
smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 
er opinn alla virka daga frá 8-17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.isatvinna Allar atvinnuauglýsingar 

vikunnar á visir.is

Sölufulltrúar 
Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426
Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441

20 10
- 20 14

Umsóknarfrestur
15. janúar 2016

Nánari upplýsingar:
412 6000 eða job@efla.is

 
 



Húsvörður
Húsfélag Sléttuvegar 19-21 og 23, 103 Reykjavík óskar eftir 
að ráða húsvörð til starfa. Starfinu fylgir 3ja herb. íbúð og 
er búseta þar skilyrði. 
Starfið gæti hentað vel samhentum hjónum. leitað er að 
einstaklingi sem er handlaginn, lipur í samskiptum, reglu-
samur, samviskusamur, þjónustulundaður og reyklaus. 
 
Helstu verkefni starfsinns eru: þrif, umsjón og eftirlit með 
húseigninni, umhirða lóðar, minni háttar viðhald og umsjón 
með verktökum, aðstoð við íbúa hússins og önnur tilfall-
andi störf. 
Íbúar hússins eru 60 ára og eldri. Húsvörður heyrir undir 
hússtjórn. 
Umsóknarfrestur er til 30. desember nk. Æskilegt er að 
mynd, ferilskrá og meðmæli fylgi umskókn. Staðan er laus 
frá 1. febrúar 2016. Vinsamlegast sendið umskókn á  
box@frett.is merkt ,,Húsvörður-2412”

Vesturbyggð auglýsir eftir 
skólastjóra og tónlistar-

kennara við Tónlistarskóla 
Vesturbyggðar

Vesturbyggð auglýsir eftir skólastjóra og tónlistarkennara 
við Tónlistarskóla Vesturbyggðar. Viðkomandi þarf að geta 
hafið störf strax. Húsnæði í boði. Nánari upplýsingar veitir: 

Ásthildur Sturludóttir, bæjarstjóri Vesturbyggðar,  
asthildur@vesturbyggd.is og í síma 864-2261. 

Móttökuritari óskast
Við erum að leita að starfsmanni til að vinna með okkur á 
nýju tæknifrjóvgunardeildinni okkar, IVF Kliníkin Reykjavík, 
sem opnar í febrúar.  Sem móttökuritari munt þú verða andlit 
fyrirtækisins og sinna fjölbreyttu starfi í spennandi fyrirtæki.

Í hverju felst starfið?

Starfið felst í að taka á móti skjólstæðingum deildarinnar 
á staðnum, í síma og í tölvu, taka við greiðslum og sjá um 
frágang gagna.  Í starfinu felst einnig frágangur og umhirða 
á deildinni og önnur tilfallandi verkefni.

Að hverjum erum við að leita?

Við erum að leita að manneskju sem hefur reynslu af heil-
brigðis-, þjónustu- eða verslunarstörfum og grunn tölvu-
kunnáttu. Góðrar enskukunnáttu er þörf og æskilegt er að 
hafa tök á einhverju Norðurlandatungumáli.
Við leggjum mikið upp úr góðri samskiptahæfni, jákvæðni, 
þjónustulund og sveigjanleika.

Vinnutími

100% starf sem unnið er á hefðbundnum dagvinnutíma á 
virkum dögum. Einstaka almenna frídaga má búast við að 
þurfa að vinna.

Hafðu samband

Umsóknir óskast sendar til Snorra Einarssonar yfirlæknis  
á tölvupóstfangið snorri.einarsson@ivfklinikin.is   
Umsóknarfrestur er til 31.12.2015

Kíktu inn á heimasíðuna okkar www.ivfklinikin.is til að fá 
nánari upplýsingar

www.intellecta.is

Starfsfólk Intellecta óskar þér og 
þínum gleðilegra jóla, árs og friðar

Með kærri þökk fyrir samstarfið 
á árinu sem er að líða

FORSTÖÐUMAÐUR 
ÞJÓÐHAGSVARÚÐAR

  Fjármálaeftirlitið leitar að öflugum 
einstaklingi í starf forstöðumanns 
yfir teymi þjóðhagsvarúðar á 
greiningasviði 

FJÁRMÁLAEFTIRLITIÐ
THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY, ICELAND

Starfið felur í sér umsjón með einingu sem hefur það hlutverk að greina kerfisáhættu og þróun á fjármálamörkuðum 
og miðla þeim upplýsingum út á við og til annarra starfseininga Fjármálaeftirlitsins. Einnig gerir teymið tillögur um 
breytingar á lögum og mótar reglur og leiðbeiningar er varða stýringu áhættu á fjármálamarkaði. 

Starfssvið
• Ábyrgð á greiningu markaða og gerð álagsprófa
• Mat á fjármálastöðugleika og kerfisáhættu
• Umsjón með gerð og framkvæmd verkáætlunar
• Ábyrgð á framsetningu og miðlun upplýsinga
• Ábyrgð á daglegum rekstri og mótun liðsheildar
• Þátttaka í stefnumótun og áætlanagerð
• Þátttaka í innlendu og erlendu samstarfi

Menntunar- og hæfnikröfur
• Framhaldsmenntun á háskólastigi eða mikil reynsla sem nýtist í starfi, einkum á sviði fjármála eða hagfræði
• Viðeigandi þekking á fjármálamörkuðum og áhrifaþáttum fjármálastöðugleika nauðsynleg
• Rík greiningarhæfni og þekking á gerð álagsprófa
• Reynsla af stjórnun æskileg
• Lipurð í mannlegum samskiptum og hæfni til að vinna með öðrum
• Frumkvæði, ábyrgð, heiðarleiki og metnaður í starfi
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku sem og í miðlun upplýsinga

Frekari upplýsingar veita Jón Þór Sturluson, aðstoðarforstjóri (jonthor@fme.is) og Árni Ragnar Stefánsson, 
mannauðsstjóri (arni@fme.is).

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Fjármálaeftirlitsins, www.fme.is eða á 
www.starfatorg.is.

Umsóknarfrestur er til og með 5. janúar nk. Umsóknum um starfið þarf að fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf þar 
sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi til að gegna starfinu.

Þarftu að ráða starfsmann?

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

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



Viltu slást í för með 
fagdjörfu hug búnaðar
fyrirtæki?
Applicon leitar að starfsfólki með ríka þjónustulund

/  Ert þú 
viðskiptagreindur?

Við leitum að starfskrafti til að takast á við 
fjölbreyttar þarfir viðskiptavina okkar á sviði 
viðskiptagreindar.

Helstu verkefni
/  Þátttaka í verkefnum á sviði viðskiptagreindar
/  Hönnun og uppsetning viðskiptagreindarkerfa
/  Þarfagreining og framsetning gagna

Menntunar- og hæfniskröfur
/  Háskólamenntun í viðskipta-, tölvunar-  

eða verkfræði 
/  Brennandi áhugi á greiningu  

og framsetningu gagna
/  Þekking á tólum til viðskiptagreindar er kostur
/  Reynsla af viðskiptagreind kostur
/  Sjálfstæði, ábyrgð og öguð vinnubrögð
/  Hæfni í mannlegum samskiptum og áhugi til að 

vinna í alþjóðlegu umhverfi

/  Ertu frábær í að prófa 
nýja hluti?

Við leitum að öflugum einstakling til að styrkja þá 
miklu vöruþróun sem er í gangi.

Helstu verkefni
/  Prófanir á Applicon hugbúnaði 
/  Þátttaka í að efla vöruþróunarferil Applicon

Menntunar- og hæfniskröfur
/  Háskólamenntun sem nýtist í starfi 
/  Öguð vinnubrögð, nákvæmni og 

skipulagshæfileikar
/  Áhugi á að starfa í fjölbreyttu og  

krefjandi umhverfi
/  Áhugi og hæfni í mannlegum samskiptum 
/  Reynsla í hugbúnaði er kostur
/  Þekking á SQL og C# er kostur

/  Er .NET eða Javascript 
þitt tungumál?

Við leitum að framúrskarandi forriturum til að takast 
á við krefjandi og fjölbreytt verkefni.

Helstu verkefni
/  Hönnun og þróun eigin lausna
/  Þróun í .NET, React og Angular
/  Forritun og tæknilegar útfærslur  

fyrir viðskiptavini

Menntunar- og hæfniskröfur
/  Háskólamenntun eða víðtæk reynsla  

sem nýtist í starfi
/  Þekking á .NET skilyrði
/  Reynsla á sviði hugbúnaðargerðar  

og/eða ráðgjafar er kostur
/  Sjálfstæði, ábyrgð og öguð vinnubrögð
/  Hæfni í mannlegum samskiptum og teymisvinnu

/  Ert þú forritari sem leitar 
að nýrri áskorun?

Við leitum að forritara sem yrði hluti af öflugu teymi 
sérfræðinga á sviði fjárhagslausna Vigor. Unnið er 
m.a. með CA Plex.

Helstu verkefni
/  Hönnun og þróun á Vigor viðskiptalausnum
/  Samþætting kerfa
/  Greining á þörfum viðskiptavina
/  Þjónusta og samskipti við viðskiptavini

Menntunar- og hæfniskröfur
/  Háskólamenntun eða víðtæk reynsla  

sem nýtist í starfi
/  Vilji og hæfileiki til að læra CA plex-

forritunarmálið og nota í verkefnum
/  Reynsla af hugbúnaðargerð  

og gagnagrunnsforritun
/  SQL og C# reynsla er kostur
/  Sjálfstæði, ábyrgð og öguð vinnubrögð
/  Hæfni í mannlegum samskiptum

/	 	Viltu	gefa	öflugustu	
fyrirtækjum landsins ráð?

Við leitum að metnaðarfullum ráðgjöfum í krefjandi 
störf til að styrkja öflugan hóp SAP ráðgjafa

Helstu verkefni
/  Ráðgjöf, uppsetning og þjónusta við  

SAP viðskiptahugbúnað
/  Þátttaka í innra starfi til eflingar  

SAP ráðgjafahóps
/  Áhugi á að starfa í alþjóðlegu umhverfi

Menntunar- og hæfniskröfur
/  Háskólamenntun í viðskipta-, verk-, eða 

tölvunarfræði 
/  Reynsla á sviði hugbúnaðarráðgjafar er kostur
/  Öguð vinnubrögð og skipulagshæfileikar
/  Þekking á SAP er mikill kostur
/  Hæfni í mannlegum samskiptum 

/	 	Er	kerfisrekstur	 
fyrir þig?

Við leitum að framúrskarandi starfskrafti til að takast 
á við innleiðingu og rekstur á kerfum viðskiptavina 
okkar og rekstur eigin kerfa. 

Helstu verkefni
/  Innleiðing, rekstur og uppfærslur á SAP kerfum
/  Innleiðing, rekstur og uppfærslur á Windows 

umhverfum, stýrikerfum og gagnagrunnum

Menntunar- og hæfniskröfur
/  Háskólamenntun eða víðtæk reynsla  

sem nýtist í starfi
/  Reynsla af kerfisrekstri
/  Brennandi áhugi á stýrikerfum og gagnagrunnum
/  Sjálfstæði, ábyrgð og öguð vinnubrögð
/  Hæfni í mannlegum samskiptum og áhugi  

til að vinna í alþjóðlegu umhverfi

Applicon er hugbúnaðarfyrirtæki sem sérhæfir sig í ráðgjöf, 

þjónustu og þróun viðskiptahugbúnaðar. Fyrirtækið 

hefur þróað fjölmargar sérlausnir fyrir sveitafélög, 

sjávarútvegsfyrirtæki, fjármálafyrirtæki og orkufyrirtæki 

sem og lausnir á sviði mannauðs- og launamála. Hjá Applicon 

starfa 110 starfsmenn með fjölbreyttan bakgrunn og eru 

starfstöðvar í Reykjavík, Akureyri og Stokkhólmi.  Applicon 

er hluti af Nýherjasamstæðunni og er í hópi framúrskarandi 

fyrirtækja á Íslandi árið 2014.

Nánari upplýsingar veitir  

Erla Andrea Pétursdóttir, eap@applicon.is. 

Umsóknarfrestur er til 10. janúar 2016.  

Allar umsóknir og fyrirspurnir eru  

trúnaðarmál. Sækið um á vefnum okkar,  

www.applicon.is

Applicon 
Borgartún 37 
101 Reykjavík

 563 61 00 
applicon@applicon.is 
applicon.is
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HRAUNBÚÐIR VESTMANNAEYJUM
HJÚKRUNARFRÆÐINGUR

 
Laust er til umsóknar 100 % stöðugildi hjúkrunarfræðings  
á hjúkrunar- og dvalarheimilið Hraunbúðir í Vestmannaey-
jum sem skipta má upp í tvær stöður.  Á Hraunbúðum eru 
28 hjúkrunarrými, 8 dvalarrými og 1 skammtímarými auk 
annarrar þjónustu við eldri borgara.   Nánari upplýsingar um 
heimilið má sjá inn á www.hraunbudir.is

Helstu verkefni
•	Ákveða,	skipuleggja	og	veita	hjúkrunarmeðferð	í	samráði	

við hjúkrunarforstjóra og bera ábyrgð á meðferð

Hæfniskröfur 
•	Íslenskt	hjúkrunarleyfi
•	Jákvætt	viðhorf,	frumkvæði	og	góðir	samskiptahæfileikar
•	Sjálfstæði	í	vinnubrögðum

Nánari upplýsingar
•		Umsóknarfrestur	er	til	6.janúar 2016
•		Starfið	er	laust	eftir	samkomulagi
•		Laun	skv.	kjarasamningum	sambands	sveitarfélaga	og				
				félags	íslenskra	hjúkrunarfræðinga
•		Umsókn	fylgi	afrit	af	hjúkrunarleyfi	og	prófskírteinum
•		Umsókn	óskast	send	á	leaodds@gmail.com	eða	 
				hraunbudir@vestmannaeyjar.is
•		Nánari	upplýsingar	veitir	Lea	Oddsdóttir	hjúkrunarforstjóri		
    Hraunbúða í síma 488 2600 eða 893 1784 á dagvinnutíma

Húsvarsla                                                                                                                                             
 (umsjón fasteigna)

Hjúkrunarheimilið Sólvangur Hafnarfirði óskar eftir að ráða 
starfsmann til að sjá um rekstur fasteig na heimilisins, auk 
þess að sinna ýmsum smáviðgerðum og þjónustu við 
starfsemina. Um 80% starfshlutfall er að ræða.

Viðkomandi þarf að vera handlaginn og hafa góða þjón-
ustulund.

Umsóknarfrestur er til 31. desember og skulu umsóknir 
sendar á netfangið: kristjan@sunnuhlid.is
Nánari upplýsingar veitir Kristján Sigurðsson,  
gsm 618 9200

Heilbrigðisstofnun Norðurlands (HSN) auglýsir eftir tveimur 
læknum á starfs stöðina á Blönduósi.   

Auglýst er 100% staða yfirlæknis

Leitað er eftir öflugum einstaklingi sem er tilbúinn til að vinna að frekari uppbyggingu og þróun þjónustu á starfssvæðinu. 
Næsti yfirmaður er framkvæmdastjóri lækninga.

Auglýst er eftir lækni í 100% stöðu. Næsti yfirmaður er yfirlæknir á starfstöð.

Tekið er á móti rafrænum umsóknum á heimasíðu stofnunarinnar www.hsn.is eða á síðunni http://www.starfatorg.is/
Umsókn skal fylgja náms- og starfsferilsskrá. Leggja skal fram staðfest afriti af opinberu starfsleyfi ásamt upplýsingum um 
læknismenntun, læknisstörf og vísinda- og rannsóknarstörf. 
Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast í tvíriti til mannauðsstjóra HSN, Hafnarstræti 99, 600 Akureyri.

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og Læknafélags Íslands.
Umsóknarfrestur um störfin eru til 25. janúar 2016 og eru störfin veitt skv. nánara samkomulagi.

Nánari upplýsingar um störfin veita:
Örn Ragnarsson, framkvæmdastjóri lækninga HSN í síma 455-4000 eða orn.ragnarsson@hsn.is og Þórhallur Harðarson,  
mannauðsstjóri í síma 892-3091 eða thorhallur.hardarson@hsn.is  

Aðgengi að tölvu og aðstoð við innskráningu umsókna stendur til boða.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Íslenskt lækningaleyfi og sérfræðileyfi, æskilegt sérfræðileyfi  
 í heimilislækningum
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum og jákvæðni
• Faglegur metnaður í starfi og árangursmiðuð viðhorf
• Áreiðanleiki, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Menntun og eða reynsla af stjórnun er æskileg
• Reynsla og hæfileiki til að vinna í teymi
• Ökuleyfi

Stofnunin óskar meðmæla.

Helstu verkefni:
• Ábyrgist skipulag læknisþjónustu, bæði dag- og vaktþjónustu 
• Ber faglega og rekstrarlega ábyrgð 
• Almennar lækningar og heilsuvernd
• Vaktþjónusta í héraði 
• Læknisþjónusta á sjúkra- og hjúkrunardeildum
• Kennsla starfsfólks og nema
• Þróun og teymisvinna
• Þverfagleg samvinna innan og utan starfstöðvar

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Íslenskt lækningaleyfi, sérfræðileyfi í heimilislækningum er 
æskilegt 
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum og jákvæðni
• Faglegur metnaður í starfi og árangursmiðuð viðhorf
• Áreiðanleiki, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Menntun og eða reynsla af stjórnun er æskileg
• Reynsla og hæfileiki til að vinna í teymi
• Ökuleyfi

Stofnunin óskar meðmæla.

Helstu verkefni:
• Almennar lækningar og heilsuvernd
• Vaktþjónusta í héraði 
• Læknisþjónusta á sjúkra- og hjúkrunardeildum
• Kennsla starfsfólks og nema
• Þróun og teymisvinna
• Þverfagleg samvinna innan og utan starfstöðvar

Heilbrigðisstofnun Norðurlands tók til starfa þann 15. október 2014 við sameiningu heilbrigðisstofnana á Norðurlandi 
annarra en Sjúkrahússins á Akureyri og nokkurra hjúkrunar- og dvalarheimila.

 
Þær heilbrigðisstofnanir sem mynduðu Heilbrigðisstofnun Norðurlands voru eftirfarandi stofnanir:

Heilbrigðisstofnun Þingeyinga, Heilsugæslan á Akureyri, Heilsugæslan á Dalvík, Heilbrigðis-stofnunin Fjallabyggð, 
Heilbrigðisstofnunin Sauðárkróki og Heilbrigðisstofnunin Blönduósi.

Starfsemi Heilbrigðisstofnunar Norðurlands nær því frá Blönduós í vestri til Þórshafnar í austri. 
Á upptökusvæðinu búa um 35.000 manns og starfsmannafjöldi er rúmlega 520 talsins. 

Heildarvelta HSN er um ríflega 4,8 milljarðar króna. 

Heilbrigðisstofnun Norðurlands veitir heilsugæsluþjónustu, sjúkrahúsþjónustu auk öldrunarþjónustu í formi hjúkrunar- og dvalarrýma. 

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

www.hagvangur.is
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Hótelstjóri óskast til starfa til að sjá um allar hliðar hótelreksturs 
í Cannes, Frakklandi.

Frönskukunnátta er skilyrði og reynsla af hótelstarfi er kostur. 
Manneskja með frumkvæði og metnað, hæfni í samskiptum og 
lipurð sem og tungumálakunnáttu kemur einungis til greina.  
Um framtíðarstarf er að ræða.

Um er að ræða 18 herbergja hótel þar af 4 íbúðir í Cannes, Frakk-
landi. Við leitum að einstaklingi með daglegan rekstur hótelsins í 
huga, sem og viðhald og umsjón fasteignar auk annarra tilfallandi 
verka.

Umsóknarfrestur er til 3. Janúar 2016.   
Sendu okkur ferilskrá á netfangið: jobs@kimihotel.com

Ertu ævintýragjarn, kraftmikill og 
hefur metnað í að reka hótel við 
Miðjarðarhafið?

Laus er til umsóknar staða forstöðuhjúkrunarfræðings á bráða-
móttöku Sjúkrahússins á Akureyri. Um er að ræða 100% stöðu 
sem veitt er til fimm ára. Nauðsynlegt er að viðkomandi geti 
hafið störf sem fyrst. 

Bráðamóttakan felur í sér fjölþætta starfsemi þar sem megin-
verkefnin felast í móttöku bráðveikra og slasaðra. Einnig felst 
stór hluti starfseminnar í að sinna þeim sjúklingum sem koma í 
endurkomur/eftirlit vegna áverka sinna eða veikinda. Húsnæði 
bráðamóttökunnar hefur nýlega verið endurbætt og tækja-
kostur bættur auk þess sem sjúklingum er forgangsraðað eftir 
ESI flokkunarkerfinu. Árlega leita um 16.000 manns á bráða-
móttökuna. 

Verkefni og ábyrgðarsvið:
Forstöðuhjúkrunarfræðingur ber ábyrgð á hjúkrun innan 
deildarinnar, stjórnar faglegri þróun, rekstri og starfsmanna-
haldi deildarinnar.

Hæfniskröfur:
Íslenskt hjúkrunarleyfi og að lágmarki tveggja ára starfsreynsla 
í hjúkrun. Reynsla í bráðahjúkrun æskileg. 
Nám í stjórnun og rekstri og/eða stjórnunarreynsla æskileg.
Lögð er áhersla á frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð og hæfileika 
í samskiptum og samvinnu.

Næsti yfirmaður er Hildigunnur Svavarsdóttir, framkvæmda-
stjóri bráða-, fræðslu- og gæðasviðs, sem gefur nánari upp-
lýsingar um starfið í síma 463-0100 eða á netfangi hildig@sak.is

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Félags íslenskra hjúkrunar-
fræðinga og fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs.

Umsóknarfrestur er til og með 11. janúar 2016.

Umsóknum skal skilað á umsóknareyðublaði sem fæst á vef 
sjúkrahússins www.sak.is  Umsóknum skulu fylgja ítarlegar 
upplýsingar um nám og starfsferil ásamt starfsleyfi og próf- 
skírteinum. 

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu 
hefur verið tekin. Gildi Sjúkrahússins á Akureyri eru:  
ÖRYGGI  SAMVINNA  FRAMSÆKNI. 

Við ráðningar í störf er tekið mið af jafnréttisstefnu sjúkrahúss-
ins, sem er reyklaus vinnustaður.   

Forstöðuhjúkrunarfræðingur
Bráðamóttaka

Hesthálsi 10, 110 Reykjavík
Sími: 587 6000  www.trex.is

SPENNANDI  MARKAÐSSTARF  

Í  FERÐAÞJÓNUSTU
Við leitum að öflugum og jákvæðum einstaklingi  til að starfa að markaðsmálum fyrir Trex. 
Starfið felur í sér m.a. samskipti  við erlenda og innlenda viðskiptavini og öflun nýrra. 

Hæfniskröfur eru helstar: 
• Reynsla  af markaðsstarfi  í ferðaþjónustu
• Góðir sölu- og skipulagshæfileikar
• Gott vald á íslensku, ensku og fleiri tungumálum
• Að geta unnið sjálfstætt og sýnt frumkvæði
• Að geta hafið störf sem fyrst

Umsóknir berist fyrir  11. janúar að Heshálsi 10 eða á info@trex.is

Trex - Hópferðamiðstöðin ehf er traust ferðaþjónustufyrirtæki 
er starfað hefur samfellt í 38 ár og er með einn stærsta og 
fjölbreyttasta  hópbifreiðaflota landsins.

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

Félagið á auk þessa Midi.is sem annast miðasölu á mannfagnaði og viðburði, 
svo sem á leiksýningar, tónleika, kvikmyndasýningar, íþróttaleiki og fleira. 
Hjá 365 starfa um 410 manns.

365 óskar eftir góðu fólki

SNILLINGUR ÓSKAST Á VÍSI
Fréttastofa 365 leitar að lykilmanneskju með 
grafískt auga fyrir einn vinsælasta vef landsins.

Helstu kröfur:
- Reynsla af fjölmiðlum/útgáfu nauðsynleg
- Kunnátta á myndvinnsluforrit s.s. Photoshop
- Brennandi áhugi á nýjungum á netinu
- Sjálfstæði í starfi og geta unnið í hópi

Helstu verkefni:
- Umsjón og umbrot forsíðu
- Myndvinnsla og grafík
- Framsetning og frágangur frétta
- Vinna á samfélagsmiðlum

Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á tinni@365.is.
Umsóknarfrestur er til og með 28. desember.

Landspítali er lifandi og fjölmennur vinnustaður með um 5.100 starfsmenn. 
Hann er aðalsjúkrahús landsins og miðstöð menntunar og rannsókna í heil  - 
brigðisvísindum. Á Landspítala er lögð áhersla á öryggi, jafnrétti, ábyrgan 
rekstur, góðan starfsanda og bættan húsakost. 

Helstu verkefni og ábyrgð

• Fagleg ábyrgð
• Fjárhagsleg ábyrgð
• Starfsmannaábyrgð

Hæfnikröfur

•  Stjórnunarreynsla
• Leiðtogahæfileikar, faglegur 

metnaður og framúrskarandi 
samskiptahæfni eru skilyrði

• Reynsla í teymisvinnu skilyrði
• Reynsla í kennslu og vísindavinnu
• Góð þekking á sviði stjórnunar  

á sjúkrahússtarfsemi
• Víðtæk reynsla af meðhöndlun 

geðsjúkdóma
• Íslenskt sérfræðileyfi í 

geðlækningum

Laun skv. kjara samn ingi fjármála ráð
herra og stéttar  félags. Fullt starf er 
bundið við sjúkrahúsið eingöngu sbr. 
yfirlýsingu LSH vegna kjarasamnings 
sjúkra húslækna dags. 2. maí 2002, 
sbr. breytingu 5. mars 2006.

Sótt er um starfið rafrænt á;  
www.landspitali.is, undir „laus störf“. 
Öllum umsóknum verður svarað. 
Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH 
við ráðningar á spítalanum.

Nánari upplýsingar veita María 
Einisdóttir, framkvæmdastjóri 
(mariaein@landspitali.is,  
543 4077) og Sigríður Hafberg, 
mannauðsráðgjafi (shafberg@
landspitali.is, 543 4453).

Umsóknarfrestur er til og með  
7. janúar 2016.

Starf yfirlæknis á móttökugeðdeild 33C er laust til umsóknar. Starfshlutfall er 100% og veitist starfið 
frá 1. mars 2016 eða eftir samkomulagi, til 5 ára í samræmi við stefnu LSH. Deildin er 16 rúma og 
þjónar einstaklingum sem þurfa greiningu og meðferð vegna geðrænna vandamála. Áhersla er lögð 
á teymisvinnu og einstaklingsmiðaða þjónustu. 

YFIRLÆKNIR

Geðlækningar 

Umsókn fylgi vottfestar upplýs
ingar um nám, fyrri störf og 
reynslu af kennslu, vísinda og 
stjórnunarstörfum, ásamt afriti af 
helstu ritsmíðum sem umsækjandi 
hefur ritað eða átt þátt í. 

Umsóknargögn sem ekki er 
hægt að senda rafrænt skulu 
berast, í tvíriti, Maríu Einisdóttur, 
framkvæmdastjóra, Skrifstofa 
geðsviðs 34A, Landspítali við 
Hringbraut, 101 Reykjavík.

Umsóknir verða sendar til stöðu
n efndar lækna hjá Land læknis
embættinu. Viðtöl verða höfð við 
umsækjendur og byggist ákvörðun 
um ráðningu í starfið einnig á þeim 
auk mats stöðunefndar á innsendum 
umsóknargögnum. 
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Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Forval nr. 13639 – Samkeppnis-viðræður um kaup og 
innleiðingu á hugbúnaði fyrir stjórnendaupplýsingar EES. 

• Rammasamningur um alifuglakjöt – EES útboð nr. 13379.

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

Óskum viðskiptavinum
okkar og landsmönnum

öllum gleðilegra jóla
Starfsfólk Eignamiðlunar

Grensásvegi 11 - 108 Reykjavík - Sími 588-9090 - eignamidlun@eignamidlun.is

Ertu í stuði? 
 

Hófst þú nám í rafiðngrein,  
raf- eða rafvélavirkjun, rafveituvirkjun eða 

rafeindavirkjun en laukst því ekki? 
 
Ertu að starfa við þær greinar  þrátt fyrir að 
hafa ekki lokið sveinsprófi? 
Hefur þú hug á að ljúka því námi sem þú hófst? 
 
Kynningarfundur verður á Stórhöfða 27 
mánudaginn 4. janúar 2016 kl. 17:00. 
 
 

“Ertu í stuði?” er verkefni sem ætlað er að finna leiðir 
til að meta þá færni sem þátttakendur hafa aflað sér í 
námi og starfi.  
Markmiðið er að þátttakendur ljúki sveinsprófi. 
 

Nánari upplýsingar er hægt að fá á 
heimasíðu Fræðsluskrifstofu rafiðnaðarins  
             www.rafnam.is - Raunfærnimat 

eða í  síma 580 5252 

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

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

Óskum viðskiptavinum okkar nær 
og fjær og landsmönnum öllum  

gleðilegra jóla

Óskum viðskiptavinum okkar nær 
og fjær og landsmönnum öllum  

gleðilegra jóla

Gleðin kemur innanfráGleðin kemur innanfrá

www.3lian.com 3lian素材
INGILEIFUR EINARSSON, löggiltur fasteignasali

Fr
um

Suðurlandsbraut 54 - við Faxafen - 108 Reykjavík

Sími 
568 2444

– www.asbyrgi.is

Mjög fallegt og vel staðsett parhús við Lækjarhjalla í Kópa-
vogi. Húsið er 222,5 fm, þar af er bílskúr 30 fm. 
Húsið skiptist m.a. í stofu, borðstofu, eldhús, gesta wc,
baðherbergi, fjögur svefnherbergi, sólstofu  og sjónvarps-
hol. Stór timburverönd er bæði út frá sólstofu og stofu.
VERÐ 57,5 millj.

LÆKJARHJALLI 20
OPIÐ HÚS Í DAG Á MILLI 15-16

Sími
568 2444

Óskum viðskiptavinum okkar og landsmönnum 
öllum gleðilegra jóla og farsæls komandi árs

Þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða 

www.3lian.com 3lian素材
INGILEIFUR EINARSSON, löggiltur fasteignasali

Fr
um

Suðurlandsbraut 54 - við Faxafen - 108 Reykjavík

Sími 
568 2444

– www.asbyrgi.is

Mjög fallegt og vel staðsett parhús við Lækjarhjalla í Kópa-
vogi. Húsið er 222,5 fm, þar af er bílskúr 30 fm. 
Húsið skiptist m.a. í stofu, borðstofu, eldhús, gesta wc,
baðherbergi, fjögur svefnherbergi, sólstofu  og sjónvarps-
hol. Stór timburverönd er bæði út frá sólstofu og stofu.
VERÐ 57,5 millj.

LÆKJARHJALLI 20
OPIÐ HÚS Í DAG Á MILLI 15-16

Sími
568 2444

Óskum viðskiptavinum okkar og landsmönnum 
öllum gleðilegra jóla og farsæls komandi árs

Þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða 

Ingileifur Einarsson, Lögg. fasteignasali.

Þarftu að ráða starfsmann?

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

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



Runólfur Gunnlaugsson 
lögg. fast. 

Ásmundur Skeggjason 
lögg. fast.

Jólakveðja,
starfsfólk Höfða

fasteignasöluBrynjar Baldursson
sölufulltrúi

Jóhann Friðgeir  
Valdimarsson 
sölufulltrúi

Kristinn Tómasson 
lögg. fast.

Árni Þorsteinsson 
sölufulltrúi

Suðurlandsbraut 52 
108 Reykjavík

Sími 533 6050
Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is

Óskum vinskiptavinum okkar og landsmönnum öllum 
gleðilegra jóla og farsældar á ný ju ári. 

Þökkum viðskiptin á árinu.

Runólfur Gunnlaugsson 
lögg. fast. 

Ásmundur Skeggjason 
lögg. fast.

Brynjar Baldursson
sölufulltrúi

Jóhann Friðgeir  
Valdimarsson 
sölufulltrúi

Jólakveðja,  
starfsfólk Höfða  
fasteignasölu. Runólfur Gunnlaugsson 

lögg. fast. 
Ásmundur Skeggjason 
lögg. fast.

Jólakveðja,
starfsfólk Höfða

fasteignasöluBrynjar Baldursson
sölufulltrúi

Jóhann Friðgeir  
Valdimarsson 
sölufulltrúi

Helgi Jónsson 
sölufulltrúi

Óskum viðskiptavinum okkar og landsmönnum öllum
gleðilegra jóla og farsældar á ný ju ári.

Þökkum viðskiptin á árinu.

Óskum viðskiptavinum og landsmönnum öllum gleði og friðar á jólum og gæfuríks komandi árs. 
Þökkum fyrir ánæguleg samskipti á liðnum árum og hlökkum til frekari samskipta á nýju ári. 

 Jólakveðja, starfsfólk Heimili fasteignasölu.

Suðurlandsbraut 22 • 108 Reykjavík • Sími 530 6500 • heimili.is

Gleðilega hátíð

Finnbogi

Gunnlaugur

Guðbjörg

Erla

Brynjólfur

Bogi
Ásdís

Jón

fasteignir
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BÍLAR &
FARARTÆKI

Toyota Rav 4 Langur, 5/2005, ek 104 
þús km, sjsk, dráttarbeisli, verð 1490 
þús, raðnr 220465, er á staðnum.

100 bílar ehf
Í miðbæ Mosfellsbæjar, 

Sími: 517 9999
Opið 10-18.00 virka daga og 

laugardaga 11-15
www.100bilar.is

 Bílar óskast

Toyota Rav4, Honda crv og suzuki 
jeppi. Get borgað allt að 550þús Sími 
616 2029

ÓSkA eFTIR BíL Á 100 TIL 
700þúS STGR

 Fólksbíl eða jeppling eða jeppa Má 
þarfnast smávægilegra lagfæringa 
Skoða allt.. Uppls í síma 777 3077

BíLL ÓSkAST Á 25-250þúS.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Hjólbarðar

FRÁBæR DekkjATILBoð
Ný og notuð dekk í miklu úrvali. 
Tökum notuð dekk uppí ný. VAKA S: 
567 6700.

ÞJÓNUSTA

 Bókhald

Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og 
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð 
á sanngjörnu verði. Bókhald og 
þjónusta ehf. Sími 511 2930.

 Búslóðaflutningar

Ert þú að flytja? Búslóðafl., 
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra stór 
bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj. Mikaels. 
S. 894 4560 www.flytja.is flytja@
flytja.is

 Málarar

ReGNBoGALITIR
Málningarþjónusta, vönduð 
vinnubrögð og snyrtimennska. Sími 
891 9890 malarar@simnet.is

INNIMÁLUN
Get bætt við mig verkum innandyra 
í vetur. Vönduð vinnubrögð, fag og 
snyrtimennska í fyrirrúmi. Ágúst S.G 
Málarameistari S: 699-4464 og 695-
4464. asgmalun@gmail.com

 Húsaviðhald

 Nudd

Kínverska Nuddstofan í Hamraborg 
20A Getum hjálpað þér að losna við 
ýmsa verki og kvilla. S. 5646969

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR oG 
DyRASíMAkeRFI S. 896 6025
Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

VASApéSI pARTÝLjÓNSINS
Ódýr viðbót í pakkann. Sendum heim. 
flokiforlag@internet.is

 Óskast keypt

kAUpUM GULL -  
jÓN & ÓSkAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 
s. 552-4910.

þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

Alla fimmtudaga og laugardaga    arnarut@365.is  sigrunh@365.is

ÓSKAR VIÐSKIPTAVINUM SEM OG LANDSMÖNNUM ÖLLUM 
GLEÐILEGRA JÓLA OG FARSÆLS KOMANDI  ÁRS OG ÞÖKKUM 

VIÐSKIPTIN Á ÁRINU SEM ER AÐ LÍÐA.

Smiðjuvegi 46E • 200 Kóp • S. 567 1800
Óskar viðskiptamönnum sem og landsmönnum 
öllum gleðilegra jóla og farsældar á komandi 
ári. Þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða.

Íshúsið ehf •  www.ishusid.is • S:566 6000Óskar viðskiptamönnum sem og landsmönnum öllum 
gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári. 

Þökkum ánægjuleg viðskipti á árinu sem er að líða. 
www.velaverkjs.is

ÓSKAR VIÐSKIPTAVINUM SEM OG LANDSMÖNNUM ÖLLUM 
GLEÐILEGRA JÓLA OG FARSÆLS KOMANDI  ÁRS OG ÞÖKKUM 

VIÐSKIPTIN Á ÁRINU SEM ER AÐ LÍÐA.

Malarhöfða 2 • S. 567 2000 • www.bilfang.is

ÓSKAR VIÐSKIPTAVINUM SEM OG LANDSMÖNNUM ÖLLUM 
GLEÐILEGRA JÓLA OG FARSÆLS KOMANDI  ÁRS OG ÞÖKKUM 

VIÐSKIPTIN Á ÁRINU SEM ER AÐ LÍÐA.

Klettháls 2, • S. 511-0000 • www.bilalind.is

Óskar viðskiptavinum sem og landsmönnum 
öllum gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári, 
þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða.

Bílahöllin • Bíldshöfða 5 • 112 Rvk • S. 567 4949 • www.bilahollin.is

ÓSKAR VIÐSKIPTAVINUM SEM OG LANDSMÖNNUM ÖLLUM 
GLEÐILEGRA JÓLA OG FARSÆLS KOMANDI  ÁRS OG ÞÖKKUM 

VIÐSKIPTIN Á ÁRINU SEM ER AÐ LÍÐA.

Funahöfða 1 • S. 580 8900 • borgarbilasalan.is

ÓSKAR VIÐSKIPTAVINUM SEM OG LANDSMÖNNUM ÖLLUM 
GLEÐILEGRA JÓLA OG FARSÆLS KOMANDI  ÁRS OG ÞÖKKUM 

VIÐSKIPTIN Á ÁRINU SEM ER AÐ LÍÐA.

Malarhöfði 2 • 110 RVK • s. 577 3777

www.krokur.net - Sími 522-4600.

Óskar viðskiptavinum sem og landsmönnum öllum
Gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári.
Þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða.

Óskar viðskiptavinum sem og landsmönnum öllum gleðilegra jóla og 
farsældar á nýju ári, þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða.

Kletthálsi 1a • 110 RVK, S. 415 1150 • www.mbbilar.isÓskar viðskiptamönnum sem og landsmönnum öllum 
gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári. Þökkum 

ánægjuleg viðskipti á árinu sem er að líða. 

ÓSKAR VIÐSKIPTAVINUM SEM OG LANDSMÖNNUM ÖLLUM 
GLEÐILEGRA JÓLA OG FARSÆLS KOMANDI  ÁRS OG ÞÖKKUM 

VIÐSKIPTIN Á ÁRINU SEM ER AÐ LÍÐA.

Korputorgi  •  www.planid.is

Óskar viðskiptavinum sem 
og landsmönnum öllum 

gleðilegra jóla og 
farsæls komandi árs, 

þökkum viðskiptin á árinu 
sem er að líða.

Kletthálsi 2 • 110 Rvk • S. 586 1414 
 www.stora.is

Óskar viðskiptamönnum sem og landsmönnum öllum gleðilegra jóla og 
farsældar á nýju ári. Þökkum ánægjuleg viðskipti á árinu sem er að líða. 

nyja.is

Save the Children á Íslandi

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 
er opinn alla virka daga frá 8-17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is


