
atvinna Allar atvinnuauglýsingar 
vikunnar á visir.is

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

SKJALASTJÓRI
Fjármálaeftirlitið leitar að öflugum skjalastjóra til að leiða uppbyggingu og þróun skjalamála 
og stýra teymi í skjala- og ritaraþjónustu. Skjalastjóri heyrir beint undir framkvæmdastjóra 
rekstrarsviðs.

Starfssvið:
• Ábyrgð og umsjón með þróun skjalastefnu og verklags við 

skjalastjórnun 
• Stýrir teymi sem hefur umsjón með skjala- og ritaraþjónustu
• Umsjón með frágangi skjalasafns og eftirfylgni með 

skjalaskráningu
• Ráðgjöf og stuðningur við stjórnendur og starfsmenn
• Skipulagning og framkvæmd fræðslu um skjalamál
• Þróun og innleiðing rafræns skjalastjórnunarkerfis
• Umsjón með bókasafni Fjármálaeftirlitsins
• Almenn skrifstofustörf og þjónusta við stjórnendur og 

starfsmenn

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf sem nýtist í starfi, m.a. í bókasafns- og 

upplýsingafræði
• Þekking og reynsla af skjalastjórnun nauðsynleg
• Góð almenn tölvukunnátta skilyrði 
• Reynsla af innleiðingu skjalastýringarkerfis kostur
• Skráningarheimild í Gegni kostur
• Góð leiðtoga- og samskiptahæfni og rík þjónustulund
• Frumkvæði, metnaður og nákvæmni í starfi 
• Gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti

FJÁRMÁLAEFTIRLITIÐ
THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY, ICELAND

Fjármálaeftirlitið er lykilstofnun í íslensku 

efnahagslífi og samfélagi. Innan þess 

fer nú fram mikið uppbyggingar- og 

umbótastarf sem miðar að því að styrkja 

eftirlit og taka þannig þátt í að byggja 

upp traust og trúverðugt fjármálakerfi á 

Íslandi. 

Umsjón með ráðningu hafa Ingibjörg Sigrún Stefánsdóttir framkvæmdastjóri rekstrarsviðs (ingibjorg@fme.is) og Erla Traustadóttir 
(erlat@fme.is) sérfræðingur á mannauðssviði.
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Fjármálaeftirlitsins www.fme.is eða á Starfatorgi, 
www.starfatorg.is. Umsóknarfrestur er til og með 30. júní nk. 
Með umsókn skal fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir 
hæfni viðkomandi í starfið.

Meira í leiðinniWWW.N1.IS 

 

SÖLUMAÐUR Á AKUREYRI
Verslun N1 á Akureyri leitar að kraftmiklum og áreiðanlegum 
sölumanni í hópinn. Um er að ræða fjölbreytt starf til framtíðar 
sem krefst frumkvæðis og sjálfstæðis í starfi.

HELSTU VERKEFNI:

•  Sala á vörum N1 til fyrirtækja og stofnana á Norðurlandi
•  Þjónusta, sala og ráðgjöf til viðskiptavina í versluninni
•  Samskipti við birgja og innkaupafólk
•  Önnur tilfallandi verkefni í verslun

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR:
•  Menntun sem nýtist í starfi
•  Þekking og reynsla af sölustörfum
•  Góð almenn tölvuþekking
•  Frumkvæði og árangursdrifni
•  Samskiptafærni og jákvætt viðhorf

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigurður Bjarnason, 
verslunarstjóri í síma 440 1420.
 

Vinsamlegast sækið um starfið með því að senda ferilskrá ásamt 
nánari upplýsingum á netfangið sigurdurb@n1.is fyrir 21. júní n.k.
 

Leikskólinn Hlaðhamrar
auglýsir lausar stöður

Hlaðhamrar er 4 deilda leikskóli með 85 börnum. Unnið 
er í anda  „Reggio“ stefnunnar með áherslur á gæði í 
samskiptum og skapandi starf.  
Um er að ræða skemmtilega vinnu með börnum í fallegu 
umhverfi í nálægð við náttúruna.  

Auglýst eru eftirfarandi störf:
 • Stöður deildarstjóra
 • Stöður þroskaþjálfa 
 • Stöður leikskólakennara

Stöðurnar eru lausar frá og með hausti 2013. 
Nánari upplýsingar er að finna á http://mos.is/Lausstorf/. 

Kjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélaga.

Umsóknarfrestur er til 21. júní 2013. 

Fólk af báðum kynjum er hvatt til að sækja um störfin.
Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á netfangið 
hlad@mos.is.

Upplýsingar gefa Sveinbjörg Davíðsdóttir,  leikskólastjóri 
og María Birna, aðstoðarleikskólastjóri í símum 566-6351 
og 861-3529. 
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RESEARCH LAWYER
The EFTA Court in Luxembourg invites applications for the 
position of a research lawyer which is expected to fall va-
cant from 1 January 2014 for a period of one year, with the 
possibility of prolongation. 

The post involves providing advice on both substantive and 
procedural points of law arising in cases before the EFTA 
Court, preparing drafts of judgments and procedural docu-
ments, as well as contributing to the deliberations of the 
Court through written notes.

Applicants should be qualified to practise law or have 
taught law at university level, be fluent in English (the 
Court’s working language), and be fully conversant with 
European Union law. Familiarity with the EEA legal system 
would be an asset, as would significant relevant experi-
ence of legal practice or teaching - in particular working 
experience or traineeship at the Court of Justice of the  
European Union.

This is an important post that involves a high degree of  
responsibility. Competitive salary and working conditions 
are guaranteed accordingly.

Applications shall include the application form  
(available on the Court’s website - under “the Court” / 
“vacancies”), a letter of motivation and copies of diplo-
mas, together with the names and addresses of one or 
two referees who have experience of the applicant’s work 
over the past years. They should be submitted by email to  
application@eftacourt.int and will be treated in strict confi-
dence. Further details about conditions of employment are 
available on request. 

Deadline for receipt of applications: 31 August 2013. 
Questions regarding the Court or the post may be ad-
dressed to Philipp Speitler, at +352 42 10 83 23, or philipp.
speitler@eftacourt.int
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Doktorsnemi 
 

í líf- og læknavísindum á sviði blóðsjúkdóma

Læknadeild Háskóla Íslands auglýsir lausa til umsóknar þriggja ára launaða stöðu doktorsnema 
í samvinnu við Karólínska háskólasjúkrahúsið í Svíþjóð og National Institutes of Health í Bandaríkjunum. 

Verkefnið heitir: Lýðgrunduð rannsókn á bráðahvítblæði/mergfrumumisþroska hjá sjúklingum með 
mergfrumuæxli.

Verkefnið er fjármagnað af styrk úr dánarbúi Ásrúnar Einarsdóttur og verður unnið að hluta 
til við blóðsjúkdómadeild Karólínska háskólasjúkrahússins í Stokkhólmi. Viðfangsefni doktorsnemans 
verður að rannsaka áhættuþætti og meingerð bráðahvítblæðis hjá sjúklingum með mergæxli 
(e. multiple myeloma). Leiðbeinandi nemandans verður Sigurður Yngvi Kristinsson, prófessor við 
læknadeild Háskóla Íslands og sérfræðingur í blóðsjúkdómum við Landspítala Háskólasjúkrahús.

Umsóknarfrestur er til og með 23. júní 2013. Ráðið er í starfið til þriggja ára frá 1. september 2013.

Hæfniskröfur
Umsækjendur þurfa að hafa BS-gráðu í heilbrigðisvísindum eða skyldum greinum. 
Meistarapróf, reynsla af rannsóknum sem og góð kunnátta í sænsku eða öðrum norrænum 
tungumálum er æskileg. Valið verður úr umsóknum á grundvelli námsárangurs, starfsreynslu 
og tengingar bakgrunns og menntunar við viðfang verkefnisins.

Frekari upplýsingar veitir 
dr. Sigurður Yngvi Kristinsson, sigyngvi@hi.is.

Nánari upplýsingar um umsóknarferlið 
má finna á www.starfatorg.is og 
www.hi.is/laus_storf

15. júní 2013  LAUGARDAGUR2
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Öllum umsóknum verður svarað. 

www.krabb.is

Slökkvilið Fjarðabyggðar
Slökkviliðs- og sjúkraflutningamaður
Auglýst er laust til umsóknar starf slökkviliðs- og sjúkraflutningamanns á slökkvistöðinni að Hrauni á Reyðarfirði.  Um er að ræða 100% 
starf í vaktavinnu við sjúkraflutninga, slökkvistörf og reykköfun, björgun og neyðarflutninga.  Laun eru skv. kjarasamningi LN og LSS. 

Umsækjendur þurfa að uppfylla skilyrði 8.gr. reglugerðar nr.792/2001, m.a.
• Hafa góða líkamsburði, vera andlega og líkamlega heilbrigðir, reglusamir og háttvísir, hafa góða sjón og heyrn, rétta litaskynjun og vera 

ekki haldnir lofthræðslu eða innilokunarkennd.
• Hafa aukin ökuréttindi til að stjórna: a) vörubifreið og b) leigubifreið.
• Hafa iðnmenntun sem nýtist í starfi slökkviliðsmanna eða sambærilega menntun (stúdentspróf) og reynslu.

Þeir sem hafa löggildingu slökkviliðs- og/eða sjúkraflutningamanna ganga öðru jöfnu fyrir við ráðningu í starfið. Kröfur um viðbragð gera 
búsetu á Eskifirði eða Reyðarfirði nauðsynlega. Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um starfið.

Umsóknareyðublöð eru á heimasíðu Fjarðabyggðar, www.fjardabyggd.is .
Umsóknir og fylgigögn skulu berast til slökkviliðsstjóra að Hrauni 2, 730 Reyðarfirði eða á netfang mummi@fjardabyggd.is eigi síðar en 
3. júlí nk. Fylgigögn eru læknisvottorð, sakavottorð, prófskírteini og ljósrit af ökuskírteini.

Nánari upplýsingar veitir  Guðmundur Helgi Sigfússon slökkviliðsstjóri, mummi@fjardabyggd.is

Einhamar Seafood ehf. leitar að  
verkstjóra í bolfiskvinnslu fyrirtækisins
Starfssvið:
• Dagleg stjórnun vinnslu og aðstoðarmaður framleiðslustjóra.
• Staðgengill framleiðslustjóra. 
• Eftirlit með mótteknu hráefni og framleiðsluafurðum.
• Úrvinnsla mælinga og önnur gagnavinnsla.
• Önnur tilfallandi verkefni í fiskvinnslunni.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Reynsla og þekking af sjávarútvegi nauðsynleg.
• Reynsla af verkstjórn nauðsynleg.
• Þekking á Marel búnaði og kerfum- Innova, mikill kostur.
• Lyftararéttindi skilyrði
• Góð almenn töluvkunnátta nauðsynleg.
• Jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum nauðsynleg.
• Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði skilyrði.
• Geta til að vinna undir álagi.

Upplýsingar gefur Alda Gylfadóttir, viðskiptastjóri félagsins í 
síma 867-0370. Umsóknir sendist á alda@einhamarseafood.is.

Umsóknarfrestur er til og með 1.júlí 2013

An excellent opportunity has arisen within the British 
Embassy for a suitably qualified individual to join our 
team on a full time basis. The Communications Officer will 
manage the Embassy web site and social media channels 
and support the wider team covering media and public 
affairs activity.

Please visit https://www.gov.uk/government/world/organ-
isations/british-embassy-reykjavik/about/recruitment  
for full information regarding the role.  

Interested parties should send a CV and covering letter to 
info@britishembassy.is, the closing date for applications 
is Sunday 23 June 2013.  Please note, we are unable to 
confirm receipt of applications, only those candidates 
who are successful in the initial sift will be contacted and 
invited to attend an interview.

Job Opportunity – 
Communications 

Officer

Gröfumaður óskast
Vanur gröfumaður óskast. 

Mikill vinna í boði fyrir góðan starfskraft

Upplýsingar veitir Jón Hákon í síma 693 7319 

Gæðabakstur Ömmubakstur ehf auglýsir eftir           

starfsmanni á lager í 100% starf. 

Starfssvið: 
Sjá um allt sem við kemur lager, vörumóttaka og fl. 

Hæfniskröfur: 
-Skrifa og tala íslensku 
-tölvufærni 
-Stundvísi  og reglusemi  
-Góð skipulagsfærni 
-Góð mannleg samskipti 
 
Umsókn ásamt ferilskrá sendist á 
Villi@gaedabakstur.is fyrir 25.06.2013 

Tölvustoð er ört vaxandi þjónustufyrirtæki á sviði upplýsingatækni sem kappkostar að veita viðskiptavinum sínum persónulega og 

Skrifstofustarf

Starfssvið

         Reynsla af þjónustustörfum
         Reynsla af störfum við tækniþjónustu er kostur
         Mikill áhugi á tækni

         frumkvæði
         Jákvæðni og rík þjónustulund

Starfssvið

         Reynsla af störfum við tækniþjónustu
         Mikill áhugi á tækni

         frumkvæði
         Jákvæðni og rík þjónustulund

Með umsókn skal fylgja ferilskrá með upplýsingum um menntun og starfsferil. 

15. júní 2013  LAUGARDAGUR4



Jarðfræðingur og starfsmaður 
á rannsóknarstofu
Þróunarsvið Orkuveitu Reykjavíkur óskar eftir að ráða jarðfræðing í fullt starf og starfsmann 
á efnarannsóknastofu í hálft starf. Sóst er eftir starfsmönnum sem hafa til að bera góða 
samstarfshæfni, þjónustulund og eru sjálfstæðir og agaðir í vinnubrögðum.

Jarðfræðingur
Starfs- og ábyrgðarsvið:
•  Mat á vinnslugetu borhola á háhitasvæðum
•  Úrvinnslu vinnslugagna
•  Jarðfræðiráðgjöf við boranir

Menntunar- og hæfnikröfur:
•  Háskólapróf í jarðfræði
•  Víðtæk reynsla á sviði jarðhita og grunnvatns
•  Þekking og reynsla af borverkum æskileg
•  Þekking og reynsla af styrkjaumsóknum æskileg

Starfsmaður á rannsóknastofu
Starfs- og ábyrgðarsvið:
•  Efnagreiningar á vatni og gufu
•  Móttaka sýna, skráning þeirra í gagnagrunna 
 og varðveisla
•  Undirbúningur sýna og sending á 
 viðkomandi rannsóknarstofur
•  Almenn umsjón rannsóknarstofu

Menntunar- og hæfnikröfur:
•  Stúdentspróf
•  Reynsla af vinnu á rannsóknarstofu

FRAMSÝNI – HAGSÝNI  – HEIÐARLEIKI

Orkuveitan er fjölbreyttur og lifandi 
vinnustaður fólks með mikla 
þekkingu. Fyrirtækið leitast við að 
vera í fremstu röð hvað snertir öryggi 
og vinnuumhver  og möguleika 
starfsfólks til að samræma vinnu og 
fjölskylduábyrgð eins og kostur er.

Einstaklingar af báðum kynjum 
 eru hvattir til að sækja um stör n. 
Umsjón með úrvinnslu umsókna 
 hefur Jóna Björk Sigurjónsdóttir 
(jona.sigurjonsdottir@capacent.is)  
 hjá Capacent Ráðningum. 

Umsækjendur eru vinsamlegast 
beðnir að sækja um stör n á 
heimasíðu Capacent Ráðninga, 
www.capacent.is. Umsóknum 
 um stör n þurfa að fylgja ítarlegar 
starfsferilsskrár og kynningarbréf 
 þar sem gerð er grein fyrir ástæðu 
umsóknar og rökstuðningur fyrir 
hæfni viðkomandi í star ð.

Umsóknarfrestur er til og með 
28. júní. Farið verður með allar 
umsóknir sem trúnaðarmál.
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Tómstundaleiðbeinandi óskast í 
Ungmenna- og  tómstundabúðirnar  

Dalabyggð 

Hæfniskröfur: 
Leiðtogahæfileikar með áherslu á frumkvæði, 
sveigjanleika,  jákvætt viðmót, samskiptafærni og 
skipulögð vinnubrögð. Reynsla í starfi með unglingum. 
Hreint sakavottorð. Háskólamenntun sem nýtist í  
starfi, s.s. á sviði tómstunda og eða kennslu er æskileg. 
 
Í Ungmenna- og tómstundabúðunum dvelja nemendur í 
9. bekk við leik og störf frá  hádegi á mánudegi til 
hádegis á föstudögum.  
 
Nánari upplýsingar á www.ungmennabudir.is 
 
Umsóknarfrestur er til 30. júní. Umsóknum skal skilað 
rafrænt á laugar@umfi.is 

 

Waldorfkennarar 
Waldorfskólinn Sólstafir í Reykjavík 
auglýsir lausar stöður við skólann  

n.k. skólaár 2013-2014.

Bekkjarkennari á miðstigi.

Waldorfskólinn er sjálfstæður grunnskóli sem
hefur að leiðarljósi uppeldis- og kennslufræði

Rudolfs Steiner, þar sem sköpunarkraftur einstak-
lingsins, listræn framsetning og úrvinnsla námsefnis 
og heilbrigt félagslegt umhverfi eru sett í forgrunn.

Nánari upplýsingar hjá solstafir@waldorf.is.
VERKFRÆÐINGUR/SÉRFRÆÐINGUR:  
EFTIRLIT MEÐ RAFKERFUM/MÆLITÆKJUM FLUGVÉLA
Laust er til umsóknar hjá Icelandair starf verkfræðings/sérfræðings í eftirliti  
með rafkerfum og mælitækjum flugvéla.            

ÍS
LE

N
SK

A 
 S

IA
.I

S 
 IC

E
 6

46
77

  6
/1

3

+ Umsóknir ásamt ferilskrá óskast fylltar út á  
 www.icelandair.is/umsokn eigi síðar en 23. júní 2013.

STARFSSVIÐ: 
Eftirlit með viðhaldi á rafkerfum flugvéla
Afgreiðsla lofthæfifyrirmæla og breytinga  

 frá framleiðendum
Verkfræðiaðstoð við viðhald flugvéla og  

 viðvarandi lofthæfi
Umsjón tæknigagna er snúa að viðvarandi  

 lofthæfi flugvéla
Fylgjast með og skrá breytingar á álagi  

 á rafkerfi flugvéla
Samskipti við framleiðendur flugvéla og íhluta
Verkefnastjórnun og kostnaðareftirlit 

HÆFNISKRÖFUR
Próf í rafmagnsverkfræði/rafmagnstæknifræði,  

 próf í flugvélaverkfræði eða flugvirkjanám  
 sem gefur B2 réttindi

Þekking og reynsla af viðhaldi flugvéla er kostur
Mjög góð tölvukunnátta, þ.m.t. kunnátta á teikni-  

 og textaforrit
Góðir samskiptahæfileikar
Frumkvæði og sjálfstæði 
Öguð og góð vinnubrögð 

KOMDU TIL LIÐS 
VIÐ OKKUR

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar veita:
Unnar Sumarliðason I unnar@its.is
Steinunn Una Sigurðdardóttir I unasig@icelandair.is
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Leikskólakennarar     

Á Leikskólann Laugalandi vantar Leikskólakenna karl eða 
konu.  

Leitað er eftir áhugasömum, metnaðarfullum einstaklingi  
sem hefur góða hæfni í mannlegum samskiptum. 
 

Leikskólinn Laugalandi er um 34 barna einnar deildar 
leikskóli staðsettur í Rangárvallasýslu, í um 100 km 
fjarlægð frá Rvk.  Áhersla í starfi leikskólans er traust og 
góð umönnun, leikur og vellíðan barnanna. Mikil og góð 
samvinna er við grunnskólann sem er undir sama þaki og 
leikskólinn.  Næsta vetur verður unnið að 
þróunarverkefni með áherslu á ART kennslu, tækni og 
þróun nýs námsmats. 
 

Hægt er að skoða námskrá á heimasíðu leikskólans. 
 

Möguleiki er á aðstoð við að finna húsnæði ef þarf. 
Umsóknarfrestur er til 1. júlí.  Athugið að hægt er að 
sækja um starf á heimasíðu skólans. 
 
Upplýsingar veitir Sigrún Björk Benediktsdóttir, 
leikskólastjóri.   Sími leikskóla: 487-6633  
Sigrún Björk: 487-6530 / 868-4226 
 

Veffang: http://www.leikskolinn.is/laugaland  
Netfang: leikskolinn@laugaland.is  

Laus störf í heilsuleikskólum hjá 
Skólum ehf.

Allir leikskólar Skóla ehf. starfa samkvæmt Heilsu-
stefnunni og leggja ríka áherslu á heilsueflingu, 
jákvæðan skólabrag og öflugt lærdómssamfélag 
þar sem samvinna og gleði ríkir.  Því leitum við að 
samstarfsfólki sem:
• Er tilbúið til að tileinka sér starfsaðferðir leikskólans
• Hefur áhuga á heilsueflingu, umhverfismennt og  
 gefandi samskiptum
• Er tilbúið til að taka þátt í öflugri starfsþróun
• Er stundvíst, samviskusamt og leggur sig fram um  
 að velja sér jákvætt viðhorf í dagsins önn.

Við hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um!

Ungbarnaheilsuleikskólinn Ársól  
í Reykjavík

Auglýsir eftir: 
• Leikskólakennara og/eða uppeldismenntuðum  
 starfsmanni í 100% stöðu
• Matráði í 70-75% stöðu.

Ungbarnaheilsuleikskólinn Ársól er tveggja deilda 
leikskóli með 48 börn.

Nánari upplýsingar veitir:
Berglind Grétarsdóttir leikskólastjóri, sími 
563-7730.

Rafrænar umsóknir er hægt að leggja inn á 
http://skolar.is/Starf/

Heilsuleikskólinn Háaleiti á Ásbrú, 
Reykjanesbæ

Auglýsir eftir: 
• Leikskólakennara og/eða uppeldismenntuðum  
 starfsmanni í 100% stöðu
• Aðstoðarmatráði í hlutastarf.

Heilsuleikskólinn Háaleiti er þriggja deilda leikskóli 
með um 60 börn.

Nánari upplýsingar veitir:
Þóra Sigrún Hjaltadóttir, skólastjóri, í síma 
426-5276.

Rafrænar umsóknir er hægt að leggja inn á 
http://skolar.is/Starf/

Heilsuleikskólinn Hamravellir í 
Hafnarfirði

Auglýsir eftir: 
• Fagstjóra í listasmiðju í 75% stöðu.

Heilsuleikskólinn Hamravellir er fimm deilda leik-
skóli með um 120 börn.

Nánari upplýsingar veitir:
Ragnheiður Gunnarsdóttir, skólastjóri, í síma 
424-4640.

Rafrænar umsóknir er hægt að leggja inn á 
http://skolar.is/Starf/

Heilsuleikskólinn Kór í Kópavogi
Auglýsir eftir: 
• Þroskaþjálfa í 100% stöðu  
• Deildarstjóra í 100% stöðu
• Leikskólakennara og/eða uppeldismenntuðum  
 starfsmanni í 100% stöðu
• Aðstoðarmatráði í 25% stöðu.

Heilsuleikskólinn Kór er sex deilda leikskóli með 
um 120 börn.

Nánari upplýsingar veitir:
Bjarney K. Hlöðversdóttir, skólastjóri, í síma 
570-4940.

Rafrænar umsóknir er hægt að leggja inn á 
http://skolar.is/Starf/

Heilsuleikskólinn Krókur  
í Grindavík

Auglýsir eftir: 
• Leikskólakennara í  100% stöðu.

Heilsuleikskólinn Krókur er fjögurra deilda leikskóli 
með um 100 börn.

Nánari upplýsingar veitir:
Hulda Jóhannsdóttir, skólastjóri, í síma 426-9998.

Rafrænar umsóknir er hægt að leggja inn á 
http://skolar.is/Starf/

Heilsuleikskólar Skóla eru:
Hamravellir í Hafnarfirði, Háaleiti á Ásbrú í Reykja nesbæ, 

Kór í Kópavogi, Krókur í Grindavík og
Ungbarnaleikskólinn Ársól í Reykjavík.

BIRTÍNGUR ÚTGÁFUFÉLAG | LYNGÁSI 17 | 210 GARÐABÆ 
S: 515-5500 | WWW.BIRTINGUR.IS

Hvetjum hresst fólk á öllum aldri til að sækja um.
Áhugasamir sendið umsókn  á olafur@birtingur.is

SASSASASASASASASSASASASASASASASASASASASASASASSAASASSSAASASASASAAS GAGGGAGAGAGAGAGAGGAAGAGAGAGAGAGAGAAAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAAGAGAGAGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA N N NNNNNN N NNNNNNNNNNNNNNNNAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ÖLÖLÖLÖLÖLÖÖLLÖLÖLÖLÖLÖLÖLÖLÖLÖLÖLÖÖLÖÖÖÖLÖLÖÖLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

Hæfniskröfur
Hressleiki
Hæfni í mannlegum samskiptum
Sjálfstæði
Söluhæfileikar

Umsóknarfrestur er til 1.júlí næstkomandi

Birtíngur er að leita eftir hressu herferðarstarfsfólki í 
skemmtileg söluverkefni í sumar. Starfið hentar vel sem 

aukavinna og hlutfall vinnustunda er umsemjanlegt. 

STÆRSTA TÍMARITAÚTGÁFUFÉLAG Á ÍSLANDI ÓSKAR EFTIR
MARITAMAARITTTA

SÖLUFÓLKI
Í ÝMIS VERKEFNI
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VIÐ LEITUM AÐ 

GÓÐU FÓLKI

Hvaleyrarbraut 20, 220 Hafnarfjörður     Sími: 575 2400

SÖLUMAÐUR  
VINNUVÉLA OG LYFTARA
Við leitum af starfskrafti með reynslu af 

sölumennsku og metnaði til að ná árangri.  

Reynsla af vinnuvélum og/eða lyfturum  

er kostur. Starfið er krefjandi og kallar  

á ferðalög innanlands sem erlendis.

VIÐGERÐARMAÐUR
Við leitum að starfskrafti með reynslu og 

góða hæfni til vinnuvélaviðgerða. Menntun 

í faginu er mikill kostur en ekki skilyrði

Ferilskrá sendist á atvinna@velafl.is  

Umsóknarfrestur er til 26. júní 2013.
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Doktorsnemi 
 

í líf- og læknavísindum 

 
Læknadeild Háskóla Íslands auglýsir lausa til umsóknar þriggja ára launaða stöðu doktorsnema. 

Verkefnið heitir: Klínískar rannsóknir á góðkynja einstofna mótefnahækkun, með áherslu 
á fylgikvilla og horfur.

Verkefnið er fjármagnað af styrk frá RANNÍS. Viðfangsefni doktorsnemans verður að rannsaka 
fylgikvilla einstaklinga með forstig mergæxlis. Leiðbeinandi nemandans verður Sigurður Yngvi 
Kristinsson, prófessor við læknadeild Háskóla Íslands og sérfræðingur í blóðsjúkdómum við 
Landspítala Háskólasjúkrahús.

Umsóknarfrestur er til og með 23. júní 2013. Ráðið er í starfið til þriggja ára frá 1. september 2013.

Hæfniskröfur

Umsækjendur þurfa að hafa BS-gráðu í heilbrigðisvísindum eða skyldum greinum. 
Meistarapróf, tölfræðiþekking og reynsla af rannsóknum er æskileg. Valið verður úr umsóknum 
á grundvelli námsárangurs, starfsreynslu og tengingar bakgrunns og menntunar við viðfangsefni 
verkefnisins.

Frekari upplýsingar veitir dr. Sigurður Yngvi 
Kristinsson, sigyngvi@hi.is.

Nánari upplýsingar um umsóknarferlið má finna 
á www.starfatorg.is og www.hi.is/laus_storf

Umsækjendur þurfa að geta hafið störf sem fyrst.

NETTÓ GRANDA
EFTIR FÁEINAR VIKUR OPNAR NETTÓ NÝJA STÓRVERSLUN Á GRANDA

VIÐ LEITUM AÐ ÖFLUGU STARFSFÓLKI TIL LIÐS VIÐ OKKUR

Kræsingar & kostakjör

www.netto.is
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Hugbúnaðarþróun á ljóshraða?
365 miðlar eru að leita að snjöllum hugbúnaðarmanni í þróunarteymi sem mun umbylta efnisveitu á Netinu  
eins og hún þekkist í dag.

Viðkomandi þarf að hafa þekkingu á java, python, sql, rest/json git og linux.  Góð grundvallar þekking á JS, jQuery, CSS og HTML 
er einnig nauðsynleg.  Ef í þér býr eldmóður og ert að leita þér að starfi þar sem beitt er nútímalegum aðferðum við úrlausn 
verkefna þá bjóðum við upp á vinnustað þar sem þú getur bætt við þekkingu þína og vaxið sem einstaklingur. 

Við keyrum agile-verklag, og lean startup hugmyndafræðina. Við hugsum eins og frumkvöðlar.

Háskólamenntunar í tölvunarfræðum eða sambærileg reynsla ásamt amk. 2 ára reynsla í starfi er skilyrði.

Farið verður með fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.
Sótt er um á vef 365 miðla, 365midlar.is. Umsóknarfrestur er til og með 21. júní nk.

HÁRSNYRTIR VANTAR TIL SÖLUSTARFA  
- HLUTASTARF

Innflutningsfyrirtæki leitar eftir sjálfstæðum, metnaðar-
fullum og hressum sölumanni.
Starfið felst í kynningu og sölu á hárvörum o.fl.  
– Athugið að um hlutastarf er að ræða.
Menntun í hársnyrtiiðn nauðsynleg og ekki verra að hafa 
reynslu af sölustarfi.
Þarf að búa yfir jákvæðni, skipulagshæfni og góðri 
þjónustulund.
Góð íslensk- , ensku- og tölvukunnátta nauðsynleg og þarf 
að sjálfsögðu að hafa bílpróf.
Umsókn ásamt ferilskrá sendist fyrir 25.júní 2013 á 
box@frett.is

FINNST ÞÉR ÞETTA GÓÐ 
ATVINNUAUGLÝSING?
Viðskiptaráð Íslands leitar að sérfræðingi 
í samskipta- og upplýsingamálum

Starfið krefst frumkvæðis og hæfileika til að laga sig 
að fjölbreyttum og krefjandi verkefnum. Við bjóðum 
upp á lifandi vinnustað ásamt ríku tækifæri til að 
móta eigin starfsumhverfi og verklag. 

Helstu verkefni:
Umsjón með upplýsingamiðlun ráðsins, s.s. innri og ytri 
samskiptum, vefsíðu og útgáfumálum
Skipulagning viðburða á vegum ráðsins
Umsjón með hönnun og umbroti
Aðstoð við framsetningu og vinnslu á rituðu efni og 
kynningum
 Aðstoð við greiningarvinnu tengda efnahagsmálum og 
rekstrarumhverfi fyrirtækja
Önnur tilfallandi dagleg skrifstofustörf

 

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólamenntun við hæfi
Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku
Reynsla í samskiptum og upplýsingamiðlun
Reynsla af hönnun, umbroti og upplýsingatækni er mikill 
kostur (InDesign, Photoshop, Powerpoint, Prezi, Excel o.fl.)
Þekking á fjölmiðlaumhverfi og samskiptamiðlum

Umsókn ásamt ferilskrá sendist á hulda@vi.is fyrir 
30. júní 2013. Nánari upplýsingar veitir Haraldur I. 
Birgisson, aðstoðarframkvæmdastjóri Viðskiptaráðs í 
síma 510-7100. 

Viðskiptaráð Íslands er heildarsamtök fyrirtækja, félaga og 
einstaklinga í íslensku atvinnulífi. Frekari upplýsingar um 
starfsemi ráðsins má nálgast á vef þess, www.vi.is

VIÐSKIPTARÁÐ ÍSLANDS
ICELAND CHAMBER OF COMMERCE

Sameiginlegur vettvangur 
íslensks viðskiptalífs

Hagkaup óskar eftir að ráða aðstoðarmann í innkaupadeild.
Starfið er fólgið í tölvuvinnslu, skýrslugerð, samskiptum við birgja 
og starfsfólk verslana.
  

HAGKAUP 
INNKAUPADEILD

Við leitum að einstaklingi sem er nákvæmur og góður í mannlegum samskiptum. 

Æskilegt er að umsækjandi hafi a.m.k. stúdentspróf, þekkingu á Navision og geti unnið 

sjálfstætt og vel undir álagi. 

Umsóknum skal skilað inn á skrifstofu Hagkaups í Holtagörðum eða í tölvupósti 

á starfsmannahald@hagkaup.is fyrir 19. júní.

Allar nánari upplýsingar veitir Arndís Arnarsdóttir starfsmannastjóri í síma 563 5000.

Hagkaup er smásölufyrirtæki, sem býður 
íslenskum heimilum breitt úrval af vörum til 
daglegra þarfa, jafnt í matvöru, sem fatnaði, 
húsbúnaði og vörum til tómstundaiðkunar.

Hjá Hagkaup starfar samhentur hópur fólks, um 
850 manns í 500 stöðugildum.

Hagkaup óskar eftir að ráða innkaupamann fyrir skemmtiefni og raftæki.
Starfið er fólgið í vöruflokkastjórnun, birgðastýringu, sölu og 
markaðsmálum, samskiptum við birgja og starfsfólk verslana,  
tölvuvinnslu, skýrslugerð ofl.  

HAGKAUP 
INNKAUPADEILD

Við leitum að starfsmanni sem hefur áhuga á kaupmennsku, skemmtiefni, raftækjum og 

tölvutækni. Æskilegt að viðkomandi hafi reynslu af sambærilegu starfi, hafi háskólapróf 

sem nýtist í starfi og geti unnið sjálfstætt og vel undir álagi.  

Umsóknum skal skilað inn á skrifstofu Hagkaups í Holtagörðum eða í tölvupósti á  

starfsmannahald@hagkaup.is. Umsóknarfrestur er til 19. júní.    

Allar nánari upplýsingar veitir Arndís Arnarsdóttir starfsmannastjóri í síma 563-5000.

Hagkaup er smásölufyrirtæki, sem býður 
íslenskum heimilum breitt úrval af vörum til 
daglegra þarfa, jafnt í matvöru, sem fatnaði, 
húsbúnaði og vörum til tómstundaiðkunar.

Hjá Hagkaup starfar samhentur hópur fólks, um 
850 manns í 500 stöðugildum.
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Fjölmennt óskar eftir forstöðumanni til að hafa yfirstjórn með allri starfsemi stofnunarinnar, 
símenntunardeild annars vegar og ráðgjafardeild hins vegar. Forstöðumaður starfar í umboði 
stjórnar Fjölmenntar og ber ábyrgð gagnvart henni á daglegri starfsemi stofnunarinnar.

Upplýsingar veita:
Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is

Umsækjendur skulu í umsókn  
sinni greina frá menntun, reynslu  
og hæfni með vísan til framan-
greindra skilyrða.

Umsóknir óskast fylltar út á 
hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og  
með 24. júní nk.

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

Helstu verkefni
• Að vera faglegur leiðtogi í starfi stofnunarinnar og uppbyggingu hennar
• Að bera ábyrgð á eignum, fjárreiðum og öðrum rekstri stofnunarinnar
• Að bera ábyrgð á samskiptum við aðra símenntunaraðila á grundvelli 
   þjónustusamninga
• Að bera ábyrgð á skipulagi samstarfs við nemendur og aðstandendur 
   þeirra, heimili og vinnustaði
• Að annast önnur verkefni sem stjórn stofnunarinnar felur honum

Hæfniskröfur
• Gerð er krafa um meistarapróf í uppeldis- og 
   menntunarfræðum með áherslu á 
   fullorðinsfræðslu eða sérkennslu  
 • Menntun og reynsla á sviði stjórnsýslu og reksturs  
   er nauðsynleg

Forstöðumaður

Fjölmennt, símenntunar- og þekkingarmiðstöð ses., hefur það hlutverk 
að skipuleggja  á eigin vegum og  í  samstarfi við aðra símenntunar- og 
fræðsluaðila  símenntun fyrir fatlað fólk 20 ára og eldra.

Starfsmaður á skrifstofu
Ásatrúarfélagið óskar eftir starfsmanni á skrifstofu sína.
Um er að ræða hálft starf sem felst að miklu leyti í samskiptum 
við fólk.
Umsækjandi þarf að vera góður í mannlegum samskiptum, hafa 
skipulagshæfieika og geta unnið sjálfstætt. Gott vald á ensku er 
skilyrði og  reynsla af almennum skrifstofustörfum æskileg.

Nánari upplýsingar er að finna á vefsíðu okkar; Asatru.is
Umsóknarfrestur er til 1. júlí og umsóknir ásamt ferilskrá 
sendist til : asatru@asatru.is  merkt „UMSÓKN“

Þroskaþjálfi óskast
Þroskaþjálfinn mun starfa sjálfstætt með nemandanum og jafnframt fylgja 
honum í kennslustundir. Um fullt starf er að ræða. Starfið er laust frá 
20. ágúst 2013 og umsóknarfrestur er til 21. júní.
 
Upplýsingar veitir Fjölnir Ásbjörnsson skólastjóri Fjölmenningarskóla,  
fa@tskoli.is og 821 5647.

Tækniskólinn, skóli atvinnulífsins, óskar eftir þroskaþjálfa til starfa 
með einhverfum og þroskahömluðum nemanda.

www.tskoli.is

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar auglýsir eftir deildarstjóra á skrifstofu reksturs og umhirðu borgarlandsins. 
Skrifstofan annast m.a. rekstur á vetrarþjónustu, hreinsun, garðyrkju,grasslætti, umferðarlýsingu og rekstur hverfa og 
verkbækistöðva. Skrifstofan er til húsa í Borgartúni 12-14 og er næsti yfirmaður skrifstofustjóri.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynjanna í störfum og því að  vinnustaðir borgarinnar endurspegli fjölbreytileika 
reykvísks samfélags. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf. Hjá símaveri Reykjavíkurborgar í 

síma 4 11 11 11 eru veittar allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi borgarinnar og símasamband við starfsmenn einstakra sviða og deilda.

Helstu verkefni og ábyrgð.

Reykjavíkurborgar

Deildarstjóri óskast á skrifstofu 
reksturs og umhirðu borgarlandsins

Reykjavíkurborg
Umverfis- og skipulagssvið 

Menntunar- og hæfniskröfur.

menntun sem nýtist í starfi

stofnana hennar

kjarasamningi Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi stéttarfélags.

Umsóknarfrestur er til 30. júní 2013 

www.reykjavik.is undir „ Laus störf
reksturs og umhirðu.  

gudjona.bjork.
sigurdardottir@reykjavik.is asdis.asbjornsdottir@reykjavik.is

Kaffitár leitar að áhugasömum og lífsglöðum 
kaffiunnanda í starf verslunarstjóra á kaffihúsið 
í Bankastræti.

Verslunarstjóri er ábyrgur fyrir öllum daglegum 
rekstri kaffihússins og starfsmönnum þess.

Leitað er að einstaklingi sem er kaffiunnandi, 
sjálfstæður í vinnubrögðum, hugmyndaríkur 
og lipur í samskiptum. Sambærileg 

starfsreynsla er æskileg en ekki skilyrði.

Kaffitár í Bankastræti skipar sérstakan 
sess í hugum margra. Fastagestir og 
líflegir kaffinördar gera kaffihúsið að 
einstökum vinnustað.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is til og 
með 23. júní 2013. Nánari upplýsingar um starfið veitir 
Elísabet Sverrisdóttir í netfanginu elisabet@hagvangur.is.   

Kaffitár framleiðir og selur einungis úrvalskaffi.   
 Við leggjum áherslu á gæði og ferskleika. 

Við erum skemmtileg, alúðleg, umhverfisvæn, 
litaglöð og líka röff og töff. Við setjum fólk í fyrirrúm 

og opnum hjarta okkar til að koma boðskap Kaffitárs 
til skila og tengjast viðskiptavinum okkar traustum 

böndum. Við kaupum kaffi án krókaleiða til að stuðla 
að þvi að við fáum besta kaffi sem völ er á og að 

bændurnir fái sanngjarnt verð fyrir vöru sína.
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Verkefnastjóri á ljóshraða?
365 miðlar eru að leita að snjöllum verkefnastjóra í þróunarteymi.

Viðkomandi þarf að hafa þekkingu á agile hugmyndafræðinni og hafa reynslu af verkefnastjórnun á sviði upplýsingatækni.

Ef í þér býr eldmóður og ert að leita þér að starfi þar sem beitt er nútímalegum aðferðum við úrlausn verkefna þá bjóðum við  

upp á vinnustað þar sem þú getur bætt við þekkingu þína og vaxið sem einstaklingur.

Ef þú hefur bakgrunn í hugbúnaðarþróun og getu til að meta umfang og gæði vinnubragða þá er það kostur.

Við keyrum lean startup hugmyndafræðina og hugsum eins og frumkvöðlar.

Farið verður með fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.
Sótt er um á vef 365 miðla, 365midlar.is. Umsóknarfrestur er til og með 21. júní nk.

LEIKSKÓLAKENNARAR
Leitað er eftir áhugasömum og metnaðarfullum leikskóla-
kennurum til að starfa við leikskólann Barnaból á Þórshöfn 
á næsta skólaári.

Nánari upplýsingar veita:
Halldóra Jóhanna Friðbergsdóttir, leikskólastjóri  
S: 468 1303 og 862 4371- barnabol@langanesbyggd.is
Sigríður Jóhannesdóttir, skrifstofustjóri
S: 468 1220 og 892 0515 – sirry@langanesbyggd.is

Umsóknarfrestur er til og með 24. júní 2013. 
Umsóknum má skila rafrænt á sirry@langanesbyggd.is 
eða á skrifstofu Langanesbyggðar að Fjarðarvegi 3

Umsóknum þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og 
kynning arbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu um-
sóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

LAUSAR STÖÐUR HJÁ LANGANESBYGGÐ

Bókari óskast
Cu2.ehf óskar eftir að ráða reyndan bókara.

Um er að ræða 50% starf. 

Starfssvið:
 Bókhald í DK.
 Almenn skrifstofustörf.

Kostir:
 Viðurkenndur bókari.
 Reynsla í Stólpa & DK.
 Rík hæfni í mannlegum samskiptum.
 Góð exelkunnátta.

Vinnsamlegast sendið ferilskrá til: 
Harald Isaksen, framkvæmdastjóra á netfandið:harald@hos.is

Hársnyrtir
Óskum eftir að ráða hársnyrti á stofu í 

Austurbænum sem fyrst.  

Upplýsingar í síma 899 6637 eða  863 7949

Helstu verkefni og ábyrgð
 » Vinna á legu- og göngudeildum blóðlækninga
 » Vinna við ráðgjöf í blóðlækningum
 » Vinna í almennum lyflækningum og bráðalyflækningum  
í samráði við yfirlækni blóðlækninga

 » Þátttaka í vaktþjónustu blóðlækna
 » Þátttaka í kennslu og rannsóknarstarfi

Hæfnikröfur
 » Sérfræðiviðurkenning á Íslandi í alm. lyflækningum með 
blóðlækningar sem undirsérgrein

 » Breið þekking og reynsla í almennum lyflækningum
 » Mikil reynsla af kennslu og rannsóknum
 » Jákvæðni, sveigjanleiki og lipurð samskiptum

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

Laun samkvæmt samningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra. Sótt er um starfið 
rafrænt á; www.landspitali.is, undir „laus störf“. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu hefur verið tekin. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum. 
Nánari upplýsingar um forsendur ráðningar er að finna á heimasíðu Landspítala.

Nánari upplýsingar
 » Umsóknarfrestur er til og með 7. júlí 2013. 
 » Upplýsingar veitir Hlíf Steingrímsdóttir, yfirlæknir, netfang 
hlifst@landspitali.is, sími 543 1000.

 » Umsóknum fylgi vottfestar upplýsingar um nám, fyrri störf, 
reynslu af kennslu, vísindavinnu og stjórnunarstörfum 
ásamt sérprentun eða ljósriti af greinum sem umsækjandi 
kann að hafa birt eða skrifað.

 » Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt 
skulu berast, í tvíriti, Hlíf Steingrímsdóttur, yfirlækni, LSH 
Blóðlækningar 20A við Hringbraut.

 » Mat stöðunefndar læknaráðs Landspítala byggist 
á innsendum umsóknargögnum. Viðtöl verða við 
umsækjendur og ákvörðun um ráðningu í starfið byggir 
einnig á þeim.

 » Fullt starf (100%) er bundið við sjúkrahúsið eingöngu sbr. 
yfirlýsingu LSH vegna kjarasamnings sjúkrahúslækna dags. 
2. maí 2002, sbr. breytingu 5. mars 2006.

Sérfræðilæknir í 
blóðlækningum

Starf sérfræðilæknis í blóðlækningum er laust til um-
sóknar. Starfið veitist frá 1. september 2013 eða eftir 
samkomulagi. Stefnt er að því að um fullt starf verði að 
ræða en starfshlutfall getur þó verið samkvæmt nánara 
samkomulagi.

Helstu verkefni og ábyrgð
Ljósmóðir skipuleggur og veitir umönnun í samráði við skjól-
stæðinga og ber ábyrgð á störfum samkvæmt starfslýsingu. 
Jafnframt vinnur hún að þróunar- og gæðaverkefnum sem 
stuðla að faglegri uppbyggingu á deildinni. 

Hæfnikröfur
 » Íslensk ljósmóðurleyfi
 » Góð samskiptahæfni
 » Faglegur metnaður

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

Laun samkvæmt samningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra. Sótt er um starfið 
rafrænt á; www.landspitali.is, undir „laus störf“. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu hefur verið tekin. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum. 
Nánari upplýsingar um forsendur ráðningar er að finna á heimasíðu Landspítala.

Nánari upplýsingar
» Umsóknarfrestur er til og með 2 . júní 2013. 
» Starfshlutfall er 60-80% og veitast störfin frá 

1.  eða 
» Upplýsingar veitir Helga Sigurðardóttir, deildarstjóri, 

helgsig@landspitali.is, sími 824 5312.

MEÐGÖNGU- OG  
SÆNGURKVENNADEILD

Ljósmæður 
Laus eru til umsóknar þrjú störf ljósmæðra á meðgöngu- 
og sængurkvennadeild LSH.  Á deildinni dvelja konur sem 
þurfa innlögn og náið eftirlit á meðgöngu og þegar frávik 
eru í sængurlegu. Einnig þjónar deildin konum við missi 
á meðgöngu við 12-22 vikna meðgöngu.  Veitt er fagleg 
umönnun með fjölskylduhjúkrun að leiðarljósi. Deildin 
hefur verið endurnýjuð mikið á undanförnum árum og 
aðstaða fyrir skjólstæðinga verið bætt mikið. 

Leitað er eftir ljósmæðrum með sterka faglega sýn og 
sem hafa áhuga á að taka þátt í faglegri uppbyggingu á 
deildinni í góðu starfsumhverfi. 

Hússtjórnarskólinn í Reykjavík óskar eftir 
handmenntakennara frá 1. Ágúst 2013

Til greina kemur frá áramótum 2014.

Kennslugreinar fatasaumur  
og annar vélsaumur ásamt útsaum.

Framhaldsskólaréttindi skilyrði.

Umsóknarfrestur til 1. Júlí. 2013

Umsókn sendist til Hússtjórnarskólans í Reykjavík, 
Sólvallagötu 12, 101 Reykjavík
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Helstu verkefni og ábyrgð
 » Fagleg ábyrgð
 » Fjárhagsleg ábyrgð
 » Starfsmannaábyrgð

Hæfnikröfur
 » Sérfræðiviðurkenning í geðlækningum og víðtæk reynsla 
af meðhöndlun geðsjúkdóma

 » Stjórnunarreynsla
 » Leiðtogahæfileikar og framúrskarandi samskiptahæfni eru 
skilyrði

 » Reynsla í kennslu- og vísindavinnu

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

Laun samkvæmt samningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra. Sótt er um starfið 
rafrænt á; www.landspitali.is, undir „laus störf“. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu hefur verið tekin. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum. 
Nánari upplýsingar um forsendur ráðningar er að finna á heimasíðu Landspítala.

Nánari upplýsingar
 » Umsóknarfrestur er til og með 5. júlí 2013. 
 » Starfshlutfall er 100% og veitist starfið frá 15. ágúst 2013, 
til 5 ára í samræmi við stefnu LSH.

 » Upplýsingar veita Páll Matthíasson, framkvæmdastjóri, 
pallmatt@landspitali.is, sími 543 4077 og María 
Einisdóttir, mannauðsráðgjafi, mariaein@landspitali.is, 
sími 824 5404.

 » Umsókn skulu fylgja vottfestar upplýsingar 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, Páli Matthíassyni, framkvæmdastjóra 
geðsviðs, LSH 34A við Hringbraut.

 » Umsóknir verða sendar til stöðunefndar lækna hjá 
Landlæknisembættinu. 

 » Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist 
ákvörðun um ráðningu í starfið einnig á þeim auk mats 
stöðunefndar á innsendum umsóknargögnum.

 » Fullt starf er bundið við sjúkrahúsið eingöngu sbr. 
yfirlýsingu LSH vegna kjarasamnings sjúkrahúslækna dags. 
2. maí 2002, sbr. breytingu 5. mars 2006. 

Starf yfirlæknis á bráðageðdeild 32C við Landspítala er 
laust til umsóknar. Næsti yfirmaður er framkvæmdastjóri 
geðsviðs.

Deildin er 8 rúma bráðageðdeild og þjónar ein-
staklingum sem þurfa greiningu og meðferð vegna 
geðrænna vandamála. Áhersla er lögð á teymisvinnu 
og einstaklingsmiðaða þjónustu. Deildin sinnir einnig 
deild 32BP þar sem eru tvö bráðarúm ætluð til 
skammtímavistunar í allt að einn sólarhring.

BRÁÐAGEÐDEILD
Yfirlæknir  

Laun samkvæmt gildandi samningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra. Sótt er um starfið rafrænt á; www.landspitali.is, undir „laus störf“. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu hefur verið tekin. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum. Nánari upplýsingar um forsendur ráðningar er að finna á heimasíðu Landspítala.

HEILBRIGÐIS- OG UPPLÝSINGATÆKNIDEILD (HUT)

Landspítali er stærsti vinnustaður landsins með um 4.600 starfsmenn.  
Heilbrigðis- og upplýsingatæknideild hefur umsjón með öllum tölvukerfum spítalans, lækningatækjum, tölvum og 
öðrum tæknibúnaði.  Á deildinni starfa rúmlega 70 starfsmenn.  Hlutverk deildarinnar er að styðja við kjarnastarfsemi 
spítalans, enda er heilbrigðis- og upplýsingatækni ein megin forsenda hagræðingar og framþróunar í starfsemi 
hans.  Heilbrigðis- og upplýsingatæknideild LSH er vottuð samkvæmt ISO-27001 öryggisstaðlinum.

Nánari upplýsingar
 » Umsóknarfrestur er til og með 29. júní 2013.
 » Starfshlutfall er 100% og eru störfin laus frá 15. ágúst 2013 eða eftir samkomulagi.
 » Upplýsingar um starf verkefnastjóra veitir Jóhann Bjarni Magnússon, gæða- og öryggisstjóri HUT, johannb@landspitali.is, 

sími 824 5382.
 » Upplýsingar um starf tæknimanns veitir Hjörleifur Halldórsson, rekstrarstjóri HT, hjorleih@landspitali.is, sími 825 5048.

Helstu verkefni og ábyrgð
 » Byggja upp og stýra rekstrarvakt HUT
 » Þróun og viðhald gæða- og öryggismála
 » Verkefnastjórnun og greining nýrra tækifæra

Hæfnikröfur
 » Háskólapróf í verkfræði, tæknifræði eða önnur menntun 

sem nýtist í starfi
 » Reynsla sem nýtist í starfi er æskileg
 » Faglegur metnaður
 » Hæfni í mannlegum samskiptum

Helstu verkefni og ábyrgð
 » Viðgerðir á lækningatækjum
 » Eftirlit með viðhaldi
 » Eftirfylgni verkefna

Hæfnikröfur
 » Próf í rafeindavirkjun eða sambærileg menntun
 » Faglegur metnaður
 » Hæfni í mannlegum samskiptum

Leitum eftir öflugum aðila til að m.a. byggja upp og stýra 
rekstrarvakt heilbrigðis- og upplýsingatæknideildar LSH. Hlutverk 
rekstrarvaktar er umsjón og samræming viðbragða við bilunum 
og rekstrartruflunum í samræmi við viðbragðsáætlanir HUT. 
Viðkomandi mun vinna náið með gæða- og öryggisstjóra og hafa 
mikið samstarf við allar starfseiningar HUT. 

Tæknimaður óskast á heilbrigðistæknideild LSH. Deildin sér um 
almennan rekstur, viðhald og viðgerðir yfir 8000 lækningatækja 
spítalans. Á deildinni starfa um 20 starfsmenn með mikla reynslu 
og fjölbreytta menntun.

Verkefnastjóri Tæknimaður
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TÆKNIMENN – NOREGUR
ÍSTAK óskar eftir að ráða byggingarverkfræðinga eða byggingar-

tæknifræðinga til starfa við framkvæmdir í Noregi. Um er að ræða 

fjölbreytt verkefni og þátttöku í stjórnun framkvæmda.

Hæfniskröfur:

   er skilyrði.

Meðal verkefna:

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum 

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa 

um 600 manns, víðsvegar um landið 

sem og erlendis. 

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem 

var stofnað árið 1970 og hefur annast 

ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stór-

iðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð 

auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar 

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög, 

fyrirtæki og einstaklinga.

Upplýsingar um starfið eru veittar á skrifstofu ÍSTAKS, Bugðufljóti 19, 

270 Mosfellsbæ og í síma 530 2700 milli 8:15 og 17:00. Sækja skal um 

störfin á www.istak.is – undir „Starfsumsókn“ fyrir 28. júní næstkomandi.

Seltjarnarnesbær

Kennarastöður við Grunnskóla 
Seltjarnarness 2013-2014

Umsjónarkennara vantar í 80% starfshlutfall á yngsta stig 
skólans. 

Kennari óskast til að sinna nýbúakennslu í 80% starfshlutfalli. 

Helstu verkefni og ábyrgð 
•  Að vera umsjónarkennari í námshópi veturinn 2013-2014. 
•  Að standa vörð um velferð og nám nemenda. 
•  Að sinna og starfa með foreldrum nemenda. 
•  Að vinna að þróun skólastarfs með samstarfsmönnum og     
 stjórnendum. 

Hæfniskröfur 
•  Grunnskólakennarapróf 
•  Mjög góð hæfni í samvinnu og samskiptum (lykilþáttur) 
•  Áhugi á teymiskennslu 
• Faglegur metnaður 
•  Menntun og reynsla af notkun Byrjendalæsis í grunnskóla  
 (yngsta stig) 
•  Stundvísi 

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og KÍ. Nánari upplýsingar um starfið veitir 
Guðlaug Sturlaugsdóttir skólastjóri í síma 5959200, einnig 
má senda fyrirspurnir á gustur@grunnskoli.is. Umsækjendur 
eru beðnir að senda umsóknir rafrænt á netfangið gustur@
grunnskoli.is eða grunnskoli@grunnskoli.is
 
Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar eru 
konur jafnt sem karlar hvött til að sækja um auglýst störf. 
Umsækjendur eru beðnir um að benda á meðmælendur.
 
Á Seltjarnarnesi eru um 500 nemendur í heildstæðum 
grunnskóla. Skólinn er rekinn í tveimur starfstöðvum; 
Mýrarhúsaskóla fyrir nemendur í 1. - 6. bekk og Valhúsaskóla 
fyrir nemendur í 7. - 10. bekk. Í Skólaskjóli eru um 100 
nemendur. 

www.grunnskoli.is 
Umsóknarfrestur er til 30. júní næstkomandi. 

Fræðslusvið Seltjarnarnesbæjar
 www.seltjarnarnes.is

Ans óskar eftir að ráða trésmiði til starfa. Einnig kemur 
til greina að semja við undirverktaka. 

Upplýsingar gefur Ívar Þór Þórisson í síma 840 0955 
eða á ivar@ans.is

SMIÐIRTölvumaður óskast
Landbúnaðarháskóli Íslands óskar eftir tölvumanni í 100% starf í notendaþjónustu á Hvanneyri

Meginverkefni: Aðstoð við starfsfólk og nemendur, ásamt viðhaldi og uppsetningu á tölvubúnaði.  Önnur verkefni á þessu 

Æskileg menntun, reynsla og hæfni:
eða töluverð reynsla á þessu sviði. Góð þekking á tölvum og  Microsoft hugbúnaði. Ábyrgð, vandvirkni, frumkvæði og 

Vinnustaður: Landbúnaðarháskóli Íslands, Hvanneyri.

Launakjör

Upplýsingar: Nánari upplýsingar veitir Guðjón Helgi Þorvaldsson

 
Umsóknarfrestur
starfsferilskrá og prófskírteinum skal senda til: 
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Mojo hárgreiðslustofa Laugavegi 94  
óskar eftir hárgreiðslufólki í stólaleigu. 

Frábær staðsetning, tekjumöguleikar og markaðssetning,
einnig hvað ferðamenn varðar. (bílastæðahús)

Upplýsingar á mojo.mojo@outlook.com eða í síma 865-6200.

Jökulsárlón ferðaþjónusta ehf. óskar eftir að ráða 
skipstjóra á hjólabáta og Zodiac-báta í sumar.

Viðkomandi þurfa að hafa skipstjórnarréttindi. Áhugasamir hafi 
samband á agust@jokulsarlon.is eða í síma 868-4797 eftir kl 18.

Dýraverndarsamband Íslands leitar að 
starfsmanni í 50% starf fyrir félagið

Starfið felst í almennum skrifstofustörfum og vinnu við ýmis 
dýraverndarmál. Starfsmaður þarf að vera lipur í mann-
legum samskiptum, sveigjanlegur og geta unnið sjálfstætt. 
Krafa er að viðkomandi hafi áhuga á velferð dýra. Æskilegt 
er að viðkomandi hafi reynslu á sviði félagsmála, haldgóða 
tölvukunnáttu og skipulagshæfileika. Vinnutími er að nokkru 
sveigjanlegur og starfsstöð er að Grensásvegi 12a. Þyrfti að 
geta hafið störf sem fyrst.
Umsóknir sendist til dyravernd@dyravernd.is fyrir 30. júní nk.

·   

kopavogur.is

Kópavogsbær

· Álfhólsskóli óskar eftir kennara í nýbúadeild

· Hörðuvallaskóli óskar eftir tónmenntakennara

· Hörðuvallaskóli óskar eftir stuðningsfulltrúum/  
 skólaliðum/starfsmönnum í dægradvöl

· Snælandsskóli óskar eftir kennara á eldra stig

· Leikskólinn Arnarsmári óskar eftir    
 leikskólakennara

· Leikskólinn Arnarsmári óskar eftir sérkennara

· Leikskólinn Dalur óskar eftir deildarstjóra 

· Leikskólinn Núpur óskar eftir deildarstjóra

· Leikskólinn Sólhvörf óskar eftir deildarstjóra

· Leikskólinn Sólhvörf óskar eftir leikskólakennara

Fleiri störf og nánari upplýsingar er að finna á 
vef Kópavogsbæjar

Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt  
á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

Verkefnisstjóri

Reykjavíkurborg auglýsir lausa stöðu verkefnisstjóra á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara. Skrifstofa borgarstjóra og 
borgarritara hefur yfirumsjón með miðlægri stoðþjónustu og samhæfingu innan stjórnsýslu Reykjavíkurborgar.  Starfsfólk  
skrifstofunnar  ber ábyrgð á almennri og sérhæfðri þjónustu við borgarstjóra, annast samskipti við borgarbúa og aðra sam-
ráðs- og hagsmunaðila innan- og utanlands, annast skipulagningu viðburða ásamt því að hafa yfirumsjón með ýmsum átaks- 
og þróunarverkefnum sem ganga þvert á borgarkerfið. Undir skrifstofuna heyra mannauðsmál, upplýsinga- og vefmál, hagmál, 
atvinnumál og Borgarskjalasafn. Verkefnastjóri hefur umsjón með verkefnum sem stuðla að samhæfingu innan stjórnsýslu 
borgarinnar auk þess að hafa umsjón með afgreiðslu erinda sem skrifstofunni berast.

Ráðhús Reykjavíkur

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

Helstu verkefni:
• Umsjón með umbóta- og þróunarverkefnum á sviði stjórn-

sýslu
• Umsjón með afgreiðslu erinda sem skrifstofunni berast
• Umsjón með verkefnum sem stuðla að samhæfðu og sam-

ræmdu vinnulagi innan stjórnsýslu Reykjavíkurborgar.
• Umsjón með einstökum verkefnum  og verkþáttum á sviði 

stjórnsýslu og rekstrar
• Eftirfylgd verkefna

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði lögfræði, opinberrar stjórnsýslu 

eða önnur háskólamenntun er nýtist í starfi 
• Þekking og reynsla á sviði opinberrar stjórnsýslu 
• Skipulagshæfni og öguð vinnubrögð
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Drifkraftur, frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi
• Reynsla af verkefnastjórnun er æskileg

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til og með 1. júlí 2013 

Umsækjendum er bent að sækja um starfið á heimasíðu borgarinnar www.reykjavik.is/storf
Nánari upplýsingar um starfið veita Helga Björg Ragnarsdóttir (helga.bjorg.ragnarsdottir@reykjavik.is) og Anna Helgadóttir 
(anna.helgadottir@reykjavik.is)  í síma 411 1111

Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Strætó bs. og viðkomandi stéttarfélags. Nánari upplýsingar 
gefur Sigurður Gunnar verkstjóri, í síma 540-2700. Umsókn um starfið þarf að fylgja starfsferilsskrá 
og berist á netfangið gudfinna@straeto.is eða með pósti á Guðfinnu Ingjaldsdóttur, Hesthálsi 14
110 Reykjavík. Umsóknarfrestur er til og með 28. júní. Öllum umsóknum verður svarað þegar 
ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Strætó bs. leitar 
að bifvélavirkjum 
og/eða vélvirkjum

Hæfniskröfur:
Æskilegt er að er að umsækjendur hafi lokið prófi í bifvéla- og/eða vélvirkjun
Umsækjandi þarf að búa yfir hæfni í mannlegum samskiptum 
Viðkomandi þarf að búa yfir þjónustulund og sýna sjálfstæði í störfum sínum

Um störfin
Strætó bs. leitar að tveimur duglegum og kraftmiklum starfsmönnum á verkstæði okkar á 
Hesthálsi 14 í Reykjavík. Starfsmenn verkstæðis vinna samkvæmt vaktafyrirkomulagi en reynt 
er eftir fremsta megni að samræma þarfir fyrirtækisins og starfsmanna. Verkstæðið er með 
fyrsta flokks aðbúnað og leitast er við að starfsmenn kynnist sem flestum þáttum vinnunnar og 
fái að njóta sín og þróast í starfi.

Við leitum annars vegar að: 
Starfsmanni með reynslu 
af vélaviðgerðum

Og við leitum hins vegar að:
Starfsmanni með reynslu af viðgerðum 
á stórum bílum

Save the Children á Íslandi
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Umbrotsmaður
– 365 miðlar óska eftir öflugum umbrotsmanni á sölusvið Fréttablaðsins.

Starfið felst í almennri umbrotsvinnu, ásamt hönnun og innsetningu auglýsinga.  

Nauðsynlegt er að umsækjendur hafi góða kunnáttu á forritunum Indesign, Illustrator og Photoshop.  

Viðkomandi þarf að vera heiðarlegur og ábyrgur, úrræðagóður og með góða þjónustulund.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Áhugasamir vinsamlegast sækið um á www.365.is. Störf hjá 365, merkt „Umbrotsmaður“.
Nánari upplýsingar veitir Jón Laufdal, jonl@365.is.

Hjá Teledyne Gavia ehf. fer fram hönnun og framleiðsla Gavia djúpfarsins 
sem notað er við pípueftirlit, sjávarbotnsrannsóknir, sjávarrannsóknir og fleira. 
Djúpfarið Gavia er rannsóknartæki í fremstu röð og er markaðsett víðsvegar 
um heim. Félagið er í eigu bandaríska félagsins Teledyne Technologies.  
Nánari upplýsingar er að finna á www.gavia.is

Teledyne Gavia ehf. óskar eftir að ráða innkaupafulltrúa

Áhugasamir senda ferilskrá á sgislason@teledyne.com fyrir 24. júní.

Starfssvið:
•	 Innkaup	–	innlend	og	erlend
•	 Umsjón	með	lager
•	 Tollamál	og	birgðarbókhald.
•	 Pökkun	og	samskipti	við	flutningsaðila

Hæfniskröfur:
•	 Reynsla	af	innkaupum	og	lagerhaldi
•	 Reynsla	af	birgðarbókhaldi
•	 Sjálfstæð	og	öguð	vinnubrögð
•	 Skipulagshæfileikar
•	 Menntun	sem	nýtist	í	starfi	kostur

www.solning.is

JEPPADEKK

FramtíðarstarF

sÓLNING NÚ Á 5 stöðum
Smiðjuvegi ☎ 544 5000
Hjallhrauni ☎ 565 2121
Rauðhellu ☎ 568 2035
Njarðvík ☎ 421 1399
Selfossi ☎ 482 2722

Smurþjónusta RafgeymarSmáviðgerðir RúðuvökviRúðuþurrkurHjólastillingarDekkjaverkstæði Bremsuklossar Peruskipti

Við leitum að framtíðarstarfs

manni á verkstæði Sólningar. 

Viðkomandi þarf að hafa 

reynslu af vinnu við bíla. Ekki 

skemmir fyrir ef viðkomandi er 

bifvélavirki. Í boði er fjölbreytt 

starf hjá spennandi fyrirtæki

Vinsamlegast sendið umsóknir 

á solning@solning.is.

sÓLNING  
er öFLuGt 

FyrIrtækI Á 
svIðI þjÓNustu 
vIð bíLeIGeNdur 

með starFs_
stöðvar Á  
5 stöðum

Atvinnuráðgjafi 
Skagafjörður

SSNV atvinnuþróun óskar eftir að ráða fjölhæfan og metnaðar
fullan einstakling í starf atvinnuráðgjafa.  Um er að ræða 
mjög fjölbreytt og spennandi starf sem gefur sjálfstæðum og 
skapandi einstaklingi möguleika á að þróast í starfi.  Starfs
stöð atvinnuráðgjafans verður á Sauðárkróki.Um er að ræða 
ráðningu til eins árs með möguleika á framlengingu.

Starfssvið:
• Samstarf með fyrirtækjum, stofnunum, einstaklingum og   
 sveitarfélögum að atvinnuþróun, nýsköpun og ýmsum öðrum   
 verkefnum á svæðinu.
• Aðstoð við gerð úttekta, áætlana og önnur verkefni sem lúta   
 að hagsmunum atvinnulífs og búsetuskilyrðum á Norðurlandi   
 vestra
• Þátttaka í samningsbundnum verkefnum og samstarfi innan   
 lands og utan að þróunarverkefnum.
• Undirbúningur nýrra verkefna og viðburða og ýmis önnur   
 störf sem tengjast starfsemi SSNV atvinnuþróunar og  
 rekstrareininga í landshlutanum. 

Menntun og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
• Góð þekking, innsæi og áhugi á atvinnumálum og búsetu  
 skilyrðum á landsbyggðinni.
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum
• Færni í ræðu og riti á íslensku og ensku, kunnátta í fleiri   
 tungumálum er kostur.
• Frumkvæði, metnaður og hagnýt starfsreynsla.

SSNV atvinnuþróun hvetur konur jafnt sem karla til að sækja um 
starfið.
Umsóknarfrestur er til og með 25. júní 2013.

Nánari upplýsingar veitir Jón Óskar Pétursson framkvæmda
stjóri SSNV, sími 455 2510, netfang: ssnv@ssnv.is.

Vinsamlegast sendið umsóknir ásamt ferilskrá til Samtaka 
sveitarfélaga á Norðurlandi vestra, B.t. Jóns Óskars Péturs
sonar, Höfðabraut 6, 530 Hvammstanga  merktar:   
„Atvinnuráðgjafi – Skagafjörður“    

SSNV atvinnuþróun í eigu sveitarfélaga á  Norðurlandi vestra.  
Meginhlutverk SSNV atvinnuþróunar er að sinna almennri ráðgjöf á 
sviði viðskipta- og atvinnumála til fyrirtækja, stofnana og einstaklinga, 
ásamt því aðstoða fyrirtæki og aðila sem hyggjast hefja atvinnu-
rekstur. Atvinnuráðgjafar aðstoða einnig við greiningu þörf fyrir frekari 
sérfræðiaðstoð og veita upplýsingar hvar slíka aðstoð er að fá. SSNV 
atvinnuþróun er  tengiliður  milli tækni- og þjónustustofnana og þeirra 
sem starfa að atvinnurekstri og atvinnumálum á Norðurlandi vestra. 
SSNV atvinnuþróun skipuleggur námskeiðahald og aðra fræðslu-
starfsemi og stuðlar að aukinni samvinnu fyrirtækja.
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Víðistaðakirkja í Hafnarfirði
auglýsir eftir organista/kórstjóra.

Starfssvið: Orgel- og hljóðfæraleikur við helgihald kirkjunnar, 
stjórn og þjálfun kirkjukórs, umsjón með hljóðfærum, skipulag 
tónlistarstarfs í kirkjunni og ráðgjöf þar að lútandi. Um er að 
ræða 85% starfshlutfall.

Hæfniskröfur: Góð menntun, færni og reynsla á sviði kirkjutón-
listar og kórstjórnunar, skipulagshæfileikar og lipurð í mannleg-
um samskiptum.

Umsóknir merktar  „Starfsumsókn” sendist til: 
Víðistaðakirkja Pósthólf 351, 220 Hafnarfirði. 
Umsóknarfrestur er til 28.júní 2013.
Viðkomandi hefði þurft að geta hafið störf í september.
Nánari upplýsingar veita Hjörleifur Þórarinsson formaður 
sóknarnefndar (sími 660 3707) og séra Bragi J. Ingibergsson  
(sími 894 7173 / 862 2161)

Sóknarnefnd Víðistaðakirkju

Tónlistarkennari óskast  til starfa við Tónlistarskóla Vopnafjarðar.    
Leitað er eftir kennara, sem kennt getur á gítar, trommur og / eða 
blásturshljóðfæri.

Viðkomandi þarf  að geta hafið  störf við upphaf næsta skólaárs.
Um er að ræða mjög spennandi starf í áhugaverðu og barnvænu 
umhverfi, þar sem rík hefð er fyrir margvíslegu menningarlífi.

Laun eru skv. kjarasamningum F.Í.H.

Allar nánari upplýsingar veitir undirritaður, Þorsteinn Steinsson, 
sveitarstjóri í síma 473-1300/896-1299.   
Netfang: steini@vonafjardarhreppur.is

Umsóknum skal skila á skrifstofu Vopnafjarðarhrepps, Hamrahlíð 
15, 690 Vopnafjörður, eigi síðar en fimmtudaginn 27. júní nk.

Sveitarstjórinn Vopnafirði

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Kennarar og námsráðgjafi Fjölbrautaskóli Suðurnesja Reykjanesbær 201306/047
Sálfræðingur og leiðbeinandi Háskóli Íslands, sálfræðideild Reykjavík 201306/046
Lektor í myndmennt Háskóli Íslands, menntavísindasvið Reykjavík 201306/045
Ráðsmaður Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201306/044
Verkefnastjóri LSH, heilbrigðis- og uppl.tæknid. Reykjavík 201306/043
Tæknimaður LSH, heilbrigðistækni Reykjavík 201306/042
Hjúkrunarfræðingar á bráðamóttöku LSH, Barnaspítali Hringsins Reykjavík 201306/041
Yfirlæknir LSH, bráðageðdeild 32C Reykjavík 201306/040
Ljósmæður LSH, meðgöngu- og sængurkv.d. Reykjavík 201306/039
Sérfræðilæknir í blóðlækningum LSH, blóðlækningar Reykjavík 201306/038
Ritari ráðuneytisstjóra Innanríkisráðuneytið Reykjavík 201306/037
Lögfræðingur Innanríkisráðuneytið Reykjavík 201306/036
Kennarar Iðnskólinn í Hafnarfirði Hafnarfjörður 201306/035
Framhaldsskólakennari í grísku Menntaskólinn í Reykjavík Reykjavík 201306/034
Framhaldsskólakennari í ensku Menntaskólinn í Reykjavík Reykjavík 201306/033
Yfirlæknir barna- og ungl.geðlækn. Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201306/032
Skjalastjóri Fjármálaeftirlitið Reykjavík 201306/031
Sviðsstjóri reksturs og þjónustu Landlæknir Reykjavík 201306/030
Skrifstofustörf Sýslumaðurinn á Blönduósi Blönduós 201306/029
Tölvumaður Landbúnaðarháskóli Íslands Hvanneyri 201306/028
Afgreiðslumaður Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins Borgarnes 201306/027

SÉRFRÆÐINGUR Á SVIÐI BRÚAHÖNNUNAR REYKJAVÍK
Vegagerðin auglýsir eftir sérfræðingi á hönnunardeild, í fullt starf, við þolhönnun brúa. 
Í boði er spennandi, krefjandi og fjölbreytt framtíðarstarf. Á hönnunardeild vinna um 
17 manns við ýmis hönnunar-, þróunar- og rannsóknarverkefni, sem tengjast brúm  
og vegum.

Starfssvið
Vinna við hönnun brúa, verkefnastjórnun og verkefni 
tengd viðhaldi brúa. Jafnframt er um að ræða  þátttöku 
í þróun og gerð leiðbeininga og reglna um hönnun brúa 
ásamt rannsóknarverkefnum tengdum brúm.

Menntunar- og hæfniskröfur 
• Byggingarverkfræðingur M.Sc.
• Fagleg kunnátta og reynsla af sambærilegum 
 verkefnum
• Hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í teymisvinnu
• Frumkvæði og faglegur metnaður
• Reynsla af notkun forrita á þessu sviði
• Reynsla í verkefnastjórnun kostur
• Skipulögð og öguð vinnubrögð í starfi
• Hæfni í mannlegum samskiptum

Starfið hentar jafnt báðum kynjum og í samræmi við starfsmanna-
stefnu Vegagerðarinnar eru konur með tilskyldar menntunar- og 
hæfniskröfur sérstaklega hvattar til að sækja um starfið.  

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og 
viðkomandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til 1.  júlí  2013. Umsóknir berist 
mannauðsstjóra netfang oth@vegagerdin.is
Í umsókninni komi fram persónulegar upplýsingar ásamt 
upplýsingum um menntun og hæfni sem óskað er eftir, 
þar með talin menntunar- og starfsferilsskrá. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Kristján Kristjánsson 
forstöðumaður hönnunardeildar (kk@vegagerdin.is) og 
Ólöf Dagný Thorarensen mannauðsstjóri  
(oth@vegagerdin.is) í síma 522 1000.

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

Vegagerðin er opinber stofnun, sem heyrir undir innanríkisráðuneytið. Hjá Vegagerðinni starfa um 300 manns, 
með fjölbreytta menntun og starfsreynslu, að mjög fjölbreytilegum verkefnum. Um þriðjungur starfar í Reykjavík og 
Hafnafirði en aðrir víðs vegar um landið. Vegagerðin hefur ítarlega starfsmannastefnu og öflugt starfsmannafélag. 
Vegagerðin er í góðum faglegum samskiptum við systurstofnanir sínar á Norðurlöndum.
Hlutverk Vegagerðarinnar er að þróa og sjá um vegakerfið á sem hagkvæmastan hátt með þarfir samfélagsins, öryggi 
vegfarenda og umhverfissjónarmið að leiðarljósi.
Meginmarkmið Vegagerðarinnar eru:
 Greiðar samgöngur með góðri þjónustu.
 Hagkvæm uppbygging og rekstur vegakerfisins.
 Umferðaröryggi sé á við það sem best gerist.
 Góð sambúð vegar og umferðar við umhverfi og íbúa.
 Vel skipulögð og skilvirk starfsemi.
 Ánægt, hæft og gott starfsfólk.
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Innskot í Fréttablaðið skilar árangri!

MEST LESNA 

DAGBLAÐ Á ÍSLANDI*

Fréttablaðið er mest lesna dagblaðið með glæsilegt forskot  
á keppinautana. Meðallestur Fréttablaðsins í aldurshópnum 
25-54 ára er 73% á höfuðborgarsvæðinu.* 

Við bendum auglýsendum á að notfæra sér forskotið þegar 
þeir velja dreifingarleið fyrir fjölpóst sinn. Við dreifum sex 
daga vikunnar til heimila á stærsta markaðssvæði landsins. 

Hafðu fjölpóstinn þinn inni í Fréttablaðinu.  
Það er áhrifarík leið til að koma skilaboðum um vöru eða 
þjónustu beint inn á heimilin. 

Kannaðu dreifileiðir og verð í síma 512 5448  
eða í tölvupóstfangi fjolpostur@frettabladid.is

HAFÐU FJÖLPÓSTINN ÞINN

Í FRÉTTABLAÐINU
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Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Rammasamningur „Eldsneyti fyrir Reykjavíkurborg“  
 EES útboð nr. 13065.

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

Innkaupadeild

ÚTBOÐ
Sveitarfélagið Borgarbyggð óskar eftir tilboðum í 
tæmingu rotþróa í Borgarbyggð 2013 – 2017.

Verkið felst í hreinsun rotþróa við lögbýli og sumarhús í 
sveitarfélaginu og flutningi á seyru til förgunar. Heildar-
fjöldi rotþróa sem hreinsa skal á samningstíma er um 
1.600 stk. 
Verktaki skal einnig staðsetja allar rotþrær með GPS.

Útboðsgögn verða til afhendingar í Ráðhúsi Borgar-
byggðar, Borgarbraut 14, 310 Borgarnesi og hjá EFLU 
verkfræðistofu, Höfðabakka 9, 110 Reykjavík frá og með 
18. júní 2013 gegn skráningu á samskiptaaðila bjóðanda í 
útboði. 

Tilboð verða opnuð 10. júlí 2013 ‚ kl. 11:00, í Ráðhúsi 
Borgarbyggðar, Borgarbraut 14, 310 Borgarnesi í viðurvist 
þeirra bjóðenda sem þess óska.

ÚTBOÐ
Hafnarsjóður Fjarðabyggðar óskar eftir tilboðum   

í verkið: 

UMHVERFI SMÁBÁTAHAFNAR  
Á FÁSKRÚÐSFIRÐI

Jarðvinna og yfirborðsfrágangur

Um er að ræða vinnu við yfirborðsfrágang umhverfis 
smábátahöfnina á Fáskrúðsfirði, auk landfyllinga og 
klæðningu hafnarkanta. Stærð svæðis: 21.600 m2

Verkið felst meðal annars í: 
- Stækkun landfyllingar og gerð vatnsrásar
- Gerð ramps fyrir sjósetningu báta
- Frágangur á hafnarkanti með grjótvörn  
 og grjótklæðningu
- Malbikun göngu og akstursleiða
- Vélsteyptur kantstein
- Hellulögn við stíga og dvalarsvæði
- Jarðvegsmanir 
- Þökulögn og grassáning
- Gerð gróðurbeða
- Uppsetningar og að hluta til smíði á búnaði
- Lýsing og vatnslagnir

Útboðsgögn verða afhent á bæjarskrifstofu Fjarða-
byggðar, Hafnargötu 2, 730 Fjarðabyggð frá og með 
miðvikudeginum 19. júní n.k. á skrifstofutíma.   
Gjald fyrir útboðsgögnin 5000 kr.

Tilboðum skal skila til bæjarskrifstofu Fjarðabyggðar fyrir 
kl. 11:00,  þriðjudaginn 2. júlí 2013. Tilboð verða opnuð á 
sama stað og tíma. 

Verklok eru áætluð 13. júní 2014.

 

Auglýsing frá Sveitarfélaginu Ölfusi,  
kynning á skipulagslýsingu.

Á fundi bæjarstjórnar Ölfuss, 30. maí 2013 var samþykkt að 
heimila kynningu á skipulagslýsingum samkvæmt 1. mgr.  
30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Eftir kynningu verður 
tekinn afstaða til skipulagslýsinganna og hvort farið verði í 
aðalskipulagsbreytingar á svæðunum sem lýsingar ná yfir.

Skipulagslýsingin fyrir framkvæmdir sem Orkuveita  
Reykjavíkur óskar eftir aðalskipulagsbreytingum fyrir:

1. Stækkun iðnaðarsvæðis Hverahlíðarvirkjunar upp  
á Norðurhálsa. 

 Við boranir í Hverahlíð hefur komið í ljós að jarðhita- 
svæðið er ekki eins og gert var ráð fyrir í áætlunum 
Orkuveitu Reykjavíkur. Svæðið er þétt til norðurs og er 
ekki hægt að vinna jarðhita þar. Til vesturs er svæðið kalt, 
en við boranir til suðurs, undir Norðurhálsa, kom fram 
mjög hár hiti. Til að kanna og vinna jarðhita í Hverahlíð er 
nauðsynlegt að  bora á Norðurhálsum. 

2. Tengin iðnaðarsvæða Hverhlíðarvirkjunar  
og Hellisheiðavirkjunar. 

 Iðnaðarsvæði sem sýnt er í aðalskipulagi við Hverahlíð 
framlengist til norðurs, verður beggja vegna þjóðvegar 
nr. 1, fram hjá Gígahnúk og að iðnaðarsvæðinu ofan 
Hellisskarðs. Þessi tenging er til að koma  lögnum fyrir 
skiljuvatn og gufu frá Hverahlíð til Hellisheiðarvirkjunar. 
Orkuveituna vantar skiljuvatn frá Hverahlíð fyrir annan 
áfanga varmastöðvar og til nýtingar í lágþrýstivél. Einnig 
er til skoðunar að nýta gufu frá Hverahlíð annaðhvort til 
að viðhalda framleiðslu í Hellisheiðarvirkjun eða að flytja 
stöðvarhús Hverahlíðarvirkjunar í Sleggju, þar sem vélar  
5 og 6 eru núna. 

3. Skiljuvatnslögn frá Hellisheiðarvirkjun til sjávar. 
Orkuveitan áformar að leggja niðurgrafna, foreinangraða 
stállögn, meðfram Þrengslavegi og áfram með Þorláks- 
hafnarvegi til sjávar við Þorlákshöfn.

 Núverandi niðurrennslissvæði við Húsmúla og Gráu- 
hnúka eru á mörkum þess að taka við öllu skiljuvatni 
Hellisheiðarvirkjunar. Þá er mikilvægt að hætta niður- 
dælingu í Gráuhnúkasvæðið svo nota megi það til gufu- 
öflunar. Hugmyndir eru uppi um að nýta skiljuvatn frá 
Hverahlíð í Hellisheiðarvirkjun og flytja hluta þess með 
skiljuvatnslögn til sjávar. Möguleikar til nýtingar skilju-
vatnsins í Ölfusi eru til skoðunar.

4. Leiðrétting vatnsverndarsvæða við Engidalskvísl. 
 Eftir að borun fyrir köldu vatni hófst kom í ljós að nægja- 

nlegt vatnsmagn er á mjög afmörkuðu svæði og ekki þyrfti 
að vera langt á milli borholna.  Þess vegna verður brunn- 
svæðið minnkað verulega og að það nái utan um núver- 
andi og mögulegar framtíðarborholur á takmörkuðu svæði 
við Engidalskvísl.  Þess vegna er leiðrétting á grannsvæði 
og fjarsvæði vatnsverndarinnar. Bæjarstjórn Ölfuss hefur 
samþykkt þennan lið og mun leiðréttingin koma inn í 
endurskoðað aðalskipulag.

Skipulagslýsing er nær yfir breytingu á iðnaðarreit I14, um 
1,3 km norðan við Þorlákshöfn, þar sem iðnaðarsvæðinu er 
breytt að hluta í landbúnaðarsvæði.

Skipulagslýsingin segir frá nýtingu á landbúnaðarsvæðinu 
sem nota skal til minkaeldis fyrir allt að 10 þúsund læður 
þar sem byggð verða allt að 10 hús, hvert um sig 2500 m2. 
Minkaeldi fellur undir landbúnað og skal staðsetningin 
uppfylla um mengunarvarnir og hollustuhætti.

Fimmtudaginn 20. júní 2013 verður kynning á skipulags- 
lýsingunum í Ráðhúsi Ölfuss, Ráðhúskaffi, kl. 16:00.

f.h. Sveitarfélagsins Ölfuss
Sigurður Jónsson, skipulags- og byggingarfulltrúi.

Sveitarfélagið Ölfus

Varaaflstöð í Bolungarvík 
- Jarðvinna

Landsnet óskar eftir tilboðum í jarðvinnu vegna tengivirkis 
sem verður byggt í Bolungarvík  í samræmi við útboðsgögn 
BOL-03.

Verkið felur í sér jarðvinnu, grafa fyrir og fylla í undirstöður 
og gólf, vegna byggingu nýrrar varaaflstöðvar í Bolungarvík

Helstu magntölur eru:
• Gröfur  1.000 m3
• Fylling  350 m3

Verkinu skal að fullu lokið 2. ágúst 2013

Væntanlegum bjóðendum er bent á að kynna sér grunnkröfur 
Landsnets til birgja sem finna má á heimasíðu fyrirtækisins, 
www.landsnet.is

Útboðsgögn verða afhent á geisladiski í móttöku Landsnets, 
Gylfaflöt 9, 112 Reykjavík frá og með þriðjudeginum 18. júní 
2013.

Tilboðum skal skila til móttöku Landsnets, Gylfaflöt 9, 112 
Reykjavík fyrir kl. 14:00 þriðjudaginn 25. júní 2013 þar sem 
þau verða opnuð, að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess 
óska.

Útboð BOL-03

F.h. Strætó bs. er óskað eftir tilboðum frá verk tökum 
í akstur almenningsvagna á starfssvæði Sambands 
sveitarfélaga á Suðurnesjum og milli Reykjanesbæjar og 
Reykjavíkur. Útboðið er auglýst á Evrópska efnahagss-
væðinu.

Útboðsgögn á geisladiski fást á 5.000 kr.  frá og með 18. 
júní 2013 í þjónustuveri Reykjavíkurborgar, 1. hæð, Bor-
gartúni 12–14, 105 Reykjavík.

Opnun tilboða: 24. júlí 2013 kl. 14:00 í Borgartúni 12–14, 
105 Reykjavík. Tilboðum skal skila í þjónustuver.
13059

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

Innkaupadeild

sími: 511 1144

LANGAR ÞIG 
Á TÓNLEIKA?

Það er sama hvað er að gerast - við seljum miðana. 
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Ingibjörg Þórðardóttir, löggiltur fasteignasali.

Suðurgata 7, 101 Reykjavík - www.hibyli.is - hibyli@hibyli.is - Sími: 585 8800 - Fax: 585 8808

SUMARBÚSTAÐUR OG LÓÐ VIÐ FLÚÐIR
Opið hús á morgun sunnudag 16. júní  

og á mánudag 17. júní milli kl. 14 og 17.

Reykjaból 16 og 17, 845 Flúðir. Skemmtilegur 44,5 fm sumarbústaður með 
stórri timburverönd og heitum potti. Bústaðurinn sem stendur á 5.184 fm 
grónu eignarlandi er úr timbri, byggður árið 1976. Rafmagn og hitaveita. 
Landið er afar gróið með fjölda hárra trjáa upp að fjallsbrún. Verð 14,8 millj. 

Einnig er til sölu sumarbústaðaland við hliðina, landið er 5.184 fm og er 
algerlega sambærilegt landinu sem bústaðurinn stendur á. Verð 2,5 millj.

Frábær staðsetning í kyrrlátu og fallegu umhverfi. 
Ekið er framhjá Flúðum um Hrunaveg (344), beygt inn á Laugaveg (3465)  
og ekið um 2,5 km að bústaðnum. Anna sýnir s. 864 6633

OPIÐ HÚS

Auglýsing á starfsleyfistillögu 
vegna bensínstöðvar með 

metangasafgreiðslu

Með vísan til 24. gr. reglugerðar nr. 785/1999 um starfsleyfi 
fyrir atvinnurekstur sem getur haft í för með sér mengun eða 
mengandi starfsemi, mun tillaga að   starfsleyfisskilyrðum 
fyrir neðangreint fyrirtæki liggja frammi hjá Þjónustuveri 
Reykjavíkurborgar, Borgartúni 12-14, 1. hæð, frá 15. júní til 
15. júlí 2013.

Rétt til að gera athugasemdir hafa eftirtaldir aðilar:
1. Sá sem sótt hefur um starfsleyfi svo og forsvarsmenn og  
 starfsmenn tengdrar eða nálægrar starfsemi.
2. Íbúar þess svæðis sem ætla má að geti orðið fyrir   
 óþægindum vegna mengunar.
3. Opinberir aðilar, félög og aðrir þeir sem málið varðar.

Athugasemdir skulu vera skriflegar og sendast Heilbrigðis-
eftirliti Reykjavíkur, Umhverfis- og skipulagssviði, Borgartúni 
12-14, 105 Reykjavík, í síðasta lagi 15. júlí 2013.

Umhverfis- og skipulagssvið

Fyrirtæki/gildistími starfsleyfis í árum Almenn skilyrði Sértæk skilyrði Reglugerð 785/1999 Staðsetning

Olíuverzlun Íslands hf. / 12 ár X X X Álfabakki 7

Stykkishólmur    
Frábær staðsetning - Einbýli
Eitt fallegasta útsýni við Breiðafjörð!

Vel skipulagt einbýlishús á einni hæð til sölu á einstakri 900 
fm. útsýnislóð í Stykkishólmi. Húsið, sem skiptist í stofu og 
borðstofu, 2 svefnherb., eldhús, bað og geymslu, er afar bjart 
og  úr því er stórkostlegt útsýni yfir Breiðafjörðinn í vestur-, 
norður- og austurátt. Húsið var byggt árið 1904 og er í ágætis 
ásigkomulagi en kominn er tími á endurbætur. Fyrirliggjandi 
eru samþykktar teikningar um endurbætur. Gullmoli sem felur 
í sér spennandi tækifæri fyrir þau sem hafa áhuga á að byggja 
upp einstaka eign í Stykkishólmi.

Fasteignasala

Stykkishólms
Æ i öt St kki hól i Sí i G

Sverrir Kristjánsson, löggiltur fasteignasali

Ægisgötu 11 – 340 Stykkishólmi – Sími: 567-6688 – Gsm: 896-4489 

Sveitarfélagið Ölfus

Sveitarfélagið Ölfuss, auglýsing á tillögu að 
deiliskipulagi fyrir Reykjadal í Ölfusi.

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér 
kynnt tillaga að deiliskipulagi fyrir Reykjadal í Ölfusi.

Skipulagssvæðið nær frá Hengladalsá meðfram gönguleið-
inni í Rjúpnabrekkum að bílastæði sem staðsett er við Klam-
bragil. Skipulagssvæðið er um 310 ha. Deiliskipulagið gerir 
grein fyrir stígum, áningastöðum, reiðleiðum og hverfisvernd 
inna deiliskipulagssvæðisins. 

Horft er til þess hvernig styrkja má Reykjadalinn í Ölfusi sem 
útivistarsvæði og hvernig hægt verði að tryggja að núverandi 
gönguleið inn Reykjadalinn þoli núverandi og aukna umferð 
um dalinn, hvort sem er að ræða  gangandi, hjólandi eða 
ríðandi vegfarendur. Tillagan gerir grein fyrir hvernig hægt er 
að bæta núverandi stíg og baðaðstöðu. 

Náttúrulaug er í dalnum sem mikið er sótt og hefur umferð 
við baðlækinn skemmt bakkana. Byggja þarf upp bakkana og 
gönguleið á milli baðstaða og einnig að koma upp snyrtingu 
sem fellur vel að landslaginu. Tillagna sýnir einnig hvar má 
koma fyrir upplýsingaskiltum, merkingu gönguleiða, nýjum 
áningarstöðum og hestagerði. 

Einnig sýnir tillagan hvar hægt er að taka efni til lagfæringar 
og úrbóta á stígakerfi svæðisins og hvaða gönguleiðir verða 
opnar og hverjar lokaðar. Reykjadalurinn er háhitasvæði með 
opnum hverum sem mikil hætta getur stafað af, sé farið of 
nálægt þeim.

Skipulagslýsing hefur verið auglýst og kynnt. Svör við lýsing-
unni voru jákvæðar. Einnig hefur verið opinn kynningarfundur 
þar sem fyrirhuguð tillaga að deiliskipulagi var kynnt.

Tillaga að deiliskipulagi liggur frammi til kynningar í Ráðhú-
si Ölfuss, Hafnarbergi 1, 815 Þorlákshöfn á skrifstofutíma 
frá 9-12 og 13-16. Einnig er tillagan til kynningar í LBHÍ að  
Reykjum í Ölfusi. Tillagan verður einnig á heimasíðu Ölfuss 
og á heimasíðu Landmótunar sf. Tillagan er til kynningar frá 
18. júní 2013 til 30. júlí 2013. Ábendingar og athuga semdir 
skulu vera skriflegar og hafa borist fyrir 30. júlí 2013 til Sveit-
arfélagsins Ölfuss, b.t. skipulags- og byggingarfulltrúa,  
Hafnarbergi 1, 815 Þorlákshöfn.

Sigurður Jónsson, skipulags- og byggingarfulltrúi.

FAGMENSKA – REYNSLA - METNAÐUR

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

Þóroddur S. Skaptason lögg. fasteignasali

Sölusýning laugardaginn 15 júní milli kl 14.00 
-15.00 á sumarhúsi og nokkrum glæsilegum lóðum! 
Hvammur er skógi vaxið land norðan við vatnið og eru 
lóð irnar í hallandi landi á móti suðri, algjör veðraparadís.  
Útsýni yfir Skorradalsvatn og Skarsheiði.
Hvammskógur 41 er  vandað og glæsilegt 121,8 fm  
heilsárs hús á frábærum stað í landi Hvamms í Skorradal. 
Sjón er sögu ríkari!

Sölumenn Garðatorgs verða á staðnum við húsið 
Hvammskóg 41.

Hringja þarf í síma 894-3746 til að opna hlið inná 
svæðið.

SKORRADALUR – HVAMMSKÓGUR 41

OPIÐ HÚS

RÁÐGJÖF RÁÐNINGAR RANNSÓKNIR 
Að gera betur í dag en í 
gær er drifkraftur nýrra 
hugsana og betri árangurs

Réttir starfsmenn í réttum 
hlutverkum ræður mestu 
um árangur fyrirtækja

Rannsóknir auka       
þekkingu og gera        
ákvarðanir markvissari

ráðgjöf    ráðningar    rannsóknir

Síðumúla 5 
108 Reykjavík
Sími 511 1225    
www.intellecta.is

www.gardabaer.is

HÚSNÆÐI FYRIR
HÁRGREIÐSLUSTOFU 

Ísafold, nýtt hjúkrunarheimili og þjónustu-
miðstöð, Strikinu 3, Garðabæ auglýsir 
húsnæði til leigu fyrir hárgreiðslustofu. 
Gólfflötur húsnæðis er 20m². Rýmið er í 
þjónustumiðstöð á fyrstu hæð hjúkrunar- 
heimilisins. Í þjónustumiðstöðinni er 
aðstaða fyrir dagdvöl, félagslega 
heimaþjónustu, fótaaðgerðarstofu, 
bakarí, sjúkraþjálfun og iðjuþjálfun. 
Einstaklingar jafnt sem hárgreiðslustofur 
eru hvattir til að sækja um. 

Frekari upplýsingar eru á vef 
Garðabæjar, www.gardabaer.is 

Áhugasamir aðilar skulu skila 
upplýsingum um sig og væntanlegan 
rekstur á bæjarskrifstofur Garðabæjar, 
Garðatorgi 7, 210 Garðabæ, eigi síðar en 
föstudaginn 28. júní. nk. kl. 12:00. 

Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 9-17.

óðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn...

Blaðberinn 
bíður þín
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SUMARBÚSTAÐALÓÐ
Í GOLFPARADÍSINNI 
Í ÖNDVERÐARNESI

Til sölu falleg kjarri vaxin sumarbústaðarlóð á  
frábærum stað í fremstu línu við golfvöllinn í  

Öndverðarnesi. Göngufæri við golfskálann, fyrsta teig 
og æfingasvæðið.

Fyrirspurnir sendast á eignir@eignir.is

ÓÐINSGÖTU 4
SÍMI 570 4500,  

OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is  

www.fastmark.is
Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. 

Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Fallegt bárujárnsklætt 121,5 fm. einbýlishús á Eyrarbakka. Húsið stendur á 613,2 fm. leigulóð og er byggt árið 
1900. Byggt var við húsið árið 2006 á vandaðan hátt og á sama tíma var eldra húsið allt endurnýjað m.a. gler 
og gluggar, ofnar og raflagnir. Bárujárn á eldra húsi hefur einnig verið endurnýjað og viðhaldið í gömlum stíl. Opið 
eldhús við stofu. Tvö herbergi. Baðherbergi með sturtuklefa. Hátt er til lofts í stofu og eldhúsi. Furuborð á gólfum. 
Verð 30,0 millj. Eignin verður til sýnis á morgun sunnudag frá kl. 13.00-16.00. Verið velkomin.

Túngata 49 — Einbýlishús á Eyrarbakka

OPIÐ HÚS

Kópavogstún 2 - 4
60 ára og eldri 

VERÐ FRÁ:    29,7 millj.

Glæsilegt hús byggt af traustum verktökum í samstarfi við Samtök aldraða

2ja og 3ja herbergja íbúðir

88-135 fm íbúðir

Frábært útsýni, góð staðsetning

OPIÐ HÚS
Sunnudag 16. júní 16:00 - 18:00

Nánari upplýsingar veitir

Ólafur Finnbogason, Sölufulltrúi
olafur@miklaborg.is sími: : 822 2307

Afhending

í ágúst 2013

Tilbúin 

sýningar-

íbúð

Rúnar S. Gíslason
löggiltur fasteignasali

Aldís Einarsdóttir
sölufulltrúi 896 6686sölufulltrúi 618 8864www.facebook.com/fasteignasala

Túngata 7, Reykjavík

560 fm. glæsihýsi á besta stað í Reykjavík. Húsið skiptist í þrjú 
fastanúmer, 86,4 fm. risíbúð, afar veglega 271,6 fm. íbúð á 
þremur hæðum ásamt bílskúr og 102,3 fm. kjallaraíbúð.
Húsið býður uppá ýmsa notkunarmöguleika fyrir utan hefðbundna búsetu. 
Nánari upplýsingar gefa Aldís í síma 896 6686 og Björn í síma 618 8864.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 18. JÚNÍ KL. 17-18

LANGAR ÞIG 
Í LEIKHÚS?

Það er sama hvað er að gerast - við seljum miðana. 
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