
Actavis  Reykjavíkurvegi 76-78 220 Hafnarfirði 
s 550 3300 f 550 3301 @ actavis@actavis.is w www.actavis.is 

Umsóknir óskast fylltar út á www.actavis.is,  
undir Störf í boði fyrir 30. júní nk. 
Einungis er tekið á móti umsóknum á heimasíðu Actavis.   
Nánari upplýsingar um starfið veitir  
Jenný Sif Steingrímsdóttir, jsteingrimsdottir@actavis.is.          

Sérfræðingur  
í reikningsskilum

Starfið tilheyrir alþjóða samstæðu- og reikningsskiladeild (Global Consolidation 
and Reporting) Actavis sem sér meðal annars um uppgjör á samstæðu Actavis, Inc.  

sem er skráð félag á hlutabréfamarkaði í Bandaríkjunum.

Helstu verkefni:
 

      uppgjöri alþjóðafyrirtækis og greiningu  
      stjórnendaupplýsinga

      Innleiðing á nýju samstæðuuppgjörskerfi
      Önnur verkefni tengd fjármálasviði samstæðunnar

      Samskipti við dótturfélög Actavis víðsvegar um heiminn

Við leitum að einstaklingi
      með háskólamenntun á sviði viðskipta
      með reynslu af uppgjörsvinnu
      með reynslu af störfum á endurskoðunarskrifstofu (æskilegt)
      með þekkingu á bandarískum reikningsskilastöðlum  

        (US GAAP) (kostur)
      með góða þekkingu á reikningsskilum tengdum sköttum  

        (Tax accounting) (kostur)
      sem býr yfir hæfni í mannlegum samskiptum og er góður í hópi
      sem sýnir frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
       sem er skipulagður og lausnamiðaður

Actavis 
er alþjóðlegt 

fyrirtæki sem sérhæfir sig 
í þróun, framleiðslu og sölu 

hágæðasamheitalyfja. Fyrirtækið 
er með starfsemi í yfir 60 löndum. 

Hjá Actavis á Íslandi starfa 
tæplega 800 starfsmenn  

á ýmsum sviðum.

 

Hjá Actavis bjóðum við upp á:

fjölskylduvænt starfsumhverfi
góðan starfsanda

gott mötuneyti
fræðslu og þjálfun
iðjuþjálfa, hjúkrunarfræðinga og lækni  

    sem sinna heilsuvernd starfsmanna
árlegan styrk til íþróttaiðkunar  

    auk fræðslustyrks
öflugt starfsmannafélag

 

Landsvirkjun starfar eftir jafnréttisáætlun og leggur
áherslu á að gæta fyllsta jafnréttis milli kvenna og karla.
Mannauðsstefna fyrirtækisins byggir á gagnkvæmu  
trausti, tillitssemi og virðingu.

Stöðvarvörður  
á Blöndusvæði

Landsvirkjun leitar að vélfræðingi í starf stöðvarvarðar  
við Blöndusvæði með starfsstöð í Laxárstöð. Í starfinu 
felst eftirlit, viðhald og rekstur aflstöðvarinnar og  
annarra veitumannvirkja í Laxá.

Við leitum að fjölhæfum einstaklingi:

>  Þekking á viðhaldi búnaðar; loft-, kæli-,  

 vökva- og rafkerfum.

>  Reynsla af verkefnum á sviði gæða- og    

 öryggisstjórnunar.

>  Frumkvæði, skipulag, sjálfstæð vinnubrögð og hæfni  

 til að tileinka sér nýjungar.

>  Lipurð í mannlegum samskiptum og hæfni til   

 kynningar á starfi og starfsumhverfi. 

Sótt er um starfið á vef Capacent 
Nánari upplýsingar veitir Auður Bjarnadóttir  
(audur.bjarnadottir@capacent.is) og Þóra Pétursdóttir 
(thora.petursdottir@capacent.is). 
Umsóknarfrestur er til og með 30. júní2013.

atvinna Allar atvinnuauglýsingar 
vikunnar á visir.is

SÖLUFULLTRÚAR 
Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426
Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441
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Starfssvið m.a.:

• Fagleg þjónusta fyrir hönd Ferðamálastofu 

við stjórn Framkvæmdasjóðs ferðamannastaða, 

ásamt rekstrarstjóra og skjalaverði.

• Umsagnir um þingmál og önnur erindi er  

varða starfssvið umhverfisstjóra og berast  

frá stofnunum og öðrum aðilum.

• Mat á umsóknum til Ferðamálastofu um  

styrki sem varða starfssvið umhverfisstjóra.

• Umsjón með útgáfu- og fræðslumálum 

Ferðamálastofu er snerta umhverfismál.

• Gerð og umsjón með umhverfisstefnu 

Ferðamálastofu.

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Háskólamenntun eða sambærileg menntun  

er nýtist í starfi.

• Framhaldsmenntun á sviði umhverfismála 

er æskileg.

• Reynsla af framkvæmd umhverfisverkefna  

er æskileg.

• Reynsla af styrkúthlutunum og eftirfylgni  

við styrkúthlutanir æskileg.

Leitað er að hæfum einstaklingi, karli eða konu,  

sem hefur til að bera frumkvæði, sjálfstæði, hæfni  

í mannlegum samskiptum, nákvæmni í vinnubrögðum 

og forystu- og skipulagshæfileika. 

Gott vald á íslensku máli í ræðu og riti og hæfni  

í framsetningu upplýsinga er skilyrði. Góð kunnátta 

í ensku og a.m.k. einu norðurlandamáli er æskileg, 

sem og góð tölvuþekking, bæði til öflunar og úrvinnslu 

upplýsinga.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ólöf Ýrr Atladóttir, 

ferðamálastjóri, (olof@ferdamalastofa.is) en upplýsingar 

um starfsemi Ferðamálastofu er að finna á samskipta-

vef stofnuninnar www.ferdamalastofa.is.

Umsóknarfrestur er til 15. júlí 2013 og er óskað eftir 

því að viðkomandi einstaklingur hefji störf hið fyrsta. 

Umsóknir með upplýsingum um menntun og starfsferil 

skulu berast með tölvupósti til rekstrarstjóra, Sólrúnar 

Önnu Jónsdóttur (solrun@ferdamalastofa.is) eða á 

skrifstofu Ferðamálastofu, Geirsgötu 9, 101 Reykjavík 

og vera merktar starfinu. Ekki er um sérstök umsóknar-

eyðublöð að ræða, en öllum umsóknum verður svarað 

þegar ákvörðun um starfið hefur verið tekin.

Ferðamálastofa óskar eftir að ráða umhverfisstjóra í  100% starf. 
Umhverfisstjóri starfar á skrifstofu Ferðamálastofu í Reykjavík og heyrir beint undir 
ferðamálastjóra. Laun eru samkvæmt kjarasamningum opinberra starfsmanna.

UMHVERFISSTJÓRI FERÐAMÁLASTOFU

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar
Deildarstjóri

Staða deildarstjóra við Öldutúnsskóla  
er laus til umsóknar.

Öldutúnsskóli er heildstæður grunnskóli þar sem rúmlega 
500 nemendur stunda nám.  Leitað er að metnaðarfullum 
einstaklingi sem er tilbúinn til að taka þátt í að stjórna 
og leiða áfram gott faglegt samstarf í skólanum og hafa 
að leiðarljósi að gott skólastarf má ávallt bæta.  Skólinn 
hefur í áraraðir haft á að skipa góðu fagfólki og þar ríkir 
jákvæðni og góður starfsandi.

Mikil áhersla er lögð á samvinnu, teymisvinnu og skap andi 
hugsun og starfsgleði.  Í skólanum er unnið samkvæmt 
SMT-skólafærni.  Umsækjandi þarf að hafa leiðtoga-
hæfileika og góða og víðtæka þekkingu á skólastarfi og 
metnaðarfulla skólasýn. Um er að ræða deildarstjórn við 
yngsta stig skólans.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Kennarapróf,  kennslu- og stjórnunarreynsla
• Framhaldsmenntun eða reynsla á sviði 
 stjórnunar æskileg.
• Frumkvæði og samstarfsvilji.
• Góðir skipulagshæfileikar.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Sé reiðubúinn til að leita nýrra leiða í skólastarfi.
• Reynsla og/eða þekking á SMT-skólafærni æskileg

Allar upplýsingar um stöðuna veitir Valdimar Víðisson, 
aðstoðarskólastjóri í síma 664 5898 eða í gegnum  
netfangið valdimar.vidisson@oldutunsskoli.is  

Einnig er að finna upplýsingar um skólann á  
http://oldutunsskoli.is

Umsókn má skila á tölvutæku formi  
(valdimar.vidisson@oldutunsskoli.is) eða á Skólaskrifstofu 
Hafnarfjarðar, Linnetsstíg 3, 220 Hafnarfjörður.   
Umsóknarfrestur er til 3. júlí 2013.

Í samræmi við jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar 
jafnt sem konur hvattir til að sækja um stöðuna.  Laun 
og kjör eru samkvæmt samningum KÍ og launanefndar 
sveitarfélaga.
    Sviðsstjóri fræðsluþjónustu 
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Múrara og múrarnemar óskast
Múrara óskast, mikill vinna. Mælingarvinna í boði.  
Einnig vantar múraranema.
Upplýsingar veita Gylfi síma 693-7300 eða Hörður í 
síma 693-7320, einnig á gylfi@bygg.is

STARFSMAÐUR 
ÓSKAST Í LAKKDEILD

Gæði, reynsla og gott verð!

Hæfniskröfur:

Viðskiptafræðingur - upplýsingatækni

Nánari upplýsingar um starfið veita Torfi Markússon (torfi@intellecta.is) og Ari Eyberg (ari@intellecta.is) í síma 511 1225.  
Umsóknarfrestur er til og með 1. júlí nk.  Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is.  Farið verður með allar fyrirspurnir sem 
trúnaðarmál.  Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá.

Öflugt og leiðandi upplýsingatæknifyrirtæki óskar að ráða viðskiptafræðing til starfa. Starfið felst í ráðgjöf og þjónustu til viðskiptavina 
við að hámarka ávinning af notkun upplýsingakerfa með áherslu á viðskiptahugbúnað.

ráðgjöf    ráðningar    rannsóknir
Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225

Menntunar- og hæfniskröfur

Háskólamenntun í viðskiptafræði eða sambærileg menntun
Bókhaldsþekking og góð færni í upplýsingatækni
Ánægja af mannlegum samskiptum

Ungur einstaklingur, t.d. á aldrinum 25-30 ára, kemur vel til greina. Í boði er fjölbreytt starf með miklum framtíðartækifærum.

Metnaður til að veita framúrskarandi þjónustu
Hæfileiki til að læra nýja hluti
Dugnaður, nákvæmni og samviskusemi

 

Hugbúnaðarþróun veflausna

Upplýsingatæknideild leitar að öflugum starfsmanni í upplýsingatæknideild en Reykjavíkurborg rekur eitt stærsta og  
fjölbreyttasta upplýsingatækniumhverfi landsins.
Leitað er að einstaklingi sem hefur áhuga á að vinna í öflugum hópi starfsmanna við að leysa fjölbreytt verkefni.

Upplýsingatæknideild

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 og ábyrgðarsvið 
• Þróun veflausna hjá Reykjavíkurborg
• Vefþróun í Drupal vefumsjónarkerfi
• Tengingar við önnur kerfi
• Þarfagreining og ráðgjöf varðandi veflausnir
• Samskipti og ráðgjöf við svið og stofnanir borgarinnar

Menntunar- og hæfniskröfur
• Tölvunarfræði eða sambærileg menntun
• Starfsreynsla við hugbúnaðargerð og vefforritun
• Reynsla af forritun í PHP, CSS og Java Script nauðsynleg
• Þekking á HTML5 og SQL fyrirspurnum
• Haldgóð þekking á gagnagrunnum
• Þekking á vefþjónustum og gagnatengingum
• Þekking og reynsla af Linux/Unix og opnum hugbúnaði
• Þekking og reynsla af Drupal og virkni vefumsjónarkerfa
• Frumkvæði og metnaður til að sýna árangur í starfi

Upplýsingatæknideild fer með forystuhlutverk í upplýsingatæknimálum borgarinnar. Hún gegnir þjónustuhlutverki við  
viðskiptavini sína sem eru svið og stofnanir Reykjavíkurborgar og er ætlað að annast rekstur og þróun upplýsingatækni- 
búnaðar borgarinnar.

Nánari upplýsingar um starfið veitir og María Guðfinnsdóttir þróunarstjóri upplýsingatæknideildar,  
maria.gudfinnsdottir@reykjavik.is í síma 411 1900. Umsóknafrestur er til 1. júlí 2013. 

Sækja skal um starfið á vefsíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is, undir “Laus störf”.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.

Íslensk hjón með þrjú börn, á aldrinum þriggja til sjö ára, 
leita að Au-Pair til starfa í Sviss.  
Ráðningartími er frá ágúst/september og til eins árs. Þetta 
er tækifæri fyrir einstakling sem hefur áhuga á að vinna 
með börnum og dvelja erlendis. Góð aðstaða og ýmis 
tækifæri fyrir réttan aðila. 
Áhugasamir hafið samband við Fjólu í síma 534-5001 eða 
fjola_steingrimsd@hotmail.com

         Starf hjá fjölskyldu í Sviss

Kjosavik AS er i forsvari fyrir heildsölufyrirtækið Norengros á Rogalandssvæðinu, 
en fyrirtækið spannar allan Noreg og er leiðandi í heildsölu á m.a. skrifstofu og 
tölvuútbúnaði, húsgögnum, ræstingarbúnaði, hjúkrunar- og heilsuvörum. Starfs-
mannavelta fyrirtækisins árið 2012 var ca 376 mill. NOK við starfsemi þess í 
Haugesund, Stavanger og Sandnes. Fyrirtækið er meðeigandi í tveimur apótekum 
og Straen Sykepleiesenter AS sem sérhæfir í hjúkrunarvörum. Áætluð velta fyrir-
tækisins árið 2013 er ca 2,9 milljarðar NOK.

Heilbrigðis-tæknideild Norengros  
Kjosavik leitar eftir verkfræðingi  

og tæknimanni með reynslu í 
 viðgerðum og viðhaldi á raftækjum  

fyrir heilbrigðisþjónustu. 
Deildin er samsett af 12 áhugamiklu og hæfu 

starfsfólki með ólíkan bakgrunn á þessu sviði. 

Nánari starfslýsingu, menntunar- og hæfniskröfur 
má finna á:
www.Norengros.no undir „Ledige Stillinger“.
• Verkfræðingur við heilbrigðis-tæknideild (Ingeniør til   
 Medisinsk-teknisk avdeling)
• Tæknimaður við heilbrigðis-tæknideild (Tekniker til   
 Medisinsk-teknisk avdeling)

Æskilegt er að viðkomandi kunni norsku eða sé viljugur að 
sækja námskeið í tungumálinu, þar sem öll vinna fer fram á 
norsku.
Umsóknir og nánari upplýsingar:
Leiv Kåre Myre, deildarstjóri heilbrigðis-tæknideildar,  
símanúmer: +47 924 98 525
leiv.kare.myre@norengros.no
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Seltjarnarnesbær

Laus störf

Leikskóli Seltjarnarness auglýsir 
eftir deildarstjóra og leikskóla-

kennurum til starfa í nýrri deild fyrir 
yngstu börn skólans

Leikskóli Seltjarnarness er sameinuð fag- og rekstrareining 
með um 195 börnum. Leikskólinn starfar í þremur 
starfsstöðvum. 

Á Seltjarnarnesi er lögð rík áhersla á metnaðarfullt 
leikskólastarf þar sem velferð og hagur barna er hafður 
að leiðarljósi og að skólastarf í bænum standist ávallt 
samanburð við það sem best er hverju sinni. 

Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar eru konur 
jafnt sem karlar hvött til að sækja um stöðuna.
Nánari upplýsingar veita Soffía Guðmundsdóttir 
leikskólastjóri soffia@nesid.is og Anna Harðardóttir 
aðstoðarleikskólastjóri annaha@nesid.is í síma 5959-280/290

Umsóknarfrestur er til 30. júní 2013.

Fræðslusvið Seltjarnarnesbæjar

 www.seltjarnarnes.is

VERKEFNASTJÓRI STJÓRNENDANÁMS HR

www.hr.is

og kraaftmg mmtmikluum ey ja aug ýs e á ugasö u ogavík auglýsir eftir áhugas kraaftsömum og aftmikluumkólinn í HáskH ReykjaReykjavík auglýsir eftirásHásHHásHHásH
t starf.efnastjóerkeve óra í fullt starf.ferkeve

S FSTARFT - OG ÁBBYRGÐ RSVIARSVIÐ:Ð:
a sérsniðinSala nna fræðslulausnaa sérsniSala

ð innri og ytri viðskiptavini viðskiptavinimskipti viðmskipti viðSamSam ð innri og ytri ð innri og ytri viðsk
un nýrra viÖflu ðskiptavinaÖfl
fagreiningÞarf  og þróun sérsniðinna lausna

gpulagning Skip viðburða og 
arrar þekkann kingarmiðlunararrar þekkann k

ókUm restuur er til og með 12. júlí 2013.knarfrmsókUm
skal skilað til Háskólans í Reykjavík á vefnum knum smsókUm orfru.is/laussto .
rnir og umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.rirspurlar fyAl

ýsinngar veitir: upplýánariNá
@hr.issas@máradóttir, forstöðumaður stjórnendanáms HR | gudmundaunda Smuðmuunda SuðmuGu

HÁSKÓLINN Í REYKJAVÍK | Menntavegi 1 | 101 Reykjavík | Sími  599 6200

HÆFNISKRÖFUR:
Reynsla af sölustöörfumm og viðskiiptateengngsluumReynsla
Háskólamenntun sHáskólamenntun ssem sem nýtist í stanýtist í staarfiarfi

a  og sskipulagshæfæfniFramúrskarandi saamskkipta- og sskipulagshæf i
mkvææði Drifkraftur og frumDrifkraftur og fru
ku ogg enskuku ogg enskuGóð færni í íslensk

VILTU SELJA ÁRANGUR?
// ERUM AÐ LEITA AÐ ÖFLUGUM SÖLURÁÐGJAFA

Umsjón með ráðningum hefur Jón Jósafat Björnsson, framkvæmdastjóri 
Dale Carnegie. Umsækjendur eru beðnir að senda umsóknir sínar á 
netfangið josafat@dale.is (í subject: Starfsumsókn). Óskað er eftir ferilskrá 
og kynningarbréfi þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni
viðkomandi í starfið. Umsóknarfrestur er til og með 3. júlí 2013.

// Dale Carnegie er 100 ára alþjóðlegt fyrirtæki sem starfar í 86 löndum. 
Markmið Dale Carnegie er að auka hæfni fólks og bæta árangur. Alls 
hafa 20.000 Íslendingar hlotið þjálfun bæði á eigin vegum og á vegum 
fyrirtækja. Í dag starfa um 20 manns hjá fyrirtækinu.

Ármúla 11 ı 108 Reykjavík ı Sími: 555 7080 ı www.dale.is

Dale Carnegie  leitar að kraftmiklum og 
lífsglöðum söluráðgjafa (sölumanni/ 
viðskiptastjóra)

Helstu verkefni:

Hæfniskröfur:

Dale Carnegie  leitar að kraftmiklum og 
lífsglöðum söluráðgjafa (sölumanni/
viðskiptastjóra)
Starfið felur í sér ráðgjöf og sölu á þjálfun til 
fyrirtækja. Hlutverk  söluráðgjafa er að afla 
nýrra viðskiptavina og halda góðum tengslum 
við núverandi viðskiptavini. Viðkomandi þarf 
að búa yfir þrautseigju, vera opinn og hafa 
gaman af samskiptum við aðra. Starfið er að 
hluta afkomutengt og býður upp á góða tekju-
möguleika. Mikil starfsþjálfun í boði.

Helstu verkefni:
– Öflun nýrra viðskipta
– Sala og ráðgjöf til núverandi viðskiptavina
– Samvinna við bakvinnslu
– Samskipti við Dale Carnegie & Associates

Hæfniskröfur:
– Reynsla af viðskiptastjórnun og sölu
   til fyrirtækja er skilyrði
– A.m.k. 3 ára reynsla úr viðskiptalífinu er skilyrði
– Framhaldsmenntun æskileg
– Hæfni til tjáningar í ræðu og riti
– Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
– Kunnátta í Microsoft Office og CRM
– Gott vald á íslensku og ensku

// SÖLURÁÐGJAFI

 

Við leitum að einstaklingi með mikla reynslu af offsetprentun
og frágangi. Viðkomandi flarf að hafa mjög ríka þjónustu-

lund, góða hæfileika í mannlegum samskiptum 
og getað unnið hratt. 

Í boði er skemmtilegt og fjölbreytt starf í 
fyrsta flokks umhverfi.

Umsóknir sendist á tölvupósti á hlynur@prentun.is
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Prentun.is / Stafræna prentsmiðjan er 12 ára gamalt fljónustufyrirtæki í fremstu röð í 
prentiðnaði og hefur vaxið ört síðustu ár. Hjá fyrirtækinu starfa nú 8 manns í 

skemmtilegu umhverfi með nýjum og öflugum tækjabúnaði til prentunar.  

PRENTARI
óskast

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

Sterk tengsl í 
íslensku atvinnulífi  
www.hagvangur.is
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við framkvæmda- og tæknisvið Háskóla Íslands

Bygginga- og tæknideild framkvæmda- og tæknisviðs Háskóla Íslands 
óskar eftir rafvirkja.

Bygginga- og tæknideild hefur umsjón með endurbótum og viðhaldi bygginga og lóða Háskóla Íslands, 
umsjón með kerfum s.s. raf-, hita-, loftræsti- og stýrikerfum, sér um innkaup og viðhald á húsgögnum 
og búnaði ýmiskonar, auk þess að sjá um rekstur á trésmíða-, véla- og rafmagnsverkstæði.

Í starfi rafvirkja felst m.a. viðhald á raflögnum og almennum rafbúnaði. Leitað er að traustum, 
ábyrgum og reglusömum rafvirkja með góða almenna kunnáttu sem getur unnið sjálfstætt og hefur 
góða tölvukunnáttu. Þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum eru nauðsynlegir eiginleikar 
í þessu starfi.

Umsóknarfrestur er til 7. júlí 2013.

Nánari upplýsingar veitir Ingólfur Aðalbjörnsson 
byggingastjóri í síma: 525-4757, gsm: 898-1433, 
netfang: ingoa@hi.is.

Nánari upplýsingar um starfið má finna á 
www.hi.is/laus_storf og www.starfatorg.is Helstu verkefni og ábyrgð

Hjúkrunarfræðingurinn ákveður, skipuleggur og veitir
hjúkrunarmeðferð í samráði við skjólstæðinga og ber ábyrgð
á meðferð, samkvæmt starfslýsingu.

Hæfnikröfur
» Íslenskt hjúkrunarleyfi
» Faglegur metnaður og ábyrgð í starfi
» Góð samskiptahæfni
» Reynsla af geðhjúkrun er æskileg en ekki skilyrði
» Áhugi á geðhjúkrun skilyrði

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 6. júlí 2013.
» Starfið veitist frá 1. september 2013 eða eftir samkomulagi. 
» Upplýsingar veita Ína Rós Jóhannesdóttir, hjúkrunar-

fræðingur, netfang inaros@landspitali.is, sími 543 
4030 og María Einisdóttir, mannauðsráðgjafi, netfang
mariaein@landspitali.is, sími 543 4034.

Hjúkrunarfræðingur óskast til starfa á móttökugeðdeild 
32A. Starfshlutfall er 80-100%, hátt hlutfall morgunvakta
mögulegt og helgarvinna eftir samkomulagi. 

Nýráðnum hjúkrunarfræðingum verður boðið að taka 
þátt í starfsþróunarári þar sem áherslur eru á markvissa 
fræðslu, handleiðslu og skipulagða innleiðingu í starf sem 
miðar að því að efla fagmennsku. 

Deild 32A er 18 rúma deild. Starfsfólk hennar sinnir mót-
töku, greiningu og meðferð sjúklinga með geðraskanir.
Deildin sérhæfir sig m.a. í greiningu og meðferð á 
einstaklingum sem kljást við átraskanir.

MÓTTÖKUGEÐDEILD
Hjúkrunarfræðingur  

Við viljum tvo hörkuduglega 
veitingastjóra til starfa á 
Eldsmiðjunni við Suðurlandsbraut. 
Þurfa að búa yfir skipulagshæfni, 
eldmóði og félagslyndi. Um er að 
ræða 100% vaktavinnustarf.

Ef þú hefur gaman af fólki og góðum 
mat, ert eldri en 25 ára og vilt vinna 
hjá traustu og skemmtilegu fyrirtæki 
með einstakan starfsanda, hikaðu þá 
ekki við að sækja um.

Sæktu um hér:
atvinna@foodco.is — umsokn.foodco.is

Vilt þú vera í 
sólbaði 15 daga 
mánaðarins?

Óskum eftir að ráða duglega konu í þrif á litlum veitinga-
stað í 101. Um er að ræða dagleg þrif sem þarf að vera 
lokið fyrir kl 9:30. Leitum að húsmæðraskólagenginni eða 
eldri konu sem kann til verka og er vandvirk, nákvæm, 
heiðarleg,  þrifin og hress. Um framtíðarstarf er að ræða. 
Áhugasamar sendið póst á arna@bbp.is
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Fjármálafyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir að ráða fræðslustjóra.

Upplýsingar veita:
Rannveig J. Haraldsdóttir 
rannveig@hagvangur.is  

Inga Steinunn Arnardóttir 
inga@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á 
hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og  
með 30. júní nk.

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

Helstu verkefni
• Þarfagreining fræðslu.
• Gerð fræðsluáætlunar.
• Skipulagning og umsjón með fræðslu 
    og námskeiðum.
 • Þátttaka í ýmsum mannauðsverkefnum.

Hæfniskröfur
• Háskólapróf sem nýtist í þessu starfi. Framhaldsmenntun er æskileg.
 • Brennandi áhugi á fræðslu- og starfsþróunarmálum.
• Reynsla af starfi á sviði fræðslumála.
• Mikil hæfni í mannlegum samskiptum.
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð.

Fræðslustjóri

Starfssvið:
• Greining, hönnun og forritun 

• Innleiðing kerfa hjá viðskiptavinum 

• Stuðningur við öflugt þjónustunet Marel 

Hæfniskröfur:
• Tölvunarfræði, verkfræði, kerfisfræði eða sambærileg menntun

• Reynsla í forritun og hugbúnaðargerð með Visual Studio, C# og MS SQL Server

• Góð enskukunnátta er mikilvæg

• Hæfni í samskiptum og teymisvinnu

Skoraðu á þig í hugbúnaðargerð

www.marel.com

Marel er alþjóðlegt hátæknifyrirtæki  
í fararbroddi í þróun og framleiðslu tækja, 
hugbúnaðar og lausna fyrir matvælaiðnað. 
Hjá fyrirtækinu starfa um 4000 manns  
í fimm heimsálfum, þar af um 500 á Íslandi.

Við bjóðum upp á góða vinnuaðstöðu, skil-
virka starfsþjálfun, sveigjanlegan vinnutíma, 
mötuneyti, barnaherbergi, framúrskarandi 
íþróttaaðstöðu og gott félagslíf.

Marel leitar að öflugum forritara í Innova vörusetur fyrirtækisins. Ef þú hefur reynslu af hugbúnaðargerð, 
hefur áhuga á tækni og þróun og vilt starfa í teymisvinnu í alþjóðlegu umhverfi gæti þetta verið tækifærið.  

Innova er einn öflugasti hugbúnaður sem notaður er fyrir framleiðslueftirlit og framleiðslustýringu í 
matvælaiðnaði. Hugbúnaðurinn er í notkun í helstu matvælafyrirtækjum um allan heim. Nú starfa yfir 60 
manns við þróun, sölu og þjónustu á Innova hugbúnaðinum hér á landi, í Danmörku, Hollandi og Úrúgvæ.  
Í Innova hópnum er mikil áhersla lögð á samvinnu og fer öll hugbúnaðargerð fram í Scrum teymum.

Þar sem viðskiptavinir okkar eru um allan heim getur starfið falið í sér ferðalög utanlands.

Umsóknarfrestur er til og með 30. júni nk. Einungis er tekið við umsóknum á heimasíðu Marel,  
www.marel.com/jobs.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Björn Þorvaldsson, bjorn.thorvaldsson@marel.com. 
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Vík í
Mýrdal

Fjölskylduvænt
samfélag í fallegu

umhverfi.

Mýrdalshreppur er um 500 
manna sveitarfélag.  Í Vík er 
öll almenn þjónusta og frábær 
aðstaða til allrar almennrar 
íþróttaiðkunar.

Náttúrufegurð er rómuð í Vík 
og nágrenni og samgöngur 
greiðar allt árið

Við Víkurskóla í Vík, sem er sameinaður leik-, grunn-,og 
tónskóli, er laus til umsóknar staða:

Deildarstjóra leikskóladeildar
• 100 % staða deildarstjóra við leikskóladeild Víkurskóla  er laus til umsóknar frá og með 1. september 2013. 

Laun skv. kjarasamningum Launanefndar sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.  
Umsóknarfrestur er til 4. júlí n.k. 

Nánari upplýsingar veitir:
Ragnhildur Einarsdóttir skólastjóri S. 487 1242 eða 8454270  ragnhildur@vik.is

Mýrdalshreppur  - Austurvegi 17  - 870  - Vík 

Sjúkraliðar 
Þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts óskar eftir sjúkraliðum til starfa á heimili fyrir börn, Móvaði. Á heimilinu búa fimm 
börn/ungmenni með mismunandi líkamlegar og andlegar fatlanir. Sólarhringsþjónusta er veitt á heimilinu. Þjónustan miðast við 
að efla færni, auka sjálfstæði og auka lífsgæði. Starfshlutfall er eftir samkomulagi.

Velferðarsvið

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:
• Stuðningur og aðstoð við börn/ungmenni með fötlun við   
 allar athafnir daglegs lífs. 
• Sértæk umönnun.
• Markmiðið er að stuðla að eðlilegu lífi, aukinni félagsfærni  
 og þátttöku í samfélaginu.

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Sjúkraliðamenntun.
• Starfsreynsla sem sjúkraliði. 
• Reynsla af starfi með fötluðum æskileg.
• Sjálfstæð vinnubrögð og lipurð í mannlegum samskiptum. 
• Frumkvæði, jákvæðni og sjálfstæð vinnubrögð.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og Sjúkraliðafélags Íslands.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Stefanía Björk Sigfúsdóttir í síma 533-1125 eða með því að senda fyrirspurnir á netfangið: 
stefania.bjork@reykjavik.is

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf.  
Umsóknarfrestur er til 30. júní n.k.

Um Icewear: Icewear var stofnað 1972 og starfaði í 
ullar iðnaði. Á undanförum árum hefur fyritækið þróðað 
útvistarlínu sem er seld í erslunum í Evrópu og Norður 
Amríku undir vörumerkjunum Icewear og Norwear.  
Víkurprjón er alfarið í eigu Drífu ehf. 

Sálfræðingur
Laust er til umsóknar starf sálfræðings hjá Þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts. Um er að ræða 100% starf. 

Velferðarsvið

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

Þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts býður upp á:
• Tækifæri til að taka þátt í og hafa áhrif á uppbyggingu og   
 mótun þjónustunnar.
• Þverfaglega samvinnu með metnaðarfullu starfsfólki.
• Gott vinnuumhverfi.
• Sveigjanlegan vinnutíma.
• Handleiðslu.

Helstu verkefni:
• Sálfræðilegar athuganir og greiningar á börnum  
 og unglingum.
• Ráðgjöf við foreldra og starfsfólk skóla.
• Þverfaglegt starf á Þjónustumiðstöð Árbæjar  
 og Grafarholts

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Löggilding til að starfa sem sálfræðingur.
• Þekking á þroska og þroskafrávikum barna.
• Reynsla af sálfræðilegri greiningu og ráðgjöf vegna barna   
 er æskileg.
• Leikni í mannlegum samskiptum.
• Skipulagshæfileikar, sjálfstæði og frumkvæði. 
• Áhugi á þróun sálfræðiþjónustu og þverfaglegs starfs 
 innan miðstöðvarinnar.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og Sálfræðingafélags Íslands. Nánari upplýsingar um starfið veitir 
Þorgeir Magnússon deildarstjóri í síma 411 1200 / 664 7756 eða með því að senda fyrirspurnir á netfangið:  
thorgeir.magnusson@reykjavik.is

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

Umsóknarfrestur er til 8. júlí n.k.

Námsráðgjafa/sérkennara/
kennara vantar

Til starfa í Valsárskóla vantar námsráðgjafa , sérkennara 
og kennara til kennslu yngri barna. Um er að ræða heila 
stöðu en til greina kemur að skipta henni. Sérstaklega er 
leitað eftir kennara sem hefur lokið námi í námsráðgjöf og 
sérkennslu og hefur reynslu af kennslu yngri barna  
og byrjendalæsi.

Nánari upplýsingar gefur Einar Már Sigurðarson skóla-
stjóri í síma 8631739 eða í tölvupósti ems@valsar.is.
Umsóknir sendist í tölvupósti á netfangið ems@valsar.is.
Umsóknarfrestur er til 5. júlí 2013.

Valsárskóli er fámennur grunnskóli með samkennslu 
nemenda. Lögð er áhersla á einstaklingsmiðaða kennslu-
hætti, áætlun Olweusar og uppbyggingarstefnunni er fylgt 
og skólinn er á grænni grein.

Svalbarðsstrandarhreppur er við austanverðan Eyjafjörð 
og íbúafjöldi um 400. Skólinn er staðsettur á Svalbarðseyri 
um 12 km frá Akureyri. Sveitarfélagið hefur mikinn metnað 
fyrir hönd skólans og er vel að honum staðið.

Skólastjóri.
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Nánari upplýsingar um starfi ð veitir Björn Ragnarsson í síma 590 2063. 
Umsókn ásamt ferilskrá sendist á tölvutæku formi til bjorn@benni.is 
Umsóknarfrestur er til og með 1. júlí n.k.

Þjónustu- og 
söluráðgjafi 
Bílabúð Benna óskar eftir að ráða framsækinn 
einstakling í starf þjónustu - og söluráðgjafa 
Porsche bifreiða.

Helstu verkefni:

Menntunar- og hæfniskröfur:

Landslagsarkitekt

VSÓ Ráðgjöf býður starfsmönnum sínum samkeppnishæf kjör,  góða vinnuaðstöðu,   fjölskylduvænan vinnustað,  góða vinnufélaga     
og fjölbreytt verkefni.  Fyrirspurnir og umsóknir skulu sendast á netfangið umsokn@vso.is  fyrir 15. júlí 2013.

Sérfræðingur í skipulagsmálum

A NEW EXCITING
Food production company is looking for experienced 
chef assistants and sushi production staff.

Please e-mail inquires enclosed with cv and details on 
experience to info@sushigo.is

Skipstjóri óskast
Skipstjóri með vélgæsluréttindi óskast í sumar á 24 tonna 
farþegaskip sem siglir stuttar ferðir frá gömlu höfninni í 

Reykjavík. Nánari upplýsingar veitir Erna Jóna  
í síma 666 1101, netfang: erna@naturreisen.is

Múrara og múrarnemar óskast
Múrara óskast, mikill vinna. Mælingarvinna í boði.  
Einnig vantar múraranema.
Upplýsingar veita Gylfi síma 693-7300 eða Hörður í 
síma 693-7320, einnig á gylfi@bygg.is
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Pípulagningamenn og 
menn vanir pípulögnum 

óskast í vinnu. 

Nánari upplýsingar í síma 566 7001 
frá 8:30 – 16:00 og eða pipulagnir@alhlida.is

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.

·       

kopavogur.is

Kópavogsbær

· Leikskólinn Álfatún óskar eftir 
leikskólakennara í sérkennslu

· Leikskólinn Efstihjalli óskar eftir
leikskólakennara

· Leikskólinn Kópasteinn óskar eftir
aðstoðarmatráð

· Smáraskóli óskar eftir dönskukennara

· Smáraskóli óskar eftir stundakennara í forföll

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

Tölvunarfræðingur, kerfisfræðingur Þjóðskjalasafn Íslands Reykjavík 201306/063
Lögfræðingur Skipulagsstofnun Reykjavík 201306/062
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnunin Blönduósi Blönduós 201306/061
Sérfræðingur í innheimtu Tryggingastofnun Reykjavík 201306/060
Sérfræðingur í vef- og kynningarm. Tryggingastofnun Reykjavík 201306/059
Doktorsnemi í hagfræði HÍ, framkvæmda- og tæknisvið Reykjavík 201306/058
Rafvirki HÍ, framkvæmda- og tæknisvið Reykjavík 201306/057
Lektor í tannfyll.- og tannsj.dóm.fr. HÍ, heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201306/056
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, móttökugeðdeild 32A Reykjavík 201306/055
Deildarlæknir Landspítali, nýrnalækningar Reykjavík 201306/054
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæsla höfuðborgarsv. Reykjavík 201306/053
Félagsliði Heilsugæsla höfuðborgarsv. Kópavogur 201306/052
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæsla höfuðborgarsv. Reykjavík 201306/051
Skrifstofustjóri Atvinnuvega- og nýsköpunarráðun. Reykjavík 201306/050
Íslenskukennari, fulltrúi á skrifstofu Kvennaskólinn í Reykjavík Reykjavík 201306/049
Kennari, starfsmaður Fjölbrautaskólinn í Breiðholti Reykjavík 201306/048

HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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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Tölvumaður 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: 

 

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

Leikskólakennarar
Stöðunni svipar til stöðu deildarstjóra í kjarasamningi leikskólakennara við sveitarfélögin en kjörin 
eru að mati Félags leikskólakennara töluvert betri. Núna starfa a.m.k. þrír leikskólakennarar á 
öllum þingum (deildum) í Aðalþingi, því mun væntanlegur þingforseti vinna með stórum hópi 
kennara og hafa verulegan faglegan stuðning. 

Hæfniskröfur:
Leitað er að einstaklingi með starfsréttindi leikskólakennara, farsæla 
reynslu af stjórnun og framhaldsmenntun á sviði stjórnunar og eða 
uppeldis- og kennslumála. Jafnframt er gerð krafa um færni í 
vinsamlegum samskiptum og að viðkomandi hafi áhuga á að vinna í 
leikskóla sem vill starfa í anda Reggio Emilia og hafi brennandi áhuga 
á að læra meira með okkur.

Umsóknarfrestur er til 30. júní. Nánari upplýsingar eru á www.adalthing.is
Áhugasamir eru hvattir til að hafa samband við Hörð Svavarsson skólastjóra
í síma 515 0930 eða á netfangið hordur@adalthing.is 

Þingforseti óskast til starfa á þing fjögurra ára barna 
(næst elstu börnin) í Aðalþingi

LEIKSKÓLINN 
AÐALÞING

Ef að kjöri, starfsandi og 
fagmennska

skipta máli....

       FORVAL
Grindavíkurbær óskar eftir verktökum til að taka þátt í lokuðu útboði vegna 
nýbyggingu íþróttamiðstöðvar Grindavíkur með tengingu við núverandi 
íþróttahús, sundlaugarbyggingu og knattspyrnuvöll. 

Íþróttamiðstöð Grindavíkur verður nýtt hjarta íþróttaiðkunar í Grindavík. 
Hún er hugsuð sem viðbót við íþróttamannvirkin á svæðinu og mun tengja 
saman núverandi íþróttahús, sundlaug og knattspyrnuvöll. Byggingin er 
áfangi í uppbyggingu svæðisins og þarf að geta tengst frekari uppbyggingu 
sem líkleg er á svæðinu í náinni framtíð. Byggingunni er ætlað að mæta 
aukinni þörf á félags- og skrifstofurými fyrir Ungmennafélag Grindavíkur, 
auk búningsaðstöðu. Öll starfsemi mun í framtíðinni tengjast um anddyri og 
forsal byggingarinnar. Heildarstærð verður um 1.730m².
Áætlað er að verk geti hafi st 2. september 2013 og er áætlaður verktími 16-
18 mánuðir.

Forvalsgögn verða send á tölvutæku formi til þeirra er þess óska frá og með 
mánudeginum 24. júní 2013.  Áhugasamir skulu senda upplýsingar um fyrir-
hugaðann bjóðanda ásamt tengilið, síma og netfangi til Sigmars B. Árnason-
ar byggingafulltrúa á netfangið bygg@grindavik.is  eða í síma 420-1100.

Gögnum skal skila til: Byggingafulltrúi Grindavíkurbær, Víkurbraut 62, 240 
Grindavík fyrir kl. 15:00 mánudaginn 1. júlí 2013 

Að loknu forvali verða 5 aðilar valdir til að taka þátt í lokuðu útboði.

GRINDAVÍKURBÆR

Ótrúlegt 
úrval íbúða til sölu 

eða leigu!

STÆRSTI 
HÚSNÆÐISVEFUR 
LANDSINS
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Til hvers að auglýsa ?

Ef þú auglýsir sjálf-/ur eftir starfsmanni eyðir þú verulegum tíma
í úrvinnslu innsendra umsókna.

Okkar styrkur er öflugur gagnabanki og yfir tveggja áratuga reynsla við að
þjónusta fyrirtæki við leit að starfsmanni.

Sparaðu þér tíma, kostnað og fyrirhöfn - leitaðu aðstoðar
fagmanna með langvarandi reynslu af ráðningarmálum.

STRÁ Starfsráðningar ehf. - Suðurlandsbraut 30 - sími 588-3031
stra@stra.is - gudny@stra.is - www.stra.is.

Til hvers að auglýsa ?

Með starf
fyrir þig

Með starf
fyrir þig

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfs-
manna- og ráðningarmála
en stofan hefur unnið fyrir
mörg helstu og leiðandi
fyrirtæki landsins um
árabil.

Rík áhersla er lögð á trúnað
varðandi vörslu gagna og
upplýsinga bæði gagnvart
umsækjendum, sem og
vinnuveitendum.

Ánægðir viðskiptavinir til
margra ára hafa notið
þjónustu STRÁ, en stofan
hefur jafnframt umsjón
með ráðningum í sérfræði-
og stjórnunarstöður.

www.stra.is
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Sími: 537-9988 • Bíldshöfða 14 •110 Reykjavík •  www.vtfasteignir.is
 Viðskiptatengsl eru okkar fag

Kristinn Tómasson   
Lögg. fasteignasali

820-6797

VT Fasteignir kynna Brimstaði

Höfum kaupendur að eftirtöldum flokkum eigna:
• Sérbýli í Seljahverfi, Mosfellsbæ eða Álftanesi á verðbilinu  
 35-45 millj. í skiptum fyrir fjögurra herbergja íbúð í Seljahverfi.
• Sérbýli að kr. 45 millj. með 4 svefnherbergjum + á svæðum  
 103,104,105 eða 108 fyrir kaupanda sem búinn er að selja.
• Þriggja til fjögurra herb. íbúð með lítilli eða engri útborgun,  
 staðsetning skiptir ekki öllu máli.
• Þriggja herbergja íbúð á miðsvæðis fyrir fjársterkan aðila sem  
 hyggst nýta sér skiptigengisleiðina.  

Um er að ræða 155,8 ha. sjávarjörð í Flóahreppi í einungis 10 mínútna 
akstursfjarlægð frá Selfossi. Nýlegt 73,3 fm. einbýlishús fylgir jörð-
inni, reist árið 2007. Húsið stendur neðan vegar á ca. 50 ha. landi milli 
þjóðvegar og sjávar. Ofan vegar er um 106 hektara frábært beitarland 
sem hólfað hefur verið niður.   
Hægt er að kaupa beitarlandið sér, allt eða að hluta. 
Ýmis skipti koma til greina.  Verð kr. 57,5 millj. 

Laugavegi 170, 2. hæð  •  Opið virka daga kl. 9:00-17:00
Sími 552 1400  •  Fax 552 1405  •  www.fold.is  •  fold@fold.is

Fold fasteignasala minnir á 
opin sumarhús í dag frá 12-17 

Að Dagverðarnesi 48, Möðruvöllum 14 og Hlíð 3 Kjós,  
í Eyrarskógi 97 og Eyrarskógi 64, Hvalfjarðarsveit, Birkilundi. 6, 

Veiðilundi á Þingvöllum og  í Húshólsbraut 3,  
Öndverðarnesi, Grímsnesi  

Sjá nánar fold.is og  á dagatali yfir opin hús á fasteignir.is

Viðar Böðvarsson 
viðskiptafræðingur 
og lögg. fast.

Útboð
Skólaakstur

    
Húnaþing vestra óskar eftir tilboðum í skólaakstur fyrir 
skólaárin 2013/2014 og 2014/2015. 
Um er að ræða skólaakstur til og frá skólanum á 
Hvammstanga á leið 6 um Vatnsnes, daglegan akstur 
samkvæmt útboðsgögnum.

Hægt er að nálgast útboðsgögn á vefslóðinni  
http://hvammstangi.ismennt.is/skolaakstur.pdf.

Útboðsgögn verða einnig afhent á skrifstofu Húnaþings 
vestra, Hvammstangabraut 5. Tilboðum skal skilað á 
skrifstofu Húnaþings vestra í síðasta lagi 10. júlí 2013.

Tilboðin verða opnuð í viðurvist þeirra bjóðenda sem 
þess óska á skrifstofu Húnaþings vestra Hvammstanga-
braut 5, þann 15. júlí, kl. 11:00

Umsjónaraðili útboðs fyrir hönd Húnaþings vestra er 
Sigurður Þór Ágústsson, skólastjóri. 
Netfang: siggi@hunathing.is, sími: 861-2921.

Þekkt fyrirtæki í gluggatjaldagerð 
Til sölu rótgróið fyrirtæki með eigin innflutning 

og framleiðslu á vandaðri og þekktri vöru. Miklir 
framtíðarmöguleikar fyrir hendi. Gott verð.

Nánari upplýsingar í síma 773-4700 og á atv.is

Fyrirtækjasala Ísl. S: 520-3500 www.atv.

Hollvinir Núpsskóla
Aðalfundur 2013 verður haldinn í Kvennaskólanum í 

Reykjavík fimmtudaginn 27. júní kl. 17.
Stjórnin

Sama árgjald og sl. ár  má greiða á sama reikning.

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Upphitun strætóbiðstöðva 2013, Hringbraut og  
 Kringlan - útboð nr. 13066.

• Seljahverfi – tengistígar. Stígagerð -  útboð nr. 13073.

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

Innkaupadeild

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

SÖLUFULLTRÚI ÓSKAST 
Trausti fasteignasala óskar eftir að ráða sölufull-
trúa til starfa.
Hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um.
Umsóknir sendist á kristjan@trausti.is, hægt að fá 
nánari upplýsingar í síma 867-3040
Trausti.is

Dalvíkurbyggð

AUGLÝSING
um aðalskipulagsbreytingu í 

Dalvíkurbyggð
Sveitarstjórn Dalvíkurbyggðar samþykkti 18. júní 2013  breytingu á 
aðalskipulagi Dalvíkurbyggðar 2008-2020. Breytingin felur í sér að 
íbúðasvæði nr. 313 fellur út, svæði fyrir þjónustustofnanir minnkar 
til austur og opið svæði til sérstakra nota nr. 402 stækkar til norðurs 
sem nemur fyrrgreindum breytingum á svæðum 313 og 401. 
Tillagan verður send Skipulagsstofnun til lokaafgreiðslu sbr. grein 
4.8.3 í skipulagsreglugerð nr. 90/2013.
Þeir sem óska nánari upplýsinga um tillöguna og niðurstöðu 
sveitarstjórnar, geta snúið sér til byggingafulltrúa, Ráðhúsinu, 
Dalvík, sími 460-4920

Skipulagsstofnun mun auglýsa tillöguna í Stjórnartíðindum B og 
öðlast þá aðalskipulagsbreytingin gildi.

Dalvíkurbyggð, 19. júní 2013

Börkur Þór Ottósson
byggingafulltrúi Dalvíkurbyggðar

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

til leigu

skipulag

fundir

útboðtil sölu fasteignir

TIL LEIGU – LAUFÁSVEGUR 
Um er að ræða góða 3-4 herb. íbúð við Laufásveg
Í Reykjavík. Íbúðin er í fallegu húsi og með 
sérinngangi. Mánaðarleiga kr. 240.000,- 

Upplýsingar í síma 896-2822.

ÚTBOÐ

GARÐATORG 7 GARÐABÆ 
Garðabær, óskar eftir tilboðum í frágang lóðar vegna 
framkvæmda við Garðatorg 7 Garðabæ. Verkið nær 
til fullnaðar frágangs lóðar.

Helstu magntölur eru: 

      Stoðveggir   215 m2

 Malbikun 454 m2

 Grasþakning  560 m2

 Trjáplöntur  1.085 stk 

Verkinu skal vera lokið eigi síðar en 6.september 2013.

Útboðsgögn verða afhent rafrænt á verkefnavef 
verksins, lykilorð að útboðsgögnum veitir Karl Ásgrímur 
Ágústsson sími 840–1640 karl@thg.is. Einnig er hægt 
að fá gögnin afhent á geisladisk frá kl. 13:00 
mánudaginn 24. júní n.k. Í þjónustuveri Garðabæjar.  

Tilboð verða opnuð á bæjarskrifstofum Garðabæjar,
Garðatorgi 7, 210 Garðabær þriðjudaginn 1. júlí 2013 
kl. 14:00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess 
óska. 

Save the Children á ÍslandiSavSSave te the he ChiCh ldrren á Íá slas n
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TIL SÖLU EYJA Á BREIÐAFIRÐI

Til sölu er eyjan Barkarnautur á Breiðafirði. Eyjan sem er 
ca. 25 ha. að stærð er ca. 7 til 8 mílur frá Stykkishólmi og 
tekur ca. 30 mínútur að sigla þangað. Ekki eru mannvirki 
á eyjunni en þar er lítilsháttar æðarvarp sem hægt er að 
auka.   Sjá má myndir og nánari upplýsingar um eyjuna 
á heimasíðu fasteignasölunnar: www.fasteignsnae.is. 
Verð kr. 17.000.000,-. 

Fasteigna- og skipasala Snæfellsness
Pétur Kristinsson, hdl. löggiltur fasteigna- og skipasali.

Sími 438-1199, netfang pk@simnet.is
Heimasíða: www.fasteignsnae.is

Suðurlandsbraut 20

Sími 533 6050

Faxnr. 533 6055

www.hofdi.is

Hraunbær 103, Íbúð 0203, fyrir eldri borgara

Sogavegur 162 - Reykjavík

Opið hús í dag laugardag kl. 14-15
Sérlega hugguleg 68,9 fm. 2ja herb. íbúð á 2. hæð í húsi fyrir 
eldri borgara. Yfirbyggðar svalir og mikil þjónusta fyrir eldri 
borgara í húsinu. Til sýnis í dag laugardag kl. 14-15.   
Verð kr. 25,3 millj.   
Uppl. veitir Runólfur á Höfða s. 892 7798. 

Opið hús í dag laugardag og sunnudag kl.15-16 

Vorum að fá í sölu sérlega vel skipulagt parhús á tveimur 
hæðum á þessum eftirsótta útsýnisstað. Hvor hæð er 68,5 fm 
að grunnfleti. Húsið verður afhent fullbuið að utan, og tilbúið til 
innréttinga að innan eða lengra komið í samráði við kaupanda. 
Stutt er í afhendingu. Malbikað plan er fyrir framan. Lóð grófjöf-
nuð.  Verð 43 millj. Ásmundur Skeggjason fasteignasali 
verður á staðnum í dag með allar frekari upplýsingar 
ásamt teikningum af eigninni. S: 895 3000.-

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Upplýsingar Kristinn B. Ragnarsson 
lögg. fasteignasali sími 898 4125, á skrifstofunni

Síðumúli 29 108 Reykjavík, Sími 565 1233

SNYRTISTOFA – LAUGAVEGUR
Höfum fengið í sölu glæsilega innréttaða snyrtistofu

við Laugaveg. Nýleg tæki og áhöld af bestu gerð. Rúmgott 
húsnæði er uppfyllir allar kröfur fyrir slíka starfsemi.

Austurbyggð 3  

Glæsilegt einbýli, í Laugarási í Bláskógabyggð Biskups-
tungum,  hannað og teiknað af ABS teiknistofu. Húsið  
stendur á  einum glæsilegasta útsýnisstað á Suðurlandi. 
Húsið er afar vandað á einni hæð með útsýnisturni. 
Þetta er eign sem vert er að skoða.
Allar upplýsingar veita Pétur í GSm 897-0047 og Daniel í  
GSM 897-2593 

Háholt 14, Mosfellsbær
Sími: 588 5530 • berg@berg.is
www.berg.is • GSM 897 0047

Pétur Pétursson lögg. fasteignasali
Petur@berg.is 

Aðalheiður Karlsdóttir
Lögg.fast.fyrirt.og skipasali

Falleg íbúð á góðum stað á Spáni
Stórglæsileg 4ra herb. 110 fm. íbúð á 4. og efstu hæð í nýlegu lyftuhúsi 
í Los Alcazares, fallegum spænskum strandbæ um 60 mín. akstur 
í suður frá Alicante á Spáni. Þrjú svefnherbergi, tvö baðherbergi, 
rúmgóð stofa og borðstofa. Fullbúin fallegum húsgögnum. Rúmgóðar 
svalir og stórar þaksvalir.  Stór og fallegur lokaður sundlaugagarður. 
Sér stæði í bílakjallara. Stutt á ströndina og á fjölmarga golfvelli. 
HÆGT AÐ GREIÐA Í ÍSLENSKUM KRÓNUM. Verð kr. 33M.
Upplýsingar gefur Aðalheiður Karlsdóttir, löggiltur fasteignasali. 
GSM 893 2495, adalheidur@stakfell.is

Til sölu

Upplýsingar veitir Kristinn B. Ragnarsson 
viðsk.fr./lögg. fasteignasali í síma 8984125

Síðumúli 29 108 Reykjavík, Sími 565 1233

Sléttahraun 18, Hafnarfirði.
Opið hús sunnudaginn 23. júni frá kl. 16:00-16:30
Sýnum í dag húseignina nr. 18 við Sléttahraun í Hafnarfirði alls 287 
fermetrar að stærð. Falleg eign á góðum stað. Húsið getur verið laust 
fljótlega.

OPIÐ HÚS

GÓÐUR FJÁRFESTINGARKOSTUR Í MIÐBÆ REYKJAVÍKUR

Erum með í einkasölu 6 stórglæsilegar íbúðir, í 7 íbúða húsi í Þingholtunum ásamt 1 verslunarhúsnæði
í sömu götu.Íbúðir og húseign hafa algjörlega verið endurnýjaðar á mjög vandaðan hátt og sama má
segja um verslunarhúsnæði. Allar einingar eru í útleigu með góðum leigutekjum.
Eitt félag sem á þessar eignir sem mögulegt er að kaupa.

Upplýsingar veitir: 
Sveinn Eyland lögg.fasteignasali
sveinn@landmark.is

SVEINN EYLANDS
Löggiltur fasteignasaliL
Sími: 6900 820S

Verð:  42,0 millj.

OPIÐ HÚS
Sunnudag 23. júní 16:00 - 17:00

Rauðalækur 13

Falleg vel skipulögð sérhæðFalleg vel skipulögð sérhæð

Alls 152 fm með fullbúnum bílskúr

Nýlega standsett eldhús, góð alrými

4-5 svefnherbergi, gott skipulag

Eftirsóttur staður miðsvæðis í Rvk
Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Allar nánari upplýsingar gefuur

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi 

sími: 899-1178
atli@miklaborg.is

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

...góðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn... ..
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