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reykjanesbaer.isUmhverfis- og skipulagssvið

Byggingar-, byggingartækni- eða byggingarverkfræðingur óskast til starfa hjá Umhverfis- og

skipulagssviði Reykjanesbæjar.

Viðkomandi skal uppfylla skilyrði 48. og 49. greinar Skipulags- og byggingarlaga.

Helstu verkefni felast í samskiptum við Fasteignamat ríkisins, Skipulagsstofnun, húsbyggj-

endur og byggingarverktaka. Starfsmaður mun sinna störfum byggingarfulltrúa í fjarveru

hans. Æskileg er 2 - 3 ára reynsla í sambærilegu starfi.

Laun skv. kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags og Launanefndar Sveitarfélaga.

Nánari upplýsingar veitir starfsþróunarstjóri, Helga Jóhanna Oddsdóttir í síma 421 6700 eða

í tölvupósti helga.j.oddsdottir@reykjanesbaer.is.

Umsóknir skulu berast starfsþróunarstjóra, Tjarnargötu 12, 230, Reykjanesbæ eigi síðar en

miðvikudaginn 15.ágúst nk. merktar „Tæknimaður“.

Starfsþróunarstjóri.





Síminn óskar eftir kraftmiklu og framtakssömu fólki til að sinna starfi
þjónustufulltrúa í Þjónustuveri Símans. Í starfinu felst að aðstoða viðskiptavini
símleiðis vegna bilana og tæknilegra mála.

Gildi Símans eru fimm: traust, heilindi, lipurð,
einfaldleiki og eldmóður. Starfsmenn Símans hafa
þessi gildi að leiðarljósi í öllum störfum sínum.Umsóknarfrestur er til 12. ágúst.

Viðkomandi einstaklingar þurfa að vera stundvísir,
hafa frumkvæði og vinna sjálfstætt, eiga gott með að
starfa í hópi, hafa metnað til að gera vel í starfi og
vera opnir fyrir nýjungum.

Góð tölvuþekking er skilyrði og reynsla af þjónustu-
störfum er æskileg.

Við leitum að fólki í fullt starf, 20 ára eða eldra.
Viðkomandi verða að geta hafið störf sem fyrst.
Sveigjanlegur vinnutími er í boði.

800 7000 - siminn.is

Upplýsingar í síma 550 6470 frá kl. 14-16 alla virka
daga. Í umsókn skal koma fram lýsing á náms- og
starfsferli sem og nöfn og símanúmer meðmælenda.
Gætt verður fyllsta trúnaðar varðandi allar umsóknir,
fyrirspurnir og persónulegar upplýsingar.

Umsóknir skulu berast á rafrænu formi í gegnum
heimasíðu Símans, www.siminn.is
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Grunnskóli Seltjarnarness
Mýrarhúsaskóli – Valhúsaskóli

www.grunnskoli.is

Laus eru til umsóknar
eftirfarandi störf

• Húsvörður Starf húsvarðar krefst sjálf-
stæðra vinnubragðra og að viðkomandi
eigi auðvelt með að starfa í tengslum við
börn og unglinga.

• Skólaliðar óskast til starfa með samhentum
hópi á líflegum vinnustað.

Nánari upplýsingar:
Hafsteinn Jónsson, umsjónarmaður
fasteigna, sími 5959 200 eða 822-9120.
og Sigfús Grétarsson, skólastjóri,
sigfus@seltjarnarnes.is

Umsóknum skal skila til:
Sigfúsar Grétarssonar, skólastjóra.

Á Seltjarnarnesi eru um 640 nemendur í heild-
stæðum grunnskóla. Skólinn er rekinn í tveimur
starfstöðvum; Mýrarhúsaskóla fyrir nemendur í
1. - 6. bekk og Valhúsa-skóla fyrir nemendur í
7. - 10. bekk.

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningum
viðkomandi stéttarfélags.



Pipar auglýsingastofa  

Tryggvagötu 17 / Hafnarhúsinu / 101 Reykjavík  

sími 552 9900 / www.pipar.is

Vantar strax:
2 grafíska hönnuði 
1 ljósvakahönnuð 
1 verkefnastjóra

Umsækjendur sendi ferilskrá á netfangið 

umsokn@pipar.is eða með pósti merktar 

„Valgeir Magnússon“ fyrir 7. ágúst. 

100% trúnaði heitið.

Hjá Pipar auglýsingastofu starfa sérfræðingar á sviði 
sjónvarps- og útvarpsauglýsinga, almannatengsla, 
prenthönnunar, vefhönnunar, markaðsráðgjafar, 
viðburðastjórnunar ásamt birtingaþjónustu í samvinnu við 
Auglýsingamiðlun ehf. Stofan tekur jafnt að sér heildræna 
sem afmarkaða þjónustu, allt eftir eðli viðskiptavina og 
verkefna. Stofan starfar mikið að alþjóðlegum verkefnum 
og hefur innanborðs starfsfólk frá mörgum þjóðlöndum. 
Breidd þeirrar þjónustu sem stofan veitir er þess vegna 
með því besta sem gerist á auglýsingamarkaðnum.

STAR FSLÝSING - G R AFÍSKIR HÖNNU ÐIR

• Hönnun og umsjón með auglýsingum

• Gerð auglýsingaefnis, bæklinga og markpósts 

• Hugmyndavinna og þátttaka í auglýsinga- 
 og markaðsherferðum

• Þátttaka í stefnumótun og vörumerkjaímynd

• Hönnun fyrir vef og grafíkvinna fyrir sjónvarp

STAR FSLÝSING - L JÓSVAK AHÖNNU ÐUR

• Framleiðsla, klipping og hljóðvinnsla á  

 auglýsingum fyrir útvarp og sjónvarp

• Hönnun og samsetning á margmiðlunarefni 

• Hugmyndavinna og þátttaka í auglýsinga- 
 og markaðsherferðum

• Leikstjórn og framleiðsla

STAR FSLÝSING - VE RKE FNASTJÓRI

• Umsjón með verkefnaflæði

• Samskipti við viðskiptavini

• Verkefnaumsjón

• Hugmyndavinna og þátttaka í auglýsinga- 
 og markaðsherferðum

• Þátttaka í stefnumótun og vörumerkjaímynd

HÆ FNISKRÖFUR - ALLIR

• Háskólapróf eða sambærileg menntun

• Starfsreynsla er nauðsynleg

• Frumkvæði, metnaður, fjölhæfni og lipurð 
 í mannlegum samskiptum

• Að geta haft mörg járn í eldinum samtímis



Starfsmenn ÍTR vinna á sviði íþrótta og tóm-
stunda og eru lykillinn að því að ÍTR geti veitt 
fyrsta flokks þjónustu við viðskiptavini sína. 

ÍTR leggur mikla áherslu á fræðslu og
símenntun fyrir sitt starfsfólk, jafnrétti og
starfsmannastefnu. 
Allir starfsmenn taka þátt í fræðslustarfi ÍTR 
og eru upplýstir um jafnréttisáætlun og
starfsmannastefnu fyrirtækisins og
Reykjavíkurborgar.

ÍTR leggur áherslu á fræðslu og símenntun 
fyrir sitt starfsfólk.

Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur I Bæjarháls 1

Sími 411 5000 I Bréfsími 411 5009 I www.itr.is I itr@itr.is

Frístundamiðstöðvar ÍTR óska eftir að ráða
stuðningsfulltrúa á frístundaheimilin í Reykjavík 
fyrir næsta skólaár. Um er að ræða 30–50% stöður
eftir hádegi virka daga. Umsækjendur þurfa að
vera orðnir 20 ára.

Menntunar- og/eða hæfniskröfur:
• Uppeldismenntun eða önnur sambærileg 
menntun en einnig kemur til greina áhugasamt 
fólk með reynslu.
• Áhugi á frítímauppeldi/frístundastarfi.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð.
• Í sumum tilfellum er krafist af stuðningsfulltrúa 
að hann kunni táknmál, tákn með tali eða hafa
reynslu af vinnu með einhverfum.

Hægt er að sækja um og fá frekari upplýsingar á 
heimasíðu ÍTR, www. itr.is og hjá frístundamið-
stöðvum í hverfum borgarinnar.

Laun eru skv. kjarasamningi Starfsmannafélags
Reykjavíkurborgar og Reykjavíkurborgar.

Frístundaheimili ÍTR bjóða upp á fjölbreytt tóm-
stundastarf fyrir 6–9 ára börn þegar hefðbundnum
skóladegi lýkur. Leiðarljós frístundaheimilanna er
að hver einstaklingur fái að njóta sín og þroska
félagslega færni í samskiptum í gegnum leik og
starf. Frístundaheimili eru starfrækt við alla grunn-
skóla Reykjavíkurborgar.

Starfsmenn ÍTR vinna á sviði íþrótta og tómstunda 
og eru lykillinn að því að ÍTR geti veitt viðskipta-
vinum sínum fyrsta flokks þjónustu. ÍTR leggur
mikla áherslu á fræðslu og símenntun fyrir sitt
starfsfólk, jafnrétti og starfsmannastefnu. Allir 
starfsmenn taka þátt í fræðslustarfi ÍTR og eru 
upplýstir um jafnréttisáætlun og starfsmannastefnu 
fyrirtækisins og Reykjavíkurborgar.  

STUÐNINGSFULLTRÚAR
á frístundaheimili Reykjavíkurborgar

ÍTR leggur áherslu á jafnrétti og starfsmanna- 
stefnu.

Til starfa óskast fólk Í hlutastörf sem hefur náð 
20 ára aldri og getur tekið að sér skapandi starf 
með 6–9 ára börnum á eftirfarandi sviðum:

List- og verkgreinum, s.s. tónlist,           
myndlist, leiklist, smíði, textíl.
Íþróttum og leikjum
Útivist og umhverfismennt
Barnalýðræði og lífsleikni (hópastarf,
barnafundir, vinátta og samvera)

Hægt er að nálgast frekari upplýsingar og
sækja um störfin á heimasíðu ÍTR, www.itr.is
og hjá starfsmannaþjónustu ÍTR, Bæjarhálsi 1,
í síma 411 5000.
.

Starfsmenn ÍTR vinna á sviði íþrótta og tóm-
stunda og eru lykillinn að því að ÍTR geti veitt

ÍTR leg
stefnu

Til sta
20 ára
með 6
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IsoTech IsoTækni. Dalshrauni 9, 220 Hafnarfj.
Sími: 555 6200,
isotech@isotech.is, www.isotech.is

Kona óskast,
viljum ráða konu 25ára og eldri til lagerstarfa,
pökkun o.fl. fyrir Raf og Málmiðnað.
Vinnutími 8:15 - 16:45 virka daga.
Hæfniskröfur: skipulag og snyrtimennska.



Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur I Bæjarhálsi 1

Sími 411 5000 I Bréfsími 411 5009 I www.itr.is I itr@itr.is

SPENNANDI STÖRF 

HJÁ FRÍSTUNDA-
MIÐSTÖÐINNI 
TÓNABÆ

UMSJÓNARMAÐUR Í 
NEÐSTALANDI, FRÍSTUNDA-
HEIMILI FOSSVOGSSKÓLA

Ábyrgðarsvið
• Umsjón með frístundaheimili fyrir börn á 

aldrinum 6–9 ára, ásamt öðrum verkefnum 
tengdum tómstundastarfi barna í hverfinu.

Menntunar- og/eða hæfniskröfur
• Háskólamenntun á uppeldissviði eða sam- 

bærileg menntun.
• Reynsla af starfi með börnum.
• Skipuleg og fagleg vinnubrögð.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Frumkvæði og sjálfstæði.
• Almenn tölvukunnátta auk skipulags- og

stjórnunarhæfileika.
• Færni í að skapa liðsheild í starfsmannahópi.

FRÍSTUNDARÁÐGJAFI Í 
FÉLAGSMIÐSTÖÐ, 100% STARF

Ábyrgðarsvið
• Skipulagning starfsins í samráði við unglinga

og annað starfsfólk.
• Samskipti og samstarf við foreldra og

starfsfólk skóla.

Menntunar- og/eða hæfniskröfur
• Háskólamenntun á uppeldissviði eða

sambærileg menntun.
• Reynsla af starfi með börnum og unglingum.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð.
• Almenn tölvukunnátta.

Menntunar- og/eða hæfniskröfur
• Háskólamenntun á uppeldissviði eða  

sambærileg menntun.
• Reynsla af starfi með börnum og unglingum.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð.
• Almenn tölvukunnátta.

FRÍSTUNDARÁÐGJAFI Í 
FÉLAGSMIÐSTÖÐ, HLUTASTARF

Ábyrgðarsvið
• Skipulagning starfsins í samráði við unglinga

og annað starfsfólk.
• Samskipti og samstarf við foreldra og

starfsfólk skóla.

Menntunar- og/eða hæfniskröfur
• Háskólamenntun á uppeldissviði eða

sambærileg menntun.
• Reynsla af starfi með börnum og unglingum.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð.
• Almenn tölvukunnátta.

Umsóknarfrestur er til 12. ágúst 2007
Umsóknum skal skilað til skrifstofu ÍTR, Bæjar-
hálsi 1, merkt: Tónabær.
Nánari upplýsingar veita Þórhildur Rafns Jóns-
dóttir, deildarstjóri unglingastarfs og Kolbrún Þ.
Pálsdóttir, deildarstjóri barnastarfs í s. 411 5400
og á eftirfarandi netföngum:
thorhildur.rafns.jonsdottir@reykjavik.is
kolbrun.thorbjorg.palsdottir@reykjavik.is

Umsækjendur þurfa að hefja störf sem fyrst.
Laun eru skv. kjarasamningi Reykjavíkurborgar
og Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar.
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www.lyfja.is

Lyfjafræðingar

Sækja má um störfin á vefsetri okkar www.lyfja.is eða senda ferilskrá til 
starfsmannastjóra (thorgerdur@lyfja.is). 

Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.
Ráðið verður í störfin sem fyrst.
Umsóknarfrestur er til 10. ágúst.

Hlutverk Lyfju er að stuðla að góðri heilsu og vellíðan. Frá upphafi hefur Lyfja verið brautryðjandi í lækkun lyfjaverðs og
boðið upp á ýmsar nýjungar í faglegri þjónustu. Fyrirtækið rekur apótek og heilsubúðir víðs vegar um landið ásamt því 
að starfrækja lyfjaskömmtun til einstaklinga og stofnana. Hjá fyrirtækinu starfa um 300 manns. Lykillinn að árangri er
starfsfólkið okkar og því höfum við það að markmiði að fá hæft fólk til liðs við okkur, skapa eftirsóknarverða vinnustaði 
þar sem góður starfsandi ríkir og að starfsfólk fái tækifæri til að öðlast faglegan og persónulegan þroska í starfi.
Einkunnarorð okkar eru áreiðanleiki, umhyggja og metnaður.

Við leitum að sjálfstæðum, 

skipulögðum og metnaðar-

fullum lyfjafræðingum sem 

hafa áhuga á að ganga til 

liðs við spennandi og 

framsækið fyrirtæki.

Lyfjalausnir og Apótekið Grafarvogi
Óskum eftir að ráða lyfjafræðing í 100% stöðu í Lyfjalausnir 
og í Apótekið Grafarvogi.
Starfið felst í eftirliti og aðstoð við skömmtun lyfja, lyfjafræðilegri þjónustu við 
stofnanir auk ýmissa annarra sérhæfðra starfa við lyfjaskömmtun. Að hluta til felst 
starfið jafnframt í að sinna almennum lyfjafræðingsstörfum í Apótekinu Grafarvogi, 
s.s. að annast afgreiðslu lyfseðla auk þess að veita viðskiptavinum og starfsfólki
faglega ráðgjöf.
Í boði er framtíðarstarf, skemmtilegur vinnustaður, gott vinnuumhverfi, 
samkeppnishæf laun og möguleiki á ýmsum sérverkefnum. 
Unnið er eftir vaktarkerfi á tímabilinu 9-19 virka daga.

Nánari upplýsingar veitir Anna Sólmundsdóttir, forstöðumaður Lyfjalausna, 
568-1625 (anna@lyfja.is).

Lyfja Setbergi
Óskum eftir lyfjafræðingi í 70 -100% starf í apótek Lyfju í Hafnarfirði. 
Við leitum að metnaðarfullum og drífandi starfkrafti með hæfni í mannlegum 
samskiptum og getu til að vinna undir álagi. 
Í boði er gott vinnuumhverfi, samkeppnishæf laun og möguleiki á ýmsum 
sérverkefnum.

Nánari upplýsingar veitir Svanhildur Kristinsdóttir, lyfsali Lyfju Setbergi, 
555-2306 (svana@lyfja.is).



Seltjarnarnesbær

Verkstjóri.

Tilgangur Íbúðalánasjóðs er að stuðla að því með lánveitingum og skipulagi 
húsnæðismála að landsmenn geti búið við öryggi og jafnrétti í húsnæðismálum 
og að fjármunum verði sérstaklega varið til þess að auka möguleika fólks á að 
eignast og leigja húsnæði á viðráðanlegum kjörum.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Gunnhildur Gunnarsdóttir, sviðsstjóri Þjónustusviðs lána.

Umsóknir óskast sendar til Ástu H. Bragadóttur, starfsmannastjóra Íbúðalánasjóðs á netfangið astab@ils.is 
eða í bréfpósti á Borgartún 21, 105 Reykjavík.

Umsóknarfrestur er til og með 12. ágúst næstkomandi.

Íbúðalánasjóður óskar eftir að ráða ráðgjafa á Þjónustusvið lána í Reykjavík.

• Aðstoðar viðskiptavini við greiðslumat
      og lánsumsóknir

• Annast og svarar fyrirspurnum sem berast á
      vefsíðunni www.ibudalan.is

• Veitir samstarfsaðilum upplýsingar og ráðgjöf
      um íbúðalán

• Afgreiðir lánsumsóknir um íbúðalán

• Stúdentspróf eða sambærileg menntun/reynsla

• Reynsla af skrifstofu-, þjónustu-, 
      eða bankastörfum æskileg

• Gott vald á íslensku og tölvukunnátta nauðsynleg

• Enskukunnátta og/eða önnur erlend 
      tungumálakunnátta

• Áhugi á húsnæðis- og lánamálum

• Öguð og skipulögð vinnubrögð

• Frumkvæði og metnaður til að sýna árangur í starfi

• Lipurð í samskiptum, gott sjálfstraust og 
      framúrskarandi þjónustulund



ATVINNA Í BOÐI



Háteigskirkja er 
sóknarkirkja liðlega 
9000 manns sem búa 
aðallega í Holta- og

 í 
Reykjavik.

Háteigskirkja leggur 
áherslu á ö ugt og 
gefandi safnaðarstarf 
fyrir alla aldurshópa. 

Háteigskirkja
Háteigsvegi 27-29
105 Reykjavik
s. 511 5400

Viltu vinna hjá fyrirmyndar fyrirtæki?

Danól er framsækið fyrirtæki, leiðandi í 
innflutningi, markaðssetningu og dreifingu 
á mat- og sérvöru fyrir verslanir, bakarí og 
veitingahús. Danól var stofnað 1932 og er 
í dag stærsta innflutnings- og dreifingar-
fyrirtækið á Íslandi í almennri matvöru.

Í vöruhúsi Danól er að finna fullkomnasta 
búnað sem völ er á í meðferð matvæla.
Vöruhúsið rúmar 4.500 pallettur, þar af 
rúmar 650 pallettur í hágæða frystiklefum.
Ennfremur er sölu- og dreifingarkefi Danól
er með því fullkomnasta sem gerist.

Meðal þekktari vörumerkja Danól eru 
Nestlé, Merrild kaffi, Burton´s, Daloon, 
Hatting, Findus, Göteborg’s kex, Oroblu,
L’oréal, Vichy, Maybelline, Garnier, Duni, 
Johnson & Johnson, Metsa Tissue, Haribo 
og Mentos.

Hjá Danól starfa um 80 starfsmenn og vill
fyrirtækið stuðla að starfsánægju starfsfólks 
og að það hafi tækifæri til að vaxa í starfi.
Einkunnarorð fyrirtækisins eru traust, gæði
og hagkvæmni.

Danól óskar eftir að ráða snyrti- / förðunarfræðing til sölustarfa 
á snyrtivörum og sérvörum til apóteka og sérvöruverslana.
Í boði er áhugavert og líflegt framtíðarstarf í góðu starfsumhverfi 
og öflugri söludeild.

Starfið felst í
• Sölu á snyrtivörum og sérvörum
• Ráðgjöf til viðskiptavina
• Tilboðsgerð

Menntunar- og hæfniskröfur
• Snyrtifræðingur / förðunarfræðingur
• Reynsla af sambærilegum störfum
• Jákvætt viðmót og afburða þjónustulund
• Snyrtileg og góð framkoma
• Góð íslenskukunnátta skilyrði

Áhugasamir sendi greinargóða umsókn, sem tilgreinir menntun, reynslu og 
fyrri störf, til Danól, Skútuvogi 3, merkta „Sölumaður snyrti- og sérvara“ eða 
á netfangið ee@egils.is fyrir 7. ágúst nk.

Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál og þeim öllum svarað.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Elísabet Einarsdóttir starfsmannastjóri 
í síma 580 9029.

Daníel Ólafsson ehf. · Skútuvogur 3 · 104 Reykjavík · sími 580 6600 · www.danol.is

Sölumaður
í snyrti- og sérvörudeild

KÓPAVOGSBÆR

LAUS STÖRF
Áhaldahús Kópavogs:
• Skráningarfulltrúi á skrifstofu
• Starfsmaður með reynslu í frárennslislögnum
Bæjarskipulag:
• Ritari og aðstoðarmaður skipulagstjóra

Félagssvið:
• Rekstrarfulltrúi
Félagsstarf aldraðra: 
• Gjábakki, matráður 80%
   sími  554 3400 kl. 10-11

Félagsþjónusta Kópavogs:
• Liðveitandi/persónulegur ráðgjafi og

tilsjón
• Aðstoð við heimilisstörf
• Stuðningsfjölskyldur
Roðasalir, sambýli og dagþjálfun 

fyrir heilabilaða:
• Sjúkraliði 100% starf 
• Sjúkraliðanemi í hlutast. með námi
• Starfsmaður til aðhlynningar

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Digranesskóli:
• Umsjónarkennari á yngsta stig
Hjallaskóli:
• Kennari í leikrænni tjáningu
• Umsjónarkennari á yngsta stig
• Umsjónarkennari á miðstig
Hörðuvallaskóli:
• Forstöðumaður Dægradvalar
Kársnesskóli:
• Umsjónarkennari á miðstigi
• Starfsmaður í Dægradvöl 100%
Kópavogsskóli:
• Störf við ræstingar (75%)
• Starfsmaður í Dægradvöl
Salaskóli:
• Umsjónarkennari í 1. – 4. bekk
• Kennari með þekkingu á táknmáli
• Stuðningsfulltr.m/þekkingu á táknmáli
• Stuðningsfulltrúi á unglingastig
• Stuðningsfulltrúi á yngsta stig
• Þroskaþjálfi til að vinna m/einhverfum
• Starfsfólk í Dægradvöl, gangavörslu og

ræstingar
Smáraskóli:
• Tónmenntakennari 100%
• Húsvörður
Snælandsskóli:
• Heimilisfræðikennari

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is

og www.job.is

Skúlason Símaver ehf  -  Sími 575 1500 -   skulason@skulason. is



Skipulags- og byggingarsvið býður umsækjendum um neðangreind störf upp á skemmti-
legt starfsumhverfi og krefjandi verkefni. Á sviðinu starfa 50 manns með menntun m.a.
í skipulagsfræði, arkitektúr, verkfræði, tæknifræði og bókasafns- og skjalavistun. Starfs-
mannafélag hefur starfað á sviðinu um árabil og sérstakt fréttablað starfsmanna er gefið 
út mánaðarlega. Stefnt er að flutningi sviðsins í nýtt húsnæði í lok ársins.

Arkitekt
Starf
Helstu verkefni arkitekts eru yfirferð aðaluppdrátta og undirbúningur mála fyrir afgreiðslu-
fundi byggingarfulltrúa og fundi skipulagsráðs og samskipti við umsækjendur um bygg-
ingarleyfi og hönnuði vegna þeirra. Nánari upplýsingar um starfið veitir Magnús Sædal 
Svavarsson, byggingarfulltrúi, netfang magnus.saedal.svavarsson@reykjavik.is.

Menntun og hæfni
Arkitektagráða frá viðurkenndum skóla og réttur til þess að gera aðaluppdrætti og reynsla
á því sviði. Viðkomandi þarf að hafa hæfni til þess að vinna sjálfstætt, geta tjáð sig í orði og
riti og átt góð samskipti við samstarfsfólk og aðra sem tengjast starfssviðinu. 

Verk- eða tæknifræðingur
Starf
Helstu verkefni verk- eða tæknifræðings eru eftirlit og umsjón með framfylgd skipulagsskil-
mála og ákvæða byggingarreglugerða í lögsögu Reykjavíkur. Nánari upplýsingar um starfið
veitir Þórður Ólafur Búason, yfirverkfræðingur, netfang thordur.buason@reykjavik.is

Menntun og hæfni 
Gráða í verk- eða tæknifræði frá viðurkenndum skóla og víðtæk sérþekking á bygging-
armálum. Viðkomandi þarf að hafa hæfni til þess að vinna sjálfstætt, geta tjáð sig í orði og
riti og átt góð samskipti við samstarfsfólk og aðra sem tengjast starfssviðinu. 

Skjalaritari
Starf
Helstu verkefni skjalaritara eru móttaka á umsóknum um byggingarleyfi og svörun fyr-
irspurna vegna þeirra, skráning og vistun gagna í gagnagrunnskerfið Erindreka, afritun 
gagna úr skjalasafni og upplýsingagjöf til viðskiptavina byggingarfulltrúa. Nánari upplýsing-
ar um starfið veitir Sigríður Þórisdóttir, þjónustustjóri skipulags- og byggingarsviðs, netfang
sigridur.kristin.thorisdottir@reykjavik.is.

Menntun og hæfni
Stúdentspróf eða sambærileg menntun sem nýtist í starfi, tölvukunnátta, þjónustulund og
hæfni til þess að eiga góð samskipti við samstarfsfólk og aðra sem tengjast starfssviðinu.

Umsóknir og launakjör 
Skriflegum umsóknum, ásamt upplýsingum um menntun og fyrri störf, skal skila til Ingi-
bjargar R. Guðlaugsdóttur, mannauðs- og gæðastjóra skipulags- og byggingarsviðs, netfang
ingibjorg.gudlaugsdottir@reykjavik.is, eigi síðar en 15. ágúst n.k. Launakjör eru sam-
kvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags. 
Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf sem fyrst.

Reykjavíkurborg
Skipulags- og byggingarsvið

Hlutverk skipu-
lags- og bygging-
arsviðs er að veita 
borgarbúum,
borgarfulltrúum,
ráðgjöfum, hönn-
uðum, bygg-
ingarverktökum
og öðrum þeim
sem á þurfa 
að halda, góða
þjónustu, ráðgjöf 
og upplýsingar 
um skipulags- 
og bygging-
armál. Sviðið 
er jafnframt 
stefnumótandi
í skipulags- og
byggingarmál-
um borgarinnar 
í samvinnu við 
skipulagsráð.
Hlutverk emb-
ættis bygging-
arfulltrúa er m.a. 
að sjá um að 
framfylgja ákvæð-
um skipulags- og
byggingarlaga,
byggingarlögum
og reglugerðum 
er byggingarmál 
varða.
Upplýsingar
um sviðið og
starfsemi þess er 
að finna á vefsíð-
unni skipbygg.is

Þrjár stöður á skipulags- og byggingarsviði
byggingarfulltrúi



KÓPAVOGSBÆR

LAUS STÖRF
Í LEIKSKÓLUM KÓPAVOGS:

Leikskólakennarar!

Kynnið ykkur nýjar samþykktir 

Kópavogsbæjar í tengslum við bókanir í 

kjarasamningum Félags leikskólakennara

og Launanefndar sveitarfélaga

Arnarsmári:  564 5380
• Leikskólakennarar

Álfatún:  564 6266
• Leikskólakennarar (í haust)

Baugur, NÝR LEIKSKÓLI:  570 1600
• Deildarstjórar
• Leikskólakennarar
• Matráður

Dalur:  554 5740
• Aðstoð í eldhúsi
• Leikskólakennari
• Deildarstjóri y.d.100%
• Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi

Efstihjalli:  554 6150
• Leikskólakennarar
• Leiksk.sérk/leikskólak/þroskaþj.

Fífusalir:  570 4200
• Sérkennari/þroskaþjálfi
• Leikskólakennarar
• Deildarstjóri
• Dagræsting

Grænatún:  554 6580
• Aðstoð í eldhús 80%

Kópahvoll:  554 0120
• Leikskólakennari 100%

Kópasteinn:  564 1565
• Stuðningur leikskólak/þroskaþjálfi

önnur uppeldismenntun
• Leikskk. 50% eftir hádegi á eldri deild
• Leikskk. 100% á yngri deild

Marbakki:  564 1112
• Leikskólakennarar (í haust)

Núpur:  554 7020
• Leikskólakennarar
• Starfsmaður í sérkennslu

Rjúpnahæð: 570 4240
• Deildarstjóri á yngri deild
• Leikskólakennarar
• Dagræsting 50%, sem fyrst

Smárahvammur:  564 4300
• Leikskólakennarar
• Sérkennsla – starfsmaður í stuðning

Urðarhóll – Heilsuleikskóli:  554 7789
• Leikskólastjóri
• Leikskólakennarar
• Fagstjórn í listum

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is

og www.job.is

Fullt starf:
Óskum eftir starfsfólki í verslanir okkar.

Ath. framtíðarstörf í boði

Hlutastarf:
Einnig óskum við eftir fólki í hlutastörf

Hvað þarft þú helst að hafa til að bera: 
Framúrskarandi þjónustulund 
Öguð og sjálfstæð vinnubrögð

Lipurð í mannlegum samskiptum

Annað:
Viðkomandi þurfa að geta hafið störf sem fyrst

Umsóknir skulu berast með tölvupósti til dadi@skor.is
eða í verslun Skór.is, Kringlunni 8-12, 103 Reykjavík,

merkt “Störf í boði”

Nánari upplýsingar um starfið gefur Daði Agnarsson 
í síma 662 2000 

Um Skór.is ehf
Skór.is ehf. rekur í dag fimm verslanir undir merkjum Skór.is,
Sappos og Far.  Fyrirtækið er leiðandi í sölu á tískuskófatnaði 

og fylgihlutum á góðu verði. Hjá fyrirtækinu starfa um 20 
manns. Mikill vöxtur hefur einkennt fyrirtækið sl. ár.

Skoðaðu Skór.is og Sappos á netinu, 
www.skor.is /www.sappos.is

STARFSFÓLK
ÓSKAST

Skór.is ehf., óskar eftir sjálfstæðu og 
metnaðarfullu starfsfólki í verslanir Skór.is

Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur I Bæjarhálsi 1

Sími 411 5000 I Bréfsími 411 5009 I www.itr.is I itr@itr.is

SPENNANDI STÖRF 
HJÁ FRÍSTUNDA-
MIÐSTÖÐ

Frístundaráðgjafi með verkefna-
stjórnun

Helstu verksvið:
Umsjón með félagsmiðstöðvarstarfi fyrir börn og
unglinga.
Skipulagning starfsins í samráði við unglinga og
annað starfsfólk.
Samskipti og samstarf við foreldra, starfsfólk skóla 
og aðra samstarfsaðila.
Umsjón með starfsmannamálum.
Ábyrgð á og umsjón með rekstri í samvinnu við 
deildarstjóra.

Hæfniskröfur:
Háskólamenntun á uppeldissviði eða sambærileg
menntun.
Reynsla af starfi með börnum og unglingum 
æskileg.
Hæfni í mannlegum samskiptum.
Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð.
Almenn tölvukunnátta auk skipulags- og stjórn-
unarhæfileika.

Frístundaráðgjafi/leiðbeinandi 
í hlutastarf

Helstu verksvið:
Skipulagning starfsins í samráði við unglinga og
annað starfsfólk.
Samskipti og samstarf við foreldra, starfsfólk skóla 
og aðra samstarfsaðila.

Hæfniskröfur:
Uppeldismenntun eða önnur sambærileg menntun,
en einnig kemur til greina áhugasamt fólk með 
reynslu af störfum með unglingum.
Hæfni í mannlegum samskiptum.
Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð.

Umsóknarfrestur er til 10. ágúst 2007.
Umsóknum skal skilað til skrifstofu ÍTR, Bæjarhálsi 1,
merkt: Miðborg/Hlíðar og/eða Frostaskjól. Nánari 
upplýsingar fyrir Miðborg/Hlíðar veitir Árni Jóns-
son, forstöðumaður í s. 411-5561 og á netfanginu: 
arni.jonsson@reykjavik.is
Fyrir Frostaskjól veitir Arnfríður Valdimarsdóttir,
deildarstjóri unglingastarfs, upplýsingar í síma
411 5700 og á eftirfarandi netfangi:
arnfridur.solrun.valdimarsdottir@reykjavik.is

Laun eru skv. kjarasamningi Starfsmannafélags 
Reykjavíkurborgar.

Frístundamiðstöðvarnar Miðborg/ 
Hlíðar og Frostaskjól óska eftir 
starfsfólki í eftirfarandi störf:

•

•

•

•
•

•

•

•
•
•

•

•

•

•
•



Gránugötu 24, 580 Siglufirði, s. 464 9100, f. 464 9101
Ólafsvegi 4, 625 Ólafsfirði s. 464 9200, f. 464 9201

Spennandi starf í Fjallabyggð
Laun samkvæmt kjarasamningum Launanefndar sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag.

Sveitarfélagið Fjallabyggð er nyrst á Tröllaskaga og varð til
við sameiningu Ólafsfjarðar og Siglufjarðar árið 2006. Þar
búa um 2.400 manns. Bæirnir tveir eru afar fjölskylduvænir
og þaðan er stutt í góða útivistarmöguleika jafnt að sumri
sem vetri. Fjölbreytt þjónusta er í bæjunum og mannlíf gott
og líflegt.

Fjallabyggð

Skipulags- og byggingarfulltrúi Fjallabyggðar

Sveitarfélagið Fjallabyggð lýsir eftir umsóknum um stöðu skipulags- og byggingarfulltrúa.

Skipulags- og byggingarfulltrúi starfar samkvæmt skipulags- og byggingarlög nr. 73/1997, byggingareglugerð 441/1998 og skipulagsreglugerð
400/1998.  Hann hefur umsjón með skipulagsgerð, gefur út framkvæmdaleyfi, að fengnu samþykki sveitarstjórnar, og annast eftirlit með því að 
framkvæmdir séu í samræmi við útgefin leyfi.  Hann hefur auk þess yfirumsjón með umhverfismálum, gatnagerð, hreinlætismálum (sorphirða
og sorpeyðing, hreinsun gatna, opinna svæða o.þ.h.), fráveitumálum, umferðar- og samgöngumálum, ferlimálum, skráningu fasteigna, lóða- og 
jarðamálum, búfjármálum og forðagæslu.

Skipulags- og byggingarfulltrúi er yfirmaður tæknideildar Fjallabyggðar og ber ábyrgð á rekstri hennar og þeirra stofnana sem undir hana heyra, 
s.s. áhaldahúsa og veitustofnana. Hann gerir starfs- og framkvæmdaáætlanir fyrir þá málaflokka sem undir hann heyra og vinnur með yfirstjórn 
sveitarfélagsins að fjárhagsáætlun varðandi þá.

Skipulags- og byggingarfulltrúi hefur yfirumsjón með framkvæmdum á vegum sveitarfélagsins, gerð útboða og samninga og eftirlit þeirra.
Hann hefur auk þess yfirumsjón með viðhaldi fasteigna sveitarfélagsins og annarra mannvirkja á vegum þess.

Skipulags- og byggingarfulltrúi á sæti í almannavarnanefnd.

Menntunar og hæfniskröfur:

• Umsækjendur þurfa að uppfylla skilyrði 48. og 49. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997og greinar 2.7 í skipulagsreglugerð
nr. 400/1998.

• Færni í mannlegum samskiptum
• Reynsla af sambærilegu starfi æskileg
• Reynsla af stjórnun og/eða verkefnisstjórnun
• Góð þekking á skipulags-, bygginga- og umhverfismálum

Umsóknarfrestur er til 7. ágúst n.k.
Tengiliður :  Þórir Kr. Þórisson bæjarstjóri,
thorir@fjallabyggd.is, s. 464-9100



Eignarhaldsfélagið Fasteign hf (EFF) í samvinnu við Háskólann í Reykjavík
(HR) byggir nýtt húsnæði HR á svæði vestan við Öskjuhlíðina í Reykjavík.
Hér með er auglýst eftir verktakafyrirtækjum til að taka þátt í  lokuðu útboði um  aðalverktöku, ásamt því að annast uppsteypu mannvirkisins.  Gert er ráð fyrir 
að verktakar bjóði í hvoru tveggja, en verkkaupi geti valið sitt hvorn verktakann eða sama verktakann í þessa tvo verkþætti.

Hlutverk aðalverktakans er að annast stjórnun allra verkframkvæmda þar með talið aðstöðusköpun, stjórn á vinnustað og ábyrgð á verkinu í heild gagnvart 
verkaupa auk þess að bera ábyrgð á því að gæði, verkkostnaður og tímaáætlanir standist.

Gert er ráð fyrir að einstakir verkhlutar  í framhaldi af uppsteypu verði boðnir út og verður það skilgreint síðar í samstarfi við verkkaupa.

Verktakafyrirtæki sem hafa áhuga á að bjóða í verkframkvæmdina og getu til þess að taka að sér að vera aðalverktaki á verkframkvæmdinni geta nálgast 
forvalsgögn á skrifstofu Línuhönnunar, Suðurlandsbraut 4a, frá 13. ágúst til 27. ágúst 2007.

Eftirfarandi eru þau helstu gögn sem óskað er eftir, en frekari upplýsingar er að finna í forvalsgögnunum.
• Almennar upplýsingar um fyrirtækið.
• Upplýsingar um sambærileg verkefni unnin af fyrirtækinu.
• Upplýsingar um lykilstarfsmenn sem fyrirtækið getur boðið í verkefnið, menntun þeirra og starfsreynsla í sambærilegum verkefnum.
• Upplýsingar um gæðakerfi fyrirtækisins.
• Ársreikningur fyrir árið 2006.

Verktakafyrirtæki skulu skila inn gögnum eins og lýst er í forvalsgögnum til Línuhönnunar, Suðurlandsbraut 4a, í síðasta lagi 3. sptember 2007.

Eftir að gögnum hefur verið skilað inn munu allt að fimm aðilar verða valdir í lokað útboð.  Val á verktökum verður byggt á innsendum gögnum.  Gert er ráð
fyrir að valinu verði lokið í síðasta lagi 17. september 2007.

Útboðsgögn fyrir þá verktaka sem valdir verða í forvali verða tilbúin til afhendingar í byrjun október 2007.

Aðilar sem valdir verða í forvali skulu skila sínum tilboðum í nóvember 2007 og verður verktaki (eða verktakar) síðan valinn eigi síðar en þremur vikum eftir 
skil tilboða. 

Helstu upplýsingar um framkvæmdina:
Byggingar HR verða á svæði vestan við Öskjuhlíðina í Reykjavík.  Fyrsti hluti verður niður undir Nauthólsvík og er um 34.700 m2 að stærð, kjallari og ein til 
þrjár hæðir.  Þessi fyrsti hluti verður byggður í tveimur áföngum, fyrri áfanginn er um 23.200 m2 og seinni áfanginn er um 11.500 m2 að stærð.  Stærð lóðar 
í þessum byggingaráfanga er um 32.000 m2.  Húsinu er skilað fullbúnu með fullfrágenginni lóð.

Unnið er að hönnun hússins og er áætlað að henni ljúki að fullu vorið 2008.
Samhliða framkvæmdum við HR mun Framkvæmdasvið Reykjavíkurborgar standa að framkvæmdum við götur og bílastæði á svæðinu. Þær framkvæmdir
munu hefjast á svæðinu í júlí 2007.  Jarðvinna við byggingu HR mun hefjast síðla sumars 2007.  Gert er ráð fyrir að verktaki geti hafið framkvæmdir við 
uppsteypu í nóvember 2007. Verklok fyrri áfanga er í júlí 2009 og seinni áfanga í júlí 2010.

FORVAL Á VERKTÖKUM VEGNA LOKAÐS ÚTBOÐS 
NÝBYGGINGAR HÁSKÓLANS Í REYKJAVÍK

FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

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

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

Góð 91 fm 3ja herb. íbúð á 2. hæð ÍBÚÐ MERKT 0202.
ásamt 21 fm bílskúr í góðu fjölbýli í Grafarvog. Rúmgóð og
björt stofa með útgangi á stórar svalir til suðurs, 2 herbergi
með skápum, eldhús með ljósri innréttingu og baðher-
bergi, flísalagt í gólf og veggi. Þvottaherb. innan íbúðar.
Parket og flísar á gólfum. Snyrtileg sameign og leiktæki á
lóð. Verð 25,5 millj.

Íbúðin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 17-19.
Íbúð merkt 0202 - Verið velkomin.

Fr
u

m

Breiðavík 13 - 112 Reykjavík
Góð 3ja herb. íbúð með bílskúr

Opið hús í dag frá kl. 17-19

OPIÐ HÚS Í DAG

Sölusýning sunnudaginn 29. júlí
milli kl. 17:30 og 19:00

að Bogatúni 4-16, Hellu

Guðjón Ægir Sigurjónsson hrl. - löggiltur fasteignasali

Fr
um

Austurvegi 38 - Sími 482 4800 - www.arborgir.is

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi

Sími 899 1178

Ný, vel skipulögð rað og parhús á rólegum stað í fallegu
umhverfi. Skilast fullbúin eða tilbúin til innréttinga. Raðhús:
Telja 116 fm og skiptast skv. teikningu í góða stofu, eldhús,
sjónvarpshol, 2 svefnherbergi, baðherbergi, forstofu, þvotta-
hús og bílskúr. Bílaplan er upphitað og malbikað, lóðin er
þökulögð. Verð frá 16,4 millj. — Parhús: Telja 162 fm og
skiptast skv. teikningu í góða stofu, eldhús, sjónvarpshol, 3
svefnh., baðh., forst., þv.hús og bílsk. Bílaplan og stétt verð-
ur steypt með hitalögn, lóðin þökulögð. Verð frá 23,2 millj.

Atli sölufulltrúi s: 899 1178 tekur á móti áhugasömum.

Orlofshús í landi Vaðlaborga

Guðjón Ægir Sigurjónsson hrl. - löggiltur fasteignasali

Fr
um

Til sölu glæsilegt orlofshús í landi Vaðlaborga, rétt við Akur-
eyri (5 mín akstur). Byggt 2005. Húsið er 85,4 fm m.a. með 3
góðum svefnherb. og öllum nútímaþægindum. Gólf eru flís-
alögð. Falleg hönnun og glæsilegt útsýni yfir Eyjafjörð. Góður
pallur og heitur pottur. Allt innbú fylgir. Möguleiki á góðum
leigutekjum. Verð 34 millj. Nánari upplýsingar á skrifstofu.

Austurvegi 38 - Sími 482 4800 - www.arborgir.is
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