræmi við 
það.

Hæfniskröfur:

•    Jákvæðni, frumkvæði og dugnaður

•    Íslenskukunnátta

•    Lipurð í mannlegum samskiptum

•    Snyrtimennska

•    Reykleysi

ORF Líftækni hf. óskar eftir að ráða starfsmann í framleiðsludeild félagsins.

Nánari upplýsingar varðandi stör�n veitir Ingimundur Árnason í síma: 591-1575. Umsókn ásamt ferilsskrá 
óskast send til ingi@orf.is fyrir 25. Júní 2017. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem 
trúnaðarmál og þeim svarað. Upplýsingar um fyrirtækið og BIOEFFECT vörur þess má �nna á 
www.orf.is , www.bioeffect.com og www.orfgenetics.com.

Ertu með? 
rúv 2021

rúv er �ölmiðill í almanna þágu 
með það hlutverk að vekja,  
virkja og e�a. Hjá rúv starfar 
ö�ugur og samhentur hópur 
sem segir mikilvægar sögur úr 
umhver� okkar, rýnir samfélagið 
á gagnrýninn hátt og þróar nýjar 
leiðir til frásagnar. 

Við leitum að liðsauka sem  
vinnur með okkur að áherslum 
nýrrar stefnu rúv til 2021. 

Umsóknarfrestur er til 
og með 3. júlí 2017. 

Upplýsingar um stör�n og  
skil umsókna er að �nna á 
www.ruv.is/laus-storf.

Við hvetjum konur jafnt sem 
karla og fólk af ólíkum uppruna 
til að sækja um stör�n.

Fréttamaður Krakkafrétta                                 
KrakkaRÚV
Við leitum að fréttamanni sem hefur umsjón 
með fréttaskrifum fyrir Krakkafréttir. 
Fréttamaðurinn vinnur náið með ritstjórn og 
ber ábyrgð á fréttaskrifum og framleiðslu 
Krakkafrétta. 

Framleiðandi  
KrakkaRÚV
Framleiðandi KrakkaRÚV sér um 
tökur og eftirvinnslu á Krakkafréttum. 
Framleiðandinn starfar náið með fréttastjóra 
og ritstjórnarteymi Krakkafrétta og er 
mikilvægur hlekkur í því að fréttum sé miðlað 
á faglegan og árangursríkan hátt.

Viðmótsforritari 
Hugbúnaðarþróunarteymi
Forritunarteymi RÚV tryggir að RÚV.is sé 
áhugaverður, vandaður og �ölsóttur miðill. 
Viðmótsforritari sér um viðmótshönnun og 
forritun á RÚV.is og tengdum ve�um.

Forritari  
Hugbúnaðarþróunarteymi
Tækniumhver�ð hjá RÚV er mjög �ölbreytt 
og skemmtilegt. Við leitum að forritara 
sem getur tekist á við �ölbreytt verkefni 
og leitað bestu lausna hverju sinni, óháð 
tækni.

www.ruv.is



Gerð hverfla: Francis, á láréttum ás
Fjöldi véla: 2
Afl út af rafala: 4,95 MW hvor vél
Virkjuð fallhæð: 48,8 m
Nettó fallhæð (áætluð): 45,7 m
Frávatnshæð: 120,75 m.y.s
Miðlína vélasamstæðu: 123,25 m.y.s.
Stærð rafala: 6 MVA
Spenna út af rafala: 10,5kV
Tíðni: 50 Hz

Brúarvirkjun
BRU-30 Vél- og rafbúnaður
Útboð nr. 201701

HS Orka hf óskar eftir tilboðum í tvær vélasamstæður ásamt fylgibúnaði fyrir 
Brúarvirkjun í Tungufljóti í Biskupstungum, Bláskógabyggð, samkvæmt 
útboðsgögnum nr. 201701. 

Verkið felur í sér deilihönnun, framleiðslu, flutning og afhendingu tveggja vélasam-
stæða ásamt fylgibúnaði á verkstað. Hverflar eru af Francis gerð á láréttum ás. 
Uppsetning á búnaði fylgir ekki verkinu.

Verktaki skal sjá um prófanir, þjálfun starfsmanna og hafa umsjón með gangsetningu á 
búnaði að loknum prófunum.

Verkið er einnig auglýst á evrópska efnahagssvæðinu.

Búnaði skal skila tilbúnum til uppsetningar eigi síðar en í febrúar 2019 en verklok eru 
áætluð í júní 2019.

Útboðsgögn verða aðgengileg á útboðsvef HS Orku hf, og skulu bjóðendur senda tölvupóst á 
netfangið bruarvirkjun@hsorka.is til þess að fá aðgang að síðunni.

Tilboðum skal skilað til HS Orku, Svartsengi, 240 Grindavík fyrir klukkan 12:00 
þann 10. ágúst 2017 og verða tilboð opnuð klukkan 14:00 sama dag.

Helstu kennistærðir eru:
Innifalið í verkinu er afhending hverfla, 
rafala, inntaksloka og alls fylgibúnaðar 
svo sem gangráðskerfi, kælivatnskerfi, 
smurkerfi, segulmögnunarbúnaður, 
rofabúnaður rafala, stöðvarnotkunar-
spennir, 400 V kerfi, jafnstraumskerfi, 
stjórn- og varnarbúnaður

Verktaki skal útvega eftirlitsmenn 
(e. active supervisors), sem eru 
sérfræðingar, hver á sínu sviði og bera 
ábyrgð á að meðhöndlun búnaðar og að 
uppsetning sé í samræmi við kröfur 
Verktaka. Verkkaupi leggur til verkmenn 
og búnað til uppsetningar.

Urðahvarf 6 - 203 Kópavogur - 422 3000 - mannvit@mannvit.is - www.mannvit.is

Innkaupadeild

ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Skóli, menningarhús, bókasafn og sundlaug, 2. áfangi. 
Frágangur innanhúss, EES útboð nr. 14006.

• Úrbætur í umferðaröryggismálum 2017, útboð 14020

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

Tilboð óskast
Húsfélagið Ármúla 38 óskar eftir tilboði  

í utanhússframkvæmdir á suðurgafli hússins.  

Nánari upplýsingar og útboðsgögn hjá  
markadsmenn@centrum.is eða í síma 861 2897

Tilboðsfrestur til 1. júlí n.k.

Framlög úr 
Framkvæmdasjóði aldraðra árið 2017

Stjórn Framkvæmdasjóðs aldraðra auglýsir eftir umsóknum um 
framlög úr Framkvæmdasjóði aldraðra fyrir árið 2017. Hlutverk 
sjóðsins er að stuðla að uppbyggingu og efla öldrunarþjónustu um 
all land. 

Framkvæmdasjóður aldraðra starfar samkvæmt lögum um mál-
efni aldraðra nr. 125/1999 og reglugerð nr. 468/2014. Stjórn Fram-
kvæmdasjóðs aldraðra fer með stjórn sjóðsins og gerir tillögur til 
heilbrigðisráðherra um úthlutun úr honum. Vísað er til reglugerðar-
innar varðandi upplýsingar um þau verkefni sem heimilt er að veita 
framlög til, afgreiðslu umsókna og reglur varðandi framlög. 
Vakin er athygli á að umsækjendum er gert að sækja um rafrænt og 
er umsóknarformið, ásamt nánari upplýsingum, aðgengilegt á vef 
velferðarráðuneytisins http://vel.is 

Umsóknum ber að skila í síðasta lagi fyrir kl. 14:00 föstudaginn 
14. júlí 2017.

Stjórn Framkvæmdasjóðs aldraðra

Aðalfundur 
Fjáreigendafélags Reykjavíkur

Verður haldinn fimmtudaginn 29. júní kl. 20 í  
Baðhúsinu Fjárborg. Reikningar félagsins liggja frammi til 
skoðunar í Baðhúsinu miðvikudaginn 21. júní kl. 17:30-18.

Fundarefni hefðbundin aðalfundarstörf  
samkvæmt lögum Félagsins.

Þeir félagar sem ekki eru í skilum við félagið viku fyrir 
Fund hafa ekki atkvæðisrétt á fundinum.

Stjórnin.
.

 

 

Mat á umhverfisáhrifum  
Ákvörðun um matsskyldu  

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að framkvæmdin 

Meðhöndlun og geymsla efna með náttúrulega 
geislun í Hellisheiðarvirkjun, Sveitarfélaginu 

Ölfusi 
skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 106 /2000. 
Ákvörðunin liggur frammi hjá Skipulagsstofnun, Borgartúni 7b, Reykja-
vík og á vef stofnunarinnar www.skipulag.is. Ákvörðunina má kæra til 
úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála til  17. júlí 2017 

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

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is

Vinnulyftur ehf. er til sölu. Félagið er 
innnutningsaðili Skyjack og Niftylift 
vinnulyfta sem eru meðal þekktustu og 
traustustu framleiðanda á vinnulyftum í 
heiminum.

Viðráðanlegt verð og greiðsluskilmálar.

NNánar á www.skyjack.is

Upplýsingar gefur: Ómar Guðmundsson, 
lögg. fasteignasali í síma 696-3559 eða 
omar@fasteignasalan.is

EHF.
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Verkefnastyrkir og ferða- og menntunarstyrkir 
Myndstefs 2017

Myndstef auglýsir eftir umsóknum um verkefnastyrki og 
ferða-og menntunarstyrki á vegum samtakanna fyrir verkefni 
sem unnin eru á árinu 2017.  
Rétt til þess að sækja um styrki Myndstefs hafa einstakling-
ar sem starfa sem myndhöfundar.  

Sérstök umsóknareyðublöð eru á vef samtakanna  
www.myndstef.is og þar eru einnig nánar skilgreind þau 
atriði sem þurfa að koma fram í umsókninni ásamt reglum 
um úthlutun styrkjanna. Umsóknarfrestur rennur út kl 14:00 
föstudaginn 1. september. Umsóknir sem berast eftir þann 
tíma fá ekki afgreiðslu. Tekið skal fram að póststimpill gildir 
á innsendum umsóknum. Umsóknir skulu berast til skrifstofu 
Myndstefs, Hafnarstræti 16, p.o.box 1187, 121 Reykjavík eða á 
netfangið myndstef.styrkir@gmail.com fyrir ofangreindan tíma 

Allar nánari upplýsingar veitir Aðalheiður Dögg á opnunar- 
tíma skrifstofunnar, 10:00 – 14:00 alla virka daga.  
Einnig er hægt að senda fyrirspurnir á netfangið  
myndstef@myndstef.is

Vakin er athygli á því að Myndstef áskilur sér rétt til að birta 
á heimasíðu sinni texta og myndir um viðkomandi verkefni í 
samráði við höfund þess.

Stjórn Myndstefs

VERSLUNARHÚSNÆÐI Í SNÆFELLSBÆ

Til sölu verslunarhúsnæðið að Munaðarhóli 25 - 27 á Hellissandi 
Snæfellsbæ, rétt við þjóðbraut á einni af fjölfarnari ferðamannaslóð 
landsins. Húseignin er alls um 500 fm sem skiptist í verslunar-
húsnæði og lagerhúsnæði. Húsið sem er steinsteypt lítur mjög vel 
út utan sem innan og er allt á einni hæð. Eignin býður upp á ýmis 
konar möguleika fyrir rétta kaupendur s.s. á sviði ferðaþjónustu, 
atvinnurekstur og fl. Þá má stúka eignina af í minni íbúðir td. fyrir 
ferðaþjónustu. Flottur fjárfestingarkostur á einu mest spennandi 
ferðaþjónustusvæði landsins í dag. 

Nánari upplýsingar veita Pétur Steinar Jóhannsson (sýnir eignina), 
aðstoðarmaður fasteignasala á staðnum (s: 893 4718 eða psj@
simnet.is) og Ingólfur Gissurarson lögg.fast. ingolfur@valholl.is

Síðumúla 27, S: 588-4477
Ingólfur 
Gissurarson 
löggiltur
fasteignasali

Pétur Steinar 
Jóhannsson
aðstoðarmaður 
fasteignasala

Atvinnuhúsnæði 
á Stórhöfða til leigu

Gott og hreinlegt iðnaðarpláss um 142 fm² 
með stórum innkeyrsludyrum og 

gönguhurð, frágengið bílaplan að framan.
Laust strax!

Allar nánari upplýsingar í síma 533-4800 
eða á johann@midborg.is

Við erum

Félag 
fasteigna

sa
la

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



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

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

90% FJÁRMÖGNUN
Húsnæðislán Framtíðarinnar eru verðtryggð viðbótarlán sem henta vel sem viðbót við lán 
frá lífeyrissjóði eða banka og því er um 90% fjármögnun að ræða. Lánin má greiða með 
jöfnum greiðslum eða jöfnum afborgunum og eru með allt að 25 ára endurgreiðslutímabili. 
Á vefsíðunni www.holtsvegur.is er hægt að nálgast sérstaka reiknivél fyrir Húsnæðislán 
Framtíðarinnar ásamt nánari upplýsingum.

INNANHÚSSHÖNNUN

ALLAR UPPLÝSINGAR VEITA

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

Helga Sigurbjarnadóttir innanhússarkitekt FHI 
og Berglind Berndsen innanhússarkitekt FHI

Gunnar Sverrir Harðarson
Nemi í löggildingu
Sími 862 2001
gunnar@remax.is

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

Senter
Urriðaholt

Keflavík

Elliðarárvogur

Grafarholt7–20 mín.

5 mín.

30 mín.

Miðborg

6 mín.

6 mín.Miðbær Garðabæjar

Opið hús að Holtsvegi 8-12
sunnudaginn 18. júní kl. 15.00-16.00
Glæsilegar 3ja til 4ra herbergja íbúðir 
á einstökum stað í Urriðaholti
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Sérfræðingar í ráðningum
lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is

 

    NÝTT TIL SÖLU VIÐ STRANDGÖTU 19B Í HAFNARFIRÐI 

 

Tvær nýjar 3ja herbergja íbúðir með sérinngangi á góðum stað í nýju steinsteyptu tvíbýlishúsi. 
Íbúðirnar eru 79,1 fm á 1. hæð og 93,8 fm á 2. hæð og eru �lbúnar �l a�endingar. 

 
 

OPIÐ HÚS  
Sunnudaginn 18. júní frá kl 13:00-14:00 
Mánudaginn 19. júní frá kl 18:00-19:00 
 

Allar nánari upplýsingar vei�r:  
Andri Sigurðsson löggiltur fasteignasali   í 
síma 690 3111 eða andri@smarinn.is 

 

Byggingarlóðir undir einbýlishús í Garðabæ. 
Um er að ræða lóðirnar Brekkuás 7 og Brúnás 10-12.

Óskað er eftir tilboðum.

Í byggingarrétt á lóðunum sem þurfa að berast fyrir 
kl. 16:00 föstudaginn 23. júní 2017 og gilda til kl. 12:00 
þriðjudaginn 27. júní 2017. 

Nánari upplýsingar veitir Garðatorg eignamiðlun  
S: 545-0800

      

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

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

Linda Björk 
Ingvadóttir 
í námi til lögg. 
fasteignasala. 
S: 868-7048 
linda@gardatorg.is

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

Birna Guðmundsdóttir
Sala fasteigna á Spáni 
Sími 699 3665
birna@gardatorg.is

Elka 
Guðmundsdóttir
viðskiptafræðingur /
í námi til lögg.fastei-
gnasala 
s. 863-8813
elka@simnet.is

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



Mánatún 1
105 REYKJAVÍK

LIND fasteignasala kynnir:

Nýjar og glæsilegar íbúðir í 8 hæða 
fjölbýli við Mánatún 1. Afhending í 
mars/apríl 2018. Fullbúnar án gólfefna. 
Votrými flísalögð. Sérsmíðaðar 
innréttingar. Stæði í bílakjallara.

Nánari upplýsingar veita:
Lára Þyri, lögg.fasteignasali
s: 899-3335
Kristín Skjaldar, lögg.fasteignasali
s: 824-4031

STÆRÐ: 81,7 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2-4

Verð frá 51,9 M
Heyrumst
Lára   899 3335
Löggiltur fasteignasali

Láland 1
108 REYKJAVÍK

Einstakt einbýlishús við Láland. Húsið var tekið 
í gegn og endurnýjað árið 2004. Sérsmíðaðar 
innréttingar. Ljós og ljósahönnun frá Lumex. 
Fallegur garður ásamt heitum potti.

STÆRÐ: 502 fm EINBÝLI       HERB: 11

Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Garðastæti 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

Eyjabakki 6
109 REYKJAVÍK

LIND Fasteignasala kynnir: 
Mjög falleg og vel skipulögð 2ja herbergja íbúð 
á 1.hæð við Eyjabakka 6.  

STÆRÐ: 70,4 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

29.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Sölufulltrúi/Í námi til lögg. fasteignasala

Skjólsalir 4
201 KÓPAVOGUR

Mjög fallegt og vel skipulagt einbýlishús á 
frábærum stað. Húsið er einstaklega vandað að 
utan sem innan. Fallegt útsýni er til suð-austurs 
og suð-vesturs.

STÆRÐ: 251,4 fm EINBÝLI             HERB: 6

93.700.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Víðimelur 40
107 REYKJAVÍK

Frábær útleigu eining með fjórum svefnher-
bergjum og tveimur baðherbergjum. Miklar 
leigutekjur. Ferðamenn á sumrin og langtíma 
herbergja leiga á veturna. Innbú getur fylgt.

STÆRÐ: 74,5 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

46.900.000
Heyrumst
Kristján   696 1122
Löggiltur fasteignasali

Holtsvegur 41
210 GARÐABÆR

Ný og glæsileg íbúð ásamt stæði í bílageymslu. 
24 fm svalir, gestasnyrting og steinn á borðplö-
tum og sólbekkjum.
Afhending við kaupsamning.

STÆRÐ: 147,7 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

63.700.000
Heyrumst
Arna   692 5515
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

OPIÐ HÚS    19. júní 17:00 – 17:30

OPIÐ HÚS    19. júní 18:00 – 18:30

OPIÐ HÚS    19. júní 17:30 – 18:00

OPIÐ HÚS    19. júní 17:00 – 17:30
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Mjög góð og vel skipulögð 103,5 fm 3ja herbergja íbúð á 2.hæð í 
álklæddu húsi við bryggjuna. Merkt stæði fylgir í lokaðri bílgeymslu. 
Vandað hús byggt af ÍAV. Sérsmíðaðar innréttingar.  Íbúðin getur 
verið laus fljótlega. Seljandi skoðar að taka bíl uppí kaupverð.  
Verð 48 m.  Nánari uppl. veitir Hilmar Þór Hafsteinson lögg. fast.  
s: 824 9098 hilmar@eignamidlun.is

Naustabryggja 18, 110 Reykjavík

Sala fasteigna frá

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

Sala fasteigna frá

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

Freyja Sigurðardóttir lögg.fasteignasali  

STRANDGATA 19B - NÝBYGGING Í HJARTA HAFNARFJARÐAR
OPIÐ HÚS SUNNUD. 18. JÚNÍ KL. 14:00 – 15:00 
& MÁNUD. 19. JÚNÍ KL. 17:00-18:00  
Hraunhamar kynnir nýbyggingu í hjarta Hafnarfjarðar.  
Um er að ræða tvær 3ja herbergja íbúðir  við Strand-
götu 19B í miðbæ Hafnarfjarðar, íbúðirnar eru  79,1 
fm og hinsvegar 93,8 fm og báðar með sérinngangi 
og skilast fullbúnar  með gólfefnum. Íbúðirnar  eru 
óvenju bjartar með gluggum í þrjár áttir. Vandaðar 
innréttingar og tæki, harðparket frá Parka. Íbúðirnar 
eru til afhendingar við kaupsamning.  
Verð: 49,8 millj.(efri) og 56,8 millj.(neðri).
Nánari upplýsingar gefur Hlynur Halldórsson 
 698-2603 eða hlynur@hraunhamar.is

Stofnað  
1983

Sími 520 7500

OPIÐ HÚS
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Stærð: 372 m2
Byggt: 1960
Tegund: Atvinnuhúsnæði
Húsinu fylgir 3.000 m2 lóð
Fasteignamat: kr. 9.010.000

Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar | Sími 425 2100 | www.kadeco.is

Fasteign til sölu á Ásbrú

Á innan við áratug hefur byggst upp á Ásbrú, fyrrum varnarsvæðinu við Keflavíkurflugvöll, þróttmikið og litríkt samfélag 

með öfluga menntastofnun, �ölda spennandi fyrirtækja, gróskumikla nýsköpun og blómstrandi mannlíf. Hröð uppbygging 

í gagnaveraiðnaði og örþörungarækt, ásamt nálægð við Keflavíkurflugvöll gera Ásbrú að sönnu vaxtarsvæði til framtíðar. 

Þú getur skoðað eignirnar nánar á kadeco.is

AÐALTRÖÐ 2

Frábærlega staðsett 100,4 fm íbúð eða skrifstofuhæð við 
Skólavörðustíg í hjarta miðborgarinnar. Eignin hefur verið nýtt til 
útleigu. Hátt til lofts og vítt til veggja. Góðar innréttingar. Svalir. 
Eignin myndi henta frábærlega sem opnar glæsilegar skrifstofur. 
Snyrtileg sameign. Verð 65 millj.
Nánari uppl. veita: Þórarinn M. Friðgeirsson lögg. fasteignasali   
s. 899 1882 og Kjartan Hallgeirsson lögg. fasteignasali s. 824 9093, 
kjartan@eignamidlun.is

Rúmgóð og björt 6 herbergja 183,2 fm hæð við Bankastræti í  
Reykjavík. Hæðin skiptist í gang, þrjár samliggjandi stofur, tvö 
baðherbergi, eldhús og þrjú rúmgóð herbergi. Mikil lofthæð 
er í íbúðinni. Í kjallara er sérgeymsla. Húsið var byggt af Jóni 
Þorlákssyni, verkfræðingi, fyrrverandi forsætisráðherra og borgar-
stjóra, og skipar veglegan sess í byggingarsögu Reykjavíkur.  
Verð 135 millj.
Nánari uppl. veitir: Kjartan Hallgeirsson lögg. fasteignasali  
s. 824 9093, kjartan@eignamidlun.is

Skólavörðustígur 3  - 101 Reykjavík

Bankastræti 11 - 101 Reykjavík

Sala fasteigna frá

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

Sala fasteigna frá

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

Eignin er samtals 453,8 fm og er á 
fjórum hæðum auk rishæðar. Þrjár 
íbúðir eru á 2. – 4. hæð hússins og 
verslunar-, veitinga- eða skrifstofurými 
á jarðhæð. Geymslur eru í risi en 
það rými býður uppá möguleika til 
breytinga. Íbúðirnar eru 4ra herbergja. 
Tvennar svalir. Jarðhæð skiptist í tvö 
rými með baðherbergi og snyrtingu. 
Lyfta er í húsinu. 

Eignin býður uppá mikla möguleika.

Njálsgata 64
Nýtt í sölu í 101 Reykjavík

Sala fasteigna frá

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

Kjartan Hallgeirsson

Löggiltur fasteignasali

kjartan@eignamidlun.is

824 9093 / 588 9090

Hilmar Þór Hafsteinsson

Löggiltur fasteignasali

hilmar@eignamidlun.is

824 9098 / 588 9090

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is



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

Hákon Guðmundsson
Aðstoðarmaður  
fasteignasala. 
S: 861-9240

Garðar Kjartansson
Aðstoðarmaður  
fasteignasala
S: 853-9779

Gylfi Jens Gylfason 
hdl., löggiltur fasteigna-,  
fyrirtækja- og skipasali.
S: 822-5124 

Sólveig Regína Biard
Aðstoðarmaður  
fasteignasala
S: 869-4879

Bryndís Bára 
Eyjólfsdóttir
Sölufulltrúi.  
Er í  námi til löggildingar 
fasteigna-,  fyrirtækja- 
og skipasölu.
S: 616-8985 

Bára Daníelsdóttir
Skrifstofustjóri
S: 693-1837

Kristján Baldursson 
hdl., löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali, 
löggiltur leigumiðlari.
S: 867-3040

Bergþóra Heiða 
Guðmundsdóttir
Lögfræðingur - löggiltur 
fasteigna-, fyrirtækja- 
og skipasali.
S: 779-1929

Einar P. Pálsson
löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali
S: 857-8392

Guðbjörg  
Matthíasdóttir. 
hdl. Sölufulltrúi.  
Er í  námi til löggildingar 
fasteigna-, fyrirtækja-  
og skipasölu. 
S: 899-3984

Guðbjörg G.  
Sveinbjörnsdóttir
Sölustjóri. Viðskiptafr.,  
lögg. fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali, 
leigumiðlari.
S: 899-5949

Opið hús  þriðjudaginn 20. júní kl. 17:30 - 18:00
Glæsilegt 231,8 fm. einbýlishús á tveimur hæðum við Laugardalinn.
Skjólgóður og gróinn suðurgarður. Stutt í vinsælasta útivistarsvæði Reykvíkinga, Laugardal-
inn.Húsið er teiknað af Skarphéðni Jóhannssyni. Tilboð óskast

Opið hús mánudaginn 19. júní kl.18:00 - 18:30
Björt og falleg 4 herb. 110 fm. íbúð miðsvæðis í Kópavogi. Tilvalin eign fyrir barnafólk. Eignin 
er laus við kaupsamning. Verð: 45,9 millj.

Opið hús miðvikudaginn 21. júní kl. 17:00 - 17:30
Falleg og björt 4ra herbergja 109 fm. íbúð í lyftublokk með sérinngangi.
Verð: 30,9 millj.

Opið hús mánudaginn 19. júní kl. 17:00 – 17:30
Vel staðsett 3ja herb. 65,4 fm íbúð í einu af rótgrónu hverfum Reykjavíkur. Skemmtileg eign 
sem býður upp á mikla möguleika. Stutt í alla þjónustu, skóla og leikskóla. Eignin er laus við 
kaupsamning. Verð: 24,9 millj.

Opið hús  þriðjudaginn 20. júní  kl. 17:45 – 18:15
Rúmgóð  4ra herb. íbúð í fjölbýli. Eignin er 99,5 fm. þar af er 4,8 fm. geymsla í sameign. Íbúðin 
er í fjölskylduvænu hverfi þar sem stutt er í skóla,  leikskóla og íþróttaaðstöðu.  
Verð:  34,4 millj.

Opið hús fimmtudaginn 22. júní kl. 17:00 - 17:30
Góð 98,9fm. 3ja herb. endaíbúð með sérinngangi á jarðhæð í nýlegu fjölbýli. Rúmgóð herbergi 
með góðum skápum. Útgengt út á einkaverönd frá hjónaherbergi. 
Stofa og eldhús eru samliggjandi. Verð: 29,9 millj.

Laugarásvegur 60 - 104 Reykjavík

Arnarsmári 22 - 201 Kópavogur

Arnarklettur 30 - 310 Borgarnes

Skipasund 54 - 104 Reykjavík

Unufell 50 - 111 Reykjavík

Bjarkardalur 33 - 260 Reykjanesbær 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

VIÐ ERUM
TRAUSTI

Opin hús í vikunni



Bílar 
Farartæki

TAMCO SPORT bensínvespa 50cc 25 
km/h, 13 ára lámarksaldur, þrír litir 
í boði. Ekkert próf, engar tryggingar, 
BARA GAMAN. Verð Kr. 219.000,-

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

FLOTTUR BÍLL! TILBOÐ 
2.590.000.-

VW Touareg v6. Árgerð 2008, ekinn 
141 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 6 gírar. 
Rnr.101668.

GÓÐUR BÍLL! TILBOÐ 
1.590.000.-

VW Tiguan track _ field. Árgerð 
2008, ekinn 149 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur 6 gírar. Rnr.110913.

MB Bílar
Kletthálsi 1a, 110 Reykjavík

Sími: 415 1150
Opið 10-18, lau 12-16
http://www.mbbilar.is

ÞARFTU AÐ KAUPA EÐA SELJA 
BÍL?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur 
þar sem þú getur keypt eða selt 
bíl á einfaldan og hagkvæman 
hátt. Kynntu þér málið. www.
bilauppbod.is Sími 522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

Einn Öflugasti grillvagn Landsins 
Til sölu Vagninn skiptist í 3 hólf, 
2 grillhólf með 6 H brennurum í 
hvoru hólfi samtals 12 H brennarar 
og eitt geimsluhólf sem geymir 
gaskúta og áhöld og pláss fyrir kæli. 
Vagninn er á tvöföldu fjaðrakerfi 
og er allur smíðaður úr riðfrýju 
efni, Stærð á vagn er 3,5m x 
2,55m. Stærð Grillflatar er 150cm 
x 100cm í hvoru hólfi. Er til sýnis á 
Bílamiðstöðini s.517 4500

MMC Outlander intense+. 7 Manna 
. Árgerð 2008, ekinn 126 Þ.KM, dísel, 
6 gírar. Verð 1.980.000. Rnr.101878.
Bíllinn er til sölu og sýnis hjá okkur 
Bílamiðstöðin s.517 4500

TOYOTA Land cruiser 120 vx 33”. 
Árgerð 2007, ekinn 199 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur 5 gírar. Verð 3.580.000. 
Rnr.102375. Bíllinn er til sölu og 
sýnis hjá okkur Bílamiðstöðin s.517 
4500

SKODA Octavia combi. Árgerð 
2012, ekinn 143 Þ.KM, dísel, 5 
gírar. Verð 1.790.000. Rnr.103175. 
Bíllinn er til sölu og sýnis hjá okkur 
Bílamiðstöðin s.517 4500

Bílamiðstöðin
Breiðhöfða, 110 Reykjavík

Sími: 517 4500
 

 YAMAHA FJR1300A nýskr. 04/2005, 
ekið 46 Þ.km, Gott verð 1.250.000 
kr. Raðnr.256444 á BILO.is

SUBARU FORESTER nýskr. 05/2008, 
ekinn 195 Þ.km, bensín, sjálfskiptur. 
Mjög gott ástand! Besta verðið! 
990.000 kr. 100% lán í boði! Raðnr. 
256518 á BILO.is

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.bilo.is

 Bílar til sölu

GRILLBÍLL !!!
Þessi er hlaðinn græjum. LÆKKAÐ 
VERÐ 3.850.000.- uppl. 820-5181

VW Golf árg 2007 beinsk, bensín 
Ekinn 103 þús km Verð 1.100 þús 
Engin skipti Uppl í síma 863-3500

Kia Sarento ‘99, vel með farin, ek. 
116.000 km, sjálfskiptur dísel 170 
hö, með krók, krúser. Ásettverð: 
2.5.m. S: 866 7022

Ford escape 2005 vélarvana, 
skoðaður og á númerum. Selst á 
100þús til uppgerðar eða niðurris. 
Hann lýtur vel út að öllu öðru leyti, 
hafa samband við Jón Odd í síma: 
8633002

 Bílar óskast

BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Fellihýsi

 Bátar

Til sölu 30 feta skemmtibátur 
árgerð 1998 báturinn er allur sem 
nýr að innan sem utan. Vél Volvo 
Penta 260hö ekin aðeins ríflega 
800 tíma, nýr vagn fylgir. Uppl. í s. 
893-7900

Til sölu Quicksilver CLASSIC 20 
hraðbátur. Verð: 5,7 mill. Myndir 
og uppl. thorsteinn@concordia.is S: 
6969621

Bátur til sölu. Smíðaár 1905, 
endursmíðaður 1956. Bátur í flottu 
standi. Ásett verð: 990 þ. S: 8962888

 Hjólbarðar

NÝJU SAILUN DEKKIN Á 
FRÁBÆRU VERÐI.

Einnig úrval notaðra dekkja. Tökum 
notuð uppí ný. Vaka s. 567 6700

 Varahlutir

Árgerð 2017, 
bensín, 
sjálfskiptur, 
6 gírar. 
Verð 3.490.000. - 
Rnr.101799.

NÝR BÍLL • HYUNDAI Ioniq hybrid

Kletthálsi 1a • 110 Reykjavík
www.mbbilar.is • S. 415 1150•

Save the Children á Íslandi

Save the Children á Íslandi

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Smáauglýsingar




